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Sammanfattning  
Bakgrund: 1.4 miljarder människor i världen har övervikt eller fetma vilket 
leder till följdsjukdomar som diabetes, hypertoni och kardiovaskulära 
sjukdomar. Viktnedgång har positiv inverkan på hälsan men trots det har 
många personer med övervikt och fetma svårt att gå ned i vikt.  

Syfte: Att beskriva faktorer som motiverar till viktnedgång hos vuxna personer 
med övervikt och fetma. 

Metod: En litteraturstudie med systematiska sökningar baserad på 10 
vetenskapliga artiklar.  

Resultat: Resultatet sammanställdes i tre huvudkategorier hälsa, skönhet och 
stöd. 

Slutsats: De motiverande faktorer som författarna fann kan vara till god hjälp 
för sjuksköterskor då de vill motivera personer med övervikt eller fetma att gå 
ned i vikt. Liknande resultat visades i studierna oberoende av vilket land de 
utfördes i.  

Nyckelord: Övervikt, fetma, viktnedgång, motivation, vuxna
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Bakgrund 

Övervikt och fetma 
Övervikt och fetma är ett globalt problem och har sedan 1980 mer än fördubblats. År 2008 
hade 1.4 miljarder vuxna äldre än 20 år övervikt. Av dessa var det 200 miljoner män och 300 
miljoner kvinnor som hade fetma. Omkring 65 % av världens befolkning lever i länder där 
övervikt och fetma dödar fler människor än undernäring och svält (World Health 
Organization [WHO], 2012). Cirka 500 000 personer i Sverige hade övervikt eller fetma 
2002. Fetma medför en lång rad följdsjukdomar exempelvis kardiovaskulära sjukdomar, 
diabetes och hypertoni (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2002). I Sverige 
beräknas varannan man och var tredje kvinna vara överviktig eller ha fetma (Löndahl, 2007).  
Body Mass Index, (BMI) är ett instrument för att få en generell bedömning av en persons 
kroppsstruktur, men för en individuell hälsobedömning bör fler parametrar tas hänsyn till 
(WHO, 2012).  BMI räknas ut med formeln personens vikt i kg dividerad med personens 
längd i meter upphöjt till 2 (kg/m2). Sjukdomar relaterade till ett BMI över 25 kostar årligen 
minst 18 miljarder kronor om året i Sverige (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Enligt WHO, 
(2012) leder högt BMI samt högt midjemått leder till ökade hälsorisker (se tabell 1 och 2).  

 
Tabell 1. Klassifikationer av BMI och följande hälsorisker 
 

Klassifikation BMI Hälsorisk 
Undervikt < 18,5 Låg (men ökad risk av andra 

kliniska problem) 
Normalvikt 18,5–24,99       Normalrisk 
Övervikt 25–29,99 Lätt ökad 
Fetma klass I 30–34,99 Måttligt ökad risk 

Fetma klass II 35,00–39,99    Hög, kraftigt ökad risk 
Fetma klass III ≥ 40 Mycket hög, extrem riskökning 

Källa WHO, 2012 
 

 

Tabell 2. Könsspecifika midjemått och risk för fetmarelaterade metabola komplikationer.  

Risk för metabola 
komplikationer 

Midjemått män (cm) Midjemått kvinnor (cm) 

Ökad risk ≥ 94 ≥ 80 
Mycket ökad risk ≥ 102 ≥ 88 

Källa WHO, 2012 
 

Främsta orsaken till övervikt och fetma är en obalans mellan energiintaget och 
energiåtgången. En minskning av fysisk aktivitet och mer stillasittande arbeten leder till en 
ökad övervikt och fetma världen över (WHO, 2012). Fördelarna med viktnedgång är flera, 
framförallt minskar risken att utveckla allvarliga följdsjukdomar och psykisk ohälsa. Studier 
visar även att övervikt och fetma bidrar till en lägre livskvalitet (SBU, 2002).  
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Övervikt och fetma beror till viss del på ärftliga faktorer men benägenheten att utveckla fetma 
beror också till stor del på beteendemässiga, samhälleliga och kulturella faktorer exempelvis i 
vilket land och område personen bor och vilka traditioner och seder som finns där (SBU, 
2002). Enligt Löndahl (2007) finns det ett mycket starkt samband mellan socioekonomiska 
faktorer och fetma, personer från lägre socioekonomiskklass löper större risk att utveckla 
övervikt och fetma. Löndahl (2007) menar att den som bor i städer löper mindre risk att 
utveckla övervikt och fetma jämfört med den som bor ut på landsbygden.  

Roos (2011) visar att fysisk aktivitet har en betydande roll för god hälsa och att fysisk 
aktivitet i många fall kan komplettera eller till och med ersätta läkemedelsbehandling. 
Rössner (2009) beskriver att fysisk aktivitet kan ha flera positiva effekter i behandling av 
övervikt och fetma då den direkt kan påverka vikten och de risker som förknippas med fetma. 
Fysisk aktivitet kan även ha goda effekter på psykisk hälsa och sociala relationer (SBU, 
2002). 

Hälsorisker  
Globalt är övervikt och fetma den femte vanligaste dödsorsaken (WHO, 2012). Övervikt och 
fetma leder ofta till flera allvarliga följdsjukdomar såsom diabetes, kardiovaskulära sjukdomar 
och hypertoni (Roos, 2011).   

Diabetes är en sjukdom som ökar i världen, cirka fyra procent av Sveriges befolkning har 
diabetes. Omkring 15 procent av dessa har typ1-diabetes, 60-80 procent typ2-diabetes och hos 
10-15 procent av personerna går det inte att säkert fastställa vilken typ av diabetes de har. 
Övervikt och fetma är en riskfaktor för att utveckla diabetes och studier visar att viktnedgång 
leder till en förbättrad glukostolerans. Speciellt typ 2 -diabetes är vanligt förekommande hos 
personer med övervikt och fetma (WHO, 2012). Risken att utveckla diabetes är åtta procent 
hos kvinnor med ett BMI på 25-30, med ett BMI på 30-35 ökar denna risk till 20 procent. 
Samtidigt är 80 procent av alla personer med diabetes överviktiga. Studier talar för att fysisk 
aktivitet kan minska insulinresistensen och öka glukostoleransen. Får patienter aktivt stöd 
med viktnedgång och fysisk aktivitet kan risken minskas att utveckla diabetes med 50 procent 
(Quittenbaum, 2007). 

Hypertoni är vanligt förekommande hos personer med övervikt och fetma och leder till en 
ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar. Det beräknas att cirka 20 procent av Sveriges 
befolkning över 40 år lider av hypertoni.  Första behandlingen vid måttlig hypertoni bör ej 
vara farmakologisk, utan bestå av livsstilsförändringar där viktnedgång och motion är viktiga 
faktorer (Grefberg, 2007).  

Kardiovaskulära sjukdomar är ofta en följd av hypertoni och även övervikt är en riskfaktor för 
att utveckla kardiovaskulär sjukdom (Vasko, 2007). En hjärtinfarkt är irreversibel och kan 
leda till plötslig död eller svåra komplikationer. Övervikt och fysisk inaktivitet ökar också 
risken för stroke (Svanström, 2003).  

Hälsofrämjande arbete 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2008) är hälsofrämjande arbete en viktig uppgift i 
sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskans syn på hälsa är präglat av en humanistisk syn där 
hälsa ses som något mer än avsaknad av sjukdom. Målsättningen med hälsofrämjande arbete 
är att se hälsa ur ett individuellt perspektiv hos patienten. Att ha ett holistiskt synsätt innebär 
att synen på hälsa är individuell och att en person själv kan definiera vad hälsa är för personen 
beroende på situation och målsättning i livet. Att arbeta hälsofrämjande medför att arbeta 
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preventivt. Caplan (1964) anser att prevention består av tre nivåer; primär prevention innebär 
att förebygga ohälsa och sekundär prevention har fokus på att hindra utvecklingen av 
sjukdom. Syftet med tertiär prevention är att minska begränsningarna som en 
funktionsnedsättning innebär eller rehabiliteringsinsatser. Det finns skillnader mellan att 
förebygga sjukdom och att främja hälsa. Att förebygga sjukdom bygger på kunskaper om vad 
som orsakar sjukdomar och att främja hälsa innefattar kunskaper kring processer som leder till 
att en person upplever en bättre hälsa. Bandura (1997) beskriver i sin teori om self-efficacy att 
tron på den egna kapaciteten och förmågan påverkar prestationen. En persons self-efficacy 
påverkar vilka handlingar personen väljer att utföra och hur mycket ansträngning denne är 
beredd att lägga ner på dem. Om man som sjuksköterska kan hjälpa en patient att få en ökad 
self-efficacy så är det författarnas uppfattning att patienten lättare kan nå en 
beteendeförändring. Enligt Bandura (1997) påverkas människors handlingar både från egna 
kognitiva funktioner och yttre påverkan, vilket stämmer överens med Vallerands (1997) teori 
om inre och yttre motivation. Författarna anser att ett gott stöd både från vårdpersonal och 
familj kan öka en persons self-efficacy vilket kan leda till att en beteendeförändring lättare 
kan uppnås hos personen.  Sjuksköterskan kan jobba med att både förebygga sjukdom och 
främja hälsa. Orems egenvårdsteori kan vara en teoretisk referensram att grunda sitt 
hälsofrämjande arbete på.  

Teoretisk referensram 
Dorothea Orems egenvårdsteori presenterades första gången 1971, men teorins huvudtes 
uppstod redan 1957 genom en spontan insikt och byggde ej på någon specifik teoretisk källa. 
Orem delar upp sin egenvårdsmodell i tre olika teorier, egenvård, egenvårdsbrist, och 
omvårdnadssystem. Egenvård i sin tur är uppdelad i tre begrepp som beskrivs som egenvård, 
egenvårdsbehov samt egenvårdskrav (Kirkevold, 2000). 

Egenvård 
Egenvård är utförande av aktiviteter som individen själv tar initiativ till och utför för sin egen 
skull för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Aktiviteterna indelas i olika faser där 
det gäller för individen att planera vad som bör göras, att systematiskt och kontinuerligt utföra 
handlingar och konkret genomföra dessa. Dessa faser bildar tillsammans en handlingsprocess. 
För att egenvården skall fungera måste individen ha klart för sig vilka egenvårdsbehov den 
har (Kirkevold, 2000). 

Egenvårdsbehovet är en insikt om vilka handlingar som behöver utföras för att kunna 
säkerhetsställa en persons funktion, utveckling och hälsa. Behoven är universella, 
utvecklingsmässiga och hälsorelaterade. De universella behoven är grundläggande för 
överlevnad såsom syreupptagning, vätskeintag, födointag, balans mellan aktivitet och vila, 
samt behov av social gemenskap och ensamhet. De utvecklingsmässiga behoven utgår från att 
en människa utvecklas under hela sin livstid och att vissa faktorer är nödvändiga för att denna 
utveckling ska fortgå tillfredställande. Exempel på situationer då utvecklingsrelaterade 
egenvårdsbehov kan uppstå är vid traumatiska händelser som förlust av en närstående, men 
även vid en graviditet eller annan större förändring av en persons livssituation. De 
hälsorelaterade behoven framträder hos individer som drabbas av olika sjukdomar, skador 
eller lider av specifika patologiska tillstånd. Egenvårdskrav är de åtgärder som bör utföras 
genom egenvårdsaktiviteter för att tillgodose egenvårdsbehovet och uppnå hälsa (Kirkevold, 
2000). 
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Egenvårdsbrist 
 Egenvårdsbrist är en obalans mellan personen egenvårdskrav och egenvårdskapacitet. 
Individen kan då behöva stöd i sin egenvård av närstående och/eller sjuksköterskan. Målet 
med omvårdnaden är att upprätthålla patientens välbefinnande genom hela livet, samt främja 
en normal utveckling. Detta innebär att målet med omvårdnaden är att få patienten att själv 
kunna utföra funktioner och aktiviteter för att tillgodose egenvårdsbehovet (Kirkevold, 2000). 

Omvårdnadssystem 
 Omvårdnadssystem definieras enligt Orem som något som skapas genom sjuksköterskans 
och patientens åtgärder och interaktion i en omvårdnadssituation. Sjuksköterskans förmåga att 
planera, bedöma och genomföra omvårdnadsåtgärder är avgörande för att utforma ett 
omvårdnadssystem anpassat till patienten. Omvårdnadssystemet kan vara fullständigt 
kompenserat, delvis kompenserat eller stödjande och undervisande beroende på personens 
behov av hjälp (Kirkevold, 2000). 

Definition av motivation 
Motivation är ett stort begrepp som kan defineras på många olika sätt men Vallerand (1997) 
menar att begreppet motivation kan delas upp i tre delar, inre motivation, yttre motivation 
samt amotivation. Med inre motivation menas att en person utför en aktivitet för att uppnå 
personlig utveckling, mental tillfredsställelse, personliga mål, positiva känslor och stimulans. 
Yttre motivation innebär att en person drivs av yttre påverkan som att känna sig bra inför 
andra, få belöningar, att slippa känna skam och skuldkänslor. Amotivation är en upplevelse av 
brist på kapacitet och förmåga och individen kan uppleva att aktiviteten är för krävande för att 
vilja angagera sig i den.  

Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskans arbete utgår från att stödja patienten i dennes egenvård. Målet är att personen 
ska kunna uppfylla sina egenvårdsbehov utan hjälp när behandlingen är över. Enligt Orem har 
varje individ en förmåga och motivation att kunna ta hand som sig själv för att främja hälsa 
och förebygga sjukdom (Kirkevold, 2000). Orems egenvårdsteori kan vara en utgångspunkt 
att använda sig av som sjuksköterska när intentionen är att motivera en person att gå ned i 
vikt.  

Problemformulering 
Övervikt och fetma är idag ett globalt folkhälsoproblem som leder till många allvarliga 
följdsjukdomar. Att motivera personer med övervikt och fetma att gå ner i vikt kan leda till en 
förbättrad hälsa, både fysiskt och psykiskt samt kan till en ökad livskvalitet. För att som 
sjuksköterska kunna hjälpa personer på bästa sätt kan det vara till stor nytta att veta vilka 
faktorer som motiverar till viktnedgång.  

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva faktorer som motiverar till viktnedgång hos 
vuxna personer med övervikt och fetma.  
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Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med deskriptiv design där data har insamlats 
genom ett systematiskt tillvägagångssätt från vetenskapliga artiklar för att kunna besvara 
studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013).    

Sökstrategier 
Databaserna CINAHL och Medline användes för att söka artiklar som överensstämde med 
syftet. Sökorden som användes var Obsesity, Weight loss och Motivation, vilka var Mesh-
sökord och CINAHL Headings. Först gjordes sökningarna enskilt på varje sökord för att 
sedan kombineras med den booleska termen AND. Se bilaga 1. Sökningarna begränsades till 
publiceringsår mellan 2002-2013, peer reviewed samt ålder 19-64. Sökningarna genererade 
efter begränsningarna 64 träffar i CINAHL och 161 i Medline.  

Urval 
Studiens urval gjordes i fyra steg. I urval ett lästes alla 225 titlar. I urval två lästes alla 
relevanta abstracts vilket var 88 stycken. I urval tre valdes 21 artiklar ut som lästes i fulltext. I 
urval fyra valdes 10 artiklar ut som ansågs mest relevanta och granskades med hjälp av 
granskningsprotokoll (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Exklusionskriterierna var artiklar 
om gravida kvinnor, handikappade, artiklar som ej höll tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet 
samt review artiklar. Inklusionskrieterierna var kvalitativa och kvantitativa artiklar som 
handlade om vuxna personer med övervikt och fetma. 

Artiklarnas vetenskapliga kvalitet 
Artiklarna lästes av båda författarna och granskades med hjälp av granskningsprotokoll för 
kvalitativa och kvantitativa artiklar (Willman et al. 2011).  Artiklarna delades upp i tre 
kategorier, bra, medel och dålig kvalitet enligt granskningsprotokollet. För att artiklarna 
skulle uppfylla bra kvalitet skulle 80 procent av punkterna i granskningsprotokollet uppfyllas. 
För att artikeln skulle få betyget medel skulle 50 procent av punkterna vara uppfyllda. Artiklar 
som ej uppfyllde 50 procent av punkterna fick betyget dålig kvalitet. För att artiklarna skulle 
tas med i studien skulle de uppfylla bra eller medel kvalitet. 

Dataanalys 
För att underlätta analysarbetet gjordes en artikelmatris (Se bilaga 2) för varje artikel. 
Artiklarna lästes av båda författarna flera gånger för att minska risken för feltolkning och 
sedan färgkodades likheter och skillnader i resultatet. Efter det jämfördes likheterna och 
skillnaderna för att tillsammans delas upp i kategorier som sedan vidareutvecklades till 
subkategorier för att finna svar på syftet med studien (Forsberg & Wengström ,2012).   

Forskningsetik 
Studier med tillstånd från etisk kommitté eller som redovisat ett etiskt övervägande 
inkluderades i studien. Artiklar som ej nämnt etiska aspekter har varit utgivna i tidsskrifter 
som endast publicerar artiklar med etiskt godkännande. Materialet i artiklarna behandlades 
likvärdigt och gavs lika stora delar i resultatet enligt Forsberg och Wengström (2013). 

 



 

6 
 

Resultat 
Resultatet sammanställdes i tre huvudkategorier, hälsa, skönhet och stöd. Kategorin hälsa 
delades i sin tur upp i tre subkategorier, rädsla för sjukdomar och en önskan om ett långt liv, 
att kunna delta i aktiviteter samt att vara arbetsför. Kategorin Skönhet innefattade 
subkategorierna ej känna skam samt känna sig attraktiv. Kategorin stöd innehöll 
subkategorierna tekniska hjälpmedel och socialt stöd (se tabell 3). Resultatet presenterades 
utifrån dessa kategorier och subkategorier. De motiverande faktorerna hos studiedeltagarna 
mättes ej med instrument utan lyftes ur texten som meningsbärande enheter.   

 

Tabell 3 

Kategori Subkategori 
Hälsa - Rädsla för sjukdomar och önskan om ett långt liv 

- Kunna delta i aktiviteter 
- Vara arbetsför  

 
Skönhet - Ej känna skam 

- Känna sig attraktiv 
 

Stöd - Tekniska hjälpmedel 
- Socialt stöd 

 

Hälsa 
Rädsla för sjukdomar och önskan om ett långt liv 
Enligt Kwan (2009) uppgav nästan alla studiedeltagare att övervikt och fetma var direkt 
kopplat till följdsjukdomar och för tidig död. Deltagarna oroade sig främst för diabetes och 
kardiovaskulära sjukdomar. Denna vetskap motiverade deltagarna till att försöka gå ned i vikt. 
Även Tod och Lacey (2004) beskrev att hälsoproblem var en motiverande faktor att minska i 
vikt. Studien visade att beslutet att gå ned i vikt var en direkt åtgärd efter att läkare 
rekommenderat dem till det då det annars kunde leda till vanliga följdsjukdomar. Hindle och 
Carpenter (2011) menade i sin studie att 70% av deltagarna ville gå ned i vikt på grund av 
hälsoskäl och även att en sjukdomsdiagnos var en utlösande faktor för att vilja minska i vikt. 
Heading (2008) menade att flera av studiedeltagarna motiverades av att få bättre kontroll över 
sjukdomar som diabetes, astma, kardiovaskulära sjukdomar och en minskad risk för cancer. 
Sabinsky, Toft, Raben och Holm (2007) visade också att oron för ohälsa var en motiverande 
faktor till viktnedgång. Heading (2008) uppgav att flera studiedeltagare uttryckte en önskan 
om att kunna leva ett långt och lyckligt liv tillsammans med sin familj. Även Kwan (2009) 
beskrev att studiedeltagare blev motiverade av viljan att leva ett långt och meningsfullt liv. En 
bidragande faktor till motivation var rädslan av att inte få se sina barn eller barnbarn växa upp 
(Tod & Lacey 2004).  Chang et al. (2008) uppgav också att flertalet studie deltagare beskrev 
rädsla för sjukdomar som en motiverande faktor till viktnedgång. 

Att kunna delta i aktiviteter 
Kwan (2009) menade att flera deltagare hade en önskan om att orka leka med sina barn. Även 
Chang, Nitzke, Guilford, Adair och Hazard (2008) beskrev att studiedeltagarna motiverades 
av att kunna leka med sina barn och delta aktivt i deras liv men att de begränsades av sin 
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övervikt. Studiedeltagarna uttryckte att de begränsades i sina liv på grund av sin övervikt och 
att de motiverades till viktnedgång av tanken av att slippa smärta och trötthet vid aktiviteter. 
Tod och Lacey (2004) visade att studiedeltagare ibland kände sig utanför då de rent fysiskt 
inte fick plats vid exempelvis ett bord och fick sitta vid sidan av eller om ett säkerhetsbälte 
inte räckte till.  

Vara arbetsför  
Många män uttryckte en önskan om att kunna vara i form så att det kunde utföra sitt arbete 
ordentligt. De jämförde sin kropp med en bil som behövde bränsle, service och reparationer 
för att kunna fungera ordentligt. De ville gärna ses som effektiva på sitt arbete och att de 
skulle vara en tillgång för sin arbetsgivare (Sabinsky et al., 2007).  Även Kwan (2009) 
redovisade ett resultat som innebar att arbete var en viktig motivationsfaktor. I Headings 
(2004) studie fanns ett antal studiedeltagare önskade att gå ned i vikt för att de var oroliga att 
bli av med sitt arbete på grund av sin övervikt. 

Skönhet 
Ej känna skam 
I en studie uttryckte studiedeltagare att de trodde sig få bättre ett självförtroende om de gick 
ned i vikt, vilket ska hjälpa dem att inte skämmas över sin kropp (Herriot, Thomas, Hart, 
Warren, & Truby 2008).  Även Kwan (2009) visade resultat som säger att studiedeltagarna 
hoppades att de skulle få bättre självkänsla om de gick ned i vikt. En motiverande faktor för 
många var att komma i form inför en social tillställning som ett bröllop eller att visa sig på 
stranden eller i badhus utan att skämmas (Heading, 2008). Tod och Lacey (2004) menade att 
nästan alla studiedeltagare skämdes för sin kropp vid många tillfällen, exempelvis då deras 
barn började skolan. Många fick även elaka kommentarer från familj och bekanta som gjorde 
dem illa till mods, vilket gjorde dem motiverade att minska i vikt. Montgomery et al. (2011) 
visade att många motiverades av en önska att inte vara den feta mamman inför barnens vänner 
och deras föräldrar. 

Känna sig attraktiv 
Att vara attraktiv och känna sig vacker var en motiverande faktor till viktnedgång (Sabinsy et 
al., 2007). Många ville även vara vackra då det ofta kopplades ihop med ett sunt och 
hälsosamt ideal vilket underlättade vid många tillfällen i livet, exempelvis då de ville träffa en 
partner (Kwan, 2009). En återkommande motiverande faktor var en önskan om att passa i 
mindre kläder som studiedeltagarna hade haft när de var smalare (Chang et al., 2008; Herriot 
et al., 2008). Viljan att kunna köpa kläder som var snygga och passade bra, istället för stora 
oformliga kläder var enligt Tod och Lacey (2004) en motiverande faktor till viktnedgång.  
Enligt Heading (2008) så motiverades en tredjedel av studiens deltagare av att få en attraktiv 
kropp och att se bra ut i snygga kläder. Även Hindle och Carpenter ( 2011) visade resultat 
som säger att deltagarna motiverades av en önskan om att passa i mindre kläder. Sabinsky et 
al. (2007)  menade att största motivationen för viktnedgång var att vara attraktiv på 
arbetsmarknaden och att få ett arbete. Även Kwan (2009) visade att deltagarna i studien var 
motiverade att gå ned i vikt för att mer likna samhällets ideal och på så sätt få lättare att hitta 
ett arbete. Flera studiedeltagare upplevde sig utanför i sociala sammanhang exempelvis på 
barer och liknande, deras smalare vänner fick ofta mer uppmärksamhet (Kwan, 2009). 
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Stöd 
Tekniska hjälpmedel 
Clarke et al. (2007) visade att tekniska hjälpmedel som en stegräknare hade en god effekt för 
att motivera till viktnedgång. Enligt Leahey, Kumar, Weinberg, & Wing (2012) kunde 
studiedeltagarna genom att anteckna sina resultat gällande viktnedgång i dataprogram eller 
träningsdagbok finna motivation. Även Herriot et al. (2008) menade att en kontinuerlig 
uppföljning av viktnedgången ökade motivationen.  

Socialt stöd 
Montgomery et al. (2011) menade att ett socialt stöd är en viktig motiverande faktor. Stöd 
från familj, vänner, sjukvård samt andra i liknande situation var viktigt. Hindle och Carpenter 
(2011) visade också resultat där ett socialt stöd var viktigt för studiedeltagarna. Heading 
(2008) beskrev att flera studiedeltagare ansåg att en viktig faktor till att finna motivation att ta 
sig för att träna var att finna ett socialt nätverk med människor som delade samma intresse. 
Att ingå i ett lag som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål bidrog till ökad motivation 
enligt Leahey, Kumar, Weinberg, & Wing (2012). Clarke et al. (2007) beskrev att 
studiedeltagarna fick en ökad motivation och lyckades bättre med viktnedgång om de fick 
professionell hjälp i en grupp där deltagarna fick hjälp med att sätta upp ett mål, föra 
träningsdagbok och ha motiverande samtal. Leahey et al, (2012) menade att ett tävlingsinslag 
ökade motivationen bland studiedeltagarna. Montgomery et al, (2011) visade  att ett 
vänskapligt tävlingsmoment höjde motivationen hos kvinnorna i studien. Studiedeltagare 
oroade sig även för att bli socialt isolerade på grund av sin övervikt (Heading, 2008).  

Resultatsammanfattning 
Resultatet genererade tre huvudkategorier, hälsa, skönhet och stöd samt sju subkategorier. 
Kategorin hälsa innebar att studiedeltagarna främst motiverades till viktnedgång av att de ville 
få ett längre och hälsosammare liv. Skönhet var en motiverande faktor då flertalet 
studiedeltagare motiverades då de ville känna sig mer attraktiva och passa i mindre kläder. 
Flertalet av studiedeltagarna upplevde också att de motiverades av stöd från familj och vänner 
samt från tekniska hjälpmedel såsom stegräknare eller dataprogram som kunde hjälpa dem 
med att hålla ordning på antalet träningstimmar. 

Metoddiskussion 
Databaserna CINAHL och Medline användes för att söka vetenskapliga artiklar då de 
innehåller omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013).  De meningsbärande orden 
från syftet översattes till CINAHL Headings och Mesh-sökorden Obesity, Weight loss och 
Motivation som användes för att söka relevanta artiklar. Sökorden kombinerades med den 
booleska termen AND för att begränsa antalet artiklar och endast finna artiklar svarade mot 
syftet. Hade författarna använt OR hade antalet artiklar troligen blivit för stort för att hantera 
och troligen hade det resulterat i många artiklar som ej svarade på syftet. De inklusions och 
exklusionskriterier författarna använde sig av ansågs vara relevanta. Författarna hade vissa 
svårigheter att dela in resultatet i kategorier och subkategorier då stora delar av resultatet 
passade i flera kategorier, men valde ändå att göra så för att lättare få en överskådlig bild. 
Publiceringsåren på artiklarna tidsbegränsades då sjuksköterskan enligt ICN (2007) skall 
använda sig av den senaste forskningen inom området. Nio av de tio artiklarna som ingår i 
studien är publicerade de senaste sex åren vilket ger en aktuell bild på forskningsläget.  

Författarna ansåg sig ha goda kunskaper i engelska men trots det uppstod ibland svårigheter i 
tolkningen av artiklarna. Speciellt artiklarnas urval och analysmetod var svåra att förstå. Dock 
ansågs resultatet vara tillförlitligt trots eventuella tolkningsproblem. Artiklarna i studien var 
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från olika länder och världsdelar men trots det redovisades liknande resultat vilket stärker 
resultatets trovärdighet enligt författarna. 

Ett stort antal träffar genererades på sökningarna och författarna upplevde att många artiklar 
höll en låg kvalitet. Författarna tror att det kunde bero på att ämnet övervikt och fetma är ett 
stort område att forska på och kan leda till att många vill göra studier inom området. Det kan 
leda till att det var en blandad kvalitet på studierna. Författarna hade eventuellt kunnat söka i 
fler databaser som SportDiscus, och Pubmed, men det hade troligen genererat i ett stort antal 
dubbletter samt många artiklar som ej handlade om omvårdnad. Författarna anser att resultatet 
kan ha påverkats av den ringa erfarenhet som de har av att granska vetenskapliga artiklar. Det 
finns risk för missförstånd och tolkningsproblem trots att alla artiklar har lästs och granskats 
av båda författarna.  

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen utgår från de tre huvudkategorierna som Hälsa, Skönhet och Stöd.  

Hälsa 
Att främja god hälsa var en tydlig motiverande faktor hos studiedeltagarna vilket även stöds 
av Stolley et al. (2009). Under huvudkategorin hälsa framkom rädsla för sjukdomar och en 
önskan om ett långt liv, att kunna delta i aktiviteter samt en vilja att vara arbetsför. Enligt 
WHO (2012) är övervikt och fetma en kraftigt förhöjd hälsorisk vilket även studiedeltagarna 
verkade vara medvetna om (Kwan, 2009). Resultatet visade att det fanns rädsla för sjukdom 
och en önskan om ett långt liv (Heading, 2008). Att studiedeltagarna motiverades av att 
förbättra sin hälsa är enligt Vallerand (1997) en inre motivation där synen från andra inte är 
avgörande.  Viljan att vara arbetsför (Sabinsky et al., 2007) var en motiverande faktor som 
författarna inte hade trott att den var så tydligt framträdande. Flera studier visade på att det var 
en starkt motiverande faktor, speciellt hos manliga studiedeltagare vilket författarna tror kan 
bero på att män ofta ser sig själva som den som ska bidra med den största inkomsten i 
hushållet. Att kunna delta i aktiviteter utan att begränsas av sin övervikt var också viktigt för 
studiedeltagarna (Chang et al., 2008), och det är något som författarna tror kan påverka deras 
liv dagligen. Flera studiedeltagare uttryckte en önskan om att orka leka med sina barn vilket 
kan vara viktigt för att främja god livskvalitet. SBU (2002) framhåller att övervikt och fetma 
kan leda till en minskad livskvalitet vilket det redovisades stöd för i flera studier. Att 
studiedeltagarna var medvetna om att deras övervikt var ett problem kan enligt Orems 
resonemang innebära att de var medvetna om att de hade egenvårdsbrist (Kirkevold, 2000). 
Som sjuksköterska bör man då hjälpa patienten att kompensera deras omvårdnadssystem. På 
vilket sätt sjuksköterskan stödjer patienten beror på hur mycket stöd individen behöver med 
att uppfylla sitt egenvårdsbehov.  

Skönhet 
Resultatet visade att studiedeltagarna motiverades till viktnedgång för att de ville känna sig 
mer attraktiva inför andra. Många skämdes för sin kropp och ville gärna gå ned i vikt inför 
sociala händelser som ett bröllop eller att kunna visa sig i badkläder utan att skämmas 
(Heading, 2008). Egen uppfattning är att de flesta människor påverkas av media och det 
västerländska samhällets skönhetsideal vilket innebär att övervikt och fetma anses vara 
oattraktivt. En uppfattning som bekräftas i flera av studierna där det framkom att många av 
studiedeltagarna motiverades till viktnedgång för att de ville känna sig mer attraktiva inför 
andra (Chang et al., 2008 ; Herriot et al., 2008). I resultatet visades att de flesta 
studiedeltagarna verkade medvetna om hälsoriskerna med övervikt och fetma. De var minst 
lika bekymrade över sitt utseende som över hälsoriskerna. Flertalet önskade ett snabbt resultat 
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för att passa i en mindre storlek på kläder och se bra ut (Chang et al., 2008 ; Herriot et al., 
2008) . Egen uppfattning är att skönhet är den främsta motiverande faktorn till viktnedgång. 
Detta på grund av samhällets ideal vilket delvis bekräftas i studierna. Stolley et al. (2009) 
visade också att utseendet var en av de viktigaste motiverande faktorerna till att gå ner i vikt. 
Att motiveras till viktnedgång utifrån samhällets skönhetsideal kan diskuteras om det är bra 
eller dåligt, men uppnås den önskade viktnedgången kan hälsan påverkas i positiv riktning. 
Om det i sin tur leder till ökad livskvalitet kan även det diskuteras. SBU (2002) menar att 
övervikt och fetma man leda till försämrad livskvalitet och det anser även författarna. Enligt 
Rössner (2009) kan fysisk aktivitet öka den fysiska och psykiska hälsan. Att känna sig vacker 
menar författarna kan leda till att den psykiska hälsan förbättras. Om en persons psykiska 
hälsa förbättras ökar personens förmåga att själv kunna tillgodose sina egenvårdsbehov detta 
kan leda till en positiv utveckling för personen. Många kände sig mindre uppskattade i sociala 
sammanhang exempelvis då de var ute på restaurang och att deras smalare vänner fick mer 
uppmärksamhet (Kwan, 2009). Återigen anser författarna att det är samhällets skönhetsideal 
som påverkar hur personer med övervikt och fetma bemöts. Studiedeltagare menade även att 
de hade svårt att få ett arbete på grund av sin övervikt eller fetma (Sabinsky et al., 2007). 
Egen uppfattning är att det tyvärr kan vara så att personer med övervikt och fetma kan ses 
som mindre attraktiva på arbetsmarknaden. Att motiveras av skönhet är en yttre motivation 
enligt Vallerand (1997), här motiverades studiedeltagarna främst av omgivningens syn på hur 
de borde se ut och att slippa känna skam inför andra.  

Stöd 
Resultatet visar att tekniska hjälpmedel som en stegräknare (Clarke et al., 2007) eller att föra 
träningsdagbok visade sig öka motivationen (Herriot et al., 2008; Leahey et al., 2012) . Egen 
uppfattning är att det kan underlätta att uppnå långsiktiga mål om personen för 
träningsdagbok som kan ge en bra överblick över sina resultat på sikt. Montgomery et al. 
(2011) visade att flera studiedeltagare ansåg att ett socialt stöd var viktigt.  Att träna i grupp 
visade sig öka motivationen och det menar författarna är viktigt, det skall vara kul att träna 
och att träna tillsammans med andra människor är ofta roligt. Att träna i grupp ökade 
motivationen stöds även av Stolley et al. (2009) och det kan enligt Orems resonemang vara ett 
sätt att utföra egenvård (Kirkevold, 2000). Författarna anser även att det är viktigt att finna en 
motionsform som passar en själv och är rolig att utföra. Motion skall inte vara något man är 
tvingad till utan det är att föredra om motionsformen är så pass rolig att den utförs med glädje. 
Ett socialt stöd var viktigt för många, både från familj, vänner och sjukvården. Ett gott stöd 
från familjen kan underlätta att exempelvis laga hälsosam mat och att få bättre vanor gällande 
kost och motion. Flera studiedeltagare hade påbörjat sin viktnedgång på inrådan av läkare 
(Tod & Lacey, 2004) och författarnas uppfattning är att ett fortsatt stöd från sjukvården kan 
vara avgörande för att personen skall lyckas med sin viktnedgång. Armstrong et al. (2011) 
styrker att stöd att stöd från sjukvården i form av motiverande samtal kan öka personens 
möjlighet till viktnedgång. Författarna menar att detta resultat kan enligt Orems resonemang 
visa att en individ själv har förmågan att utföra sin egenvård men att det ibland behövs stöd 
från ett omvårdnadssystem (Kirkevold, 2000).  

  

Kliniska implikationer 

Personer med övervikt och fetma har en önskan om viktnedgång vilket kan vara svårt att 
lyckas med på egen hand. Enligt Orem har dessa personer egenvårdsbrist då de saknar 
förmågan att själva klara av att utföra egenvården som behövs för att uppfylla 
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egenvårdskraven (Kirkevold, 2000). Arbetet skall vara hälsofrämjande och preventivt och 
sjuksköterskan har möjlighet att stödja personerna att själva hantera sina egenvårdskrav. Att 
arbeta sekundärpreventivt med information och exempelvis motiverande samtal skulle 
sjuksköterskan kunna hjälpa personer med övervikt och fetma till viktnedgång. Resultatet från 
denna studie kan vara till hjälp för sjuksköterskor att hjälpa personer med övervikt och fetma 
att finna motivation till viktnedgång. Om sjuksköterskan har klart för sig vilka faktorer som 
motiverar patienter till viktnedgång underlättar det i skapandet av ett omvårdnadssystem. 
Omvårdnadssystemet är alltid individanpassat och sjuksköteskan måste ta stor hänsyn till 
patientens individuella förutsättningar och önskemål. Resultatet i denna studie visar vilka 
faktorer som ger patienterna motivation till viktnedgång och kan underlätta då sjuksköterskan 
vill stärka patientens self-efficacy vilket kan underlätta beteendeförändring.  

Slutsats 
Syftet med denna studie var att finna faktorer som motiverar till viktnedgång hos vuxna 
personer med övervikt och fetma. Övervikt och fetma ökar i nästan hela världen och leder till 
många följdsjukdomar som skulle kunna begränsas med hjälp av viktnedgång. I resultatet 
framkom huvudkategorierna hälsa, skönhet samt stöd. Kategorin hälsa följs av 
subkategorierna rädsla för sjukdomar och önskan om et långt liv, kunna delta i aktiviteter 
samt vara arbetsför. Kategorin skönhet följs av subkategorierna ej känna skam och känna sig 
attraktiv. Kategorin stö följs av subkategorierna tekniska hjälpmedel samt socialt stöd. 
Studieresultatet kan förhoppningsvis hjälpa sjuksköterskor i sitt arbete med att motivera 
överviktiga personer till att gå ned i vikt.  

Förslag till framtida forskning 
Mer forskning inom området behöver göras och egen uppfattning är att sambandet mellan 
socioekonomisk tillhörighet och övervikt bör studeras ytterligare. Skillnader mellan manliga 
och kvinnliga studiedeltagares motivation till viktnedgång bör ägnas ytterligare forskning då 
de skiljer sig. Artiklarna som ingick i föreliggande litteraturstudie var huvudsakligen 
kvalitativa, därför bör mer kvantitativ forskning göras för att få ytterligare perspektiv inom 
området. För att få ytterligare kunskap inom området bör det göras mer forskning kring hinder 
till viktnedgång hos personer med övervikt och fetma.
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Artikelmatris          s. 1(10) 

Författare  
År 
Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Chang, M., Nitzke, S., 

Guilford, E., Adair, C., & 

Hazard, D. (2008). 

Motivators and barriers to 

healthful eating and physical 

activity among low-income 

overweight and obese 

mothers. Journal of The 

American Dietetic 

Association, 108(6), 1023-

1028. USA 

Syftet med denna studie var 

att identifiera personliga och 

miljömässiga faktorer som 

motiverar eller hindrar 

hälsosam kost och fysisk 

aktivitet bland 

låginkomsttagare, överviktiga 

och personer med fetma, 

icke-spansktalande svarta och 

icke-spansktalande vita 

mödrar. 

Kvalitativ tvärsnittsstudie 

Datainsamling: intervjuer 

bestående av 8 

semistrukturerade frågor 

samt gruppdiskussioner. 
Urval: 80 mödrar i åldrarna 

18-35, engelsktalande, ”non-

Hispanic black or non-

Hispanic white”, BMI 25.0-

39.9, ej gravida.  
Analysmetod: Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades ordagrant, 

kodades och delades in i 

kategorier baserad på social 

kognitiv teori.  

Bedömd kvalitet: medel. 
Relevant urval. 
Dataanalys väl beskriven. 
Tydligt redovisat resultat.  

 

    

Mödrarna i studien 

motiverades främst till 

viktnedgång då de hade en 

önskan om att få en 

attraktivare kropp, en önskan 

om att kunna leka med sina 

barn och rädslan för framtida 

sjukdomar. De ansåg att 

hinder till viktnedgång var en 

stressfullvardag och att de 

inte kände stöd från sin 

make/partner.  

 



  
 

 
 
 

 

Bilaga 2 

Artikelmatris         s. 2(10) 

Författare 
År  
Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Clarke, K., Freeland-Graves, 
J., Klohe-Lehman, D., 
Milani, T., Nuss, H., & 
Laffrey, S. (2007).  
Promotion of physical 
activity in low-income 
mothers using pedometers.  
Journal of The American 
Dietetic Association, 107(6), 
962-967. 
USA 
 
 

Syftet med denna studie 
var att testa effektiviteten 
med att använda 
pedometer för att öka den 
fysiska aktiviteten och 
minska kroppsvikten hos 
överviktiga och feta 
mödrar med små barn. 

Kvantitativ Kvasi-experimentell  
interventionsstudie. 
Urval: 93 överviktiga kvinnor 
med BMI över 25 i 
interventionsgrupp och 31 
normalviktiga kvinnor med BMI 
under 25 i jämförandegrupp som 
alla fick sätta upp ett mål, fick 
träningshjälp, äta nyttig mat, 
socialt stöd och göra aktiviteter 
under 8 veckor för att få ökad 
”self-effiacy”. Ålder 1-45, Afro-
Amerikan, vit eller spanskt 
ursprung, låginkomsttagare.  
Datainsamling: 
Utvärderingsformulär i början av 
studien och efter åtta veckor 
samt kroppsmätning vid flera 
tillfällen.  
Analysmetod: Kvantitativ 
analys med t-test. 
 

Bedömd kvalitet: medel. 
Relevant urval. 
Svårtolkad studiedesign och 
analysmetod. 
Tydligt redovisat resultat. 
 
 
 
 

Kvinnorna i 
interventionsgruppen fick 
ökad ”self-effiacy” vilket 
resulterade i viktnedgång.  
Pedometern var ett bra och 
billigt instrument för att mäta 
och motivera till fysisk 
aktivitet som ledde till 
viktnedgång.   

 



  
 

 
 
 

 

Bilaga 2 

Artikelmatris         s. 3(10) 

Författare 
År  
Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Heading, G. (2008). Rural 
obesity, healthy weight and 
perceptions of risk: struggles, 
strategies and motivation for 
change. Australian Journal 
of Rural Health, 16(2), 86-
91.   
Australien 
 

Syftet med denna studie var 
beskriva motiverande och 
icke motiverande faktorer, 
samt problem och strategier 
för viktnedgång hos 
överviktiga personer på 
landsbygden.  

Kvalitativ studie med Semi-
strukturerade  
Urval: 19 vuxna deltagare 
fån landsbygden, 13 kvinnor 
och sex män. Stor variation 
på deltagarna för att få 
många olika erfarenheter.  
Datainsamling: 
Gruppintervjuer.  
Studiedeltagarna fick hjälp 
med nyttiga recept samt hjälp 
med träningsprogram.  
Analysmetod: Intervjuerna 
spelades in, transkriberades 
och analyserades kvalitativt. 
 
 

Bedömd kvalitet: medel. 
Relevant urval men ej 
beskriva inklusions och 
exklusionskriterier. 
Dataanalys väl beskriven 
Inget beskrivet bortfall 
Tydligt redovisat resultat 
 

Motiverande faktorer var att 
komma i kläder ex. inför ett 
bröllop eller att se bra ut i 
bikini/badbyxor. Det 
beskrevs också att en 
motiverande faktor till 
viktnedgång var att man var 
obekväm med sin kropp, 
vissa studiedeltagare ville 
också gå ner i vikt för att få 
ett hälsosammare liv. 
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Artikelmatris         s. 4(10) 

Författare 
År 
Land 

Syfte Design och Metod Värdering Resultat 

Herriot, A., Thomas, D., 

Hart, K., Warren, J., & 

Truby, H. (2008). A 

qualitative investigation of 

individuals’ experiences and 

expectations before and after 

completing a trial of 

commercial weight loss 

programmes. Journal of 

Human Nutrition & 

Dietetics, 21(1), 72-80. 
Australien 

 

Syftet med denna studie var 

att fördjupa sig i förståelsen 

varför personer väljer att 

frivilligt delta i 

viktminskningsprogram, 

samt undersöka vad de 

tycker om de olika dieter de 

testat. 

Kvalitativ explorativ studie. 

Urval: 59 deltagare utvalda 

från tidigare bantningsstudie.  
Datainsamling: Fyra olika 

dieter testades i tio månader i 

olika grupper. Semi-

strukturerade gruppintervjuer 

genomfördes vid flera 

tillfällen.  
Analysmetod: Data från 

gruppintervjuerna 

analyserades kvalitativt.  

Bedömd kvalitet: medel 
Relevant urval, dåligt 

beskrivna inklusions och 

exklusionskriterier.  
Dataanalys beskriven 
Tydligt redovisat resultat. 
 

Motiverande faktorer enligt 

studien att kunna köpa 

mindre kläder och kunna 

komma i gamla kläder igen. 

Slippa undan kommentarer 

från andra angående 

övervikt. Slippa skämmas 

över sin kropp. Hälsan var ej 

den främsta motiverande 

faktorn. Uppföljning varje 

månad motiverade.  

 



  
 

 
 
 

 

Bilaga 2 

Artikelmatris         s. 5(10) 

Författare 
År 
Land 

Syfte Design & metod Värdering Resultat 

Hindle, L., & Carpenter, C. 

(2011). An exploration of the 

experiences and perceptions 

of people who have 

maintained weight loss. 

Journal of Human Nutrition 

And Dietetics: The Official 

Journal of The British 

Dietetic Association, 24(4), 

342-350. doi:10.1111/j.1365-

277X.2011.01156.x 

England 

 

Syftet med denna studie var 

få en ökad förståelse för 

upplevelser hos personer som 

har gått ned i vikt och lyckats 

behålla vikten.  

Kvalitativ studie med 

Fenomenologisk ansats. 
Urval:10 deltagare över 18 år 

som rekryterades på 

viktminskningsorganisationer, 

gym, bibliotek och högskolor. 

Inklusionskriterier var att ha 

minskat minst 10% av sin 

kroppsvikt och behållit den 

vikten i 12 månader.  
Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 
Analysmetod: Intervjuerna 

transkriberades, analyserades 

och delades in i teman.  

Bedömt kvalitet: medel 
Relevant urval dock enbart 

kvinnor då inga män fanns 

tillgängliga. 
Tydligt redovisat resultat. 

 

7/10 angav hälsorisker som 

motiverande faktor till 

viktnedgång.  
Känsla av kontroll 

motiverade. 
Viktigt med rolig fysisk 

aktivitet. 
Stöd från vänner och familj 

viktigt. 
Tävlingsmoment gav 

motivation. 

 

 



  
 

 
 
 

 

Bilaga 2 

Artikelmatris         s. 6(10) 

Författare 
År 
Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Kwan, S. (2009). Competing 

motivational discourses for 

weight loss: means to ends 

and the nexus of beauty and 

health.Qualitative Health 

Research, 19(9), 1223-1233. 

doi:10.1177/1049732309343

952 
USA 

 

Syftet med denna studie var 

att ta reda på hur hälsa och 

skönhet motiverar till 

viktnedgång, och hur dessa 

begrepp är relaterade till 

varandra.  

Kvalitativ studie  
Urval: 42 deltagare över 24 

år. 55 % kvinnor, 45 % män 

med övervikt eller fetma från 

lägre socioekonomisk klass. 
Datainsamlingsmetod: 

semistrukturerade intervjuer 

och kontroll av BMI. 
Analysmetod: Intervjuerna 

transkriberades ordagrant och 

analyserades och delades in i 

kategorier, Data söktes 

igenom systematiskt för att 

finna likheter.  

Bedömd kvalitet: bra. 
Relevant urval. 
Dataanalys väl beskriven. 
Tydligt redovisat resultat. 
 

 

Rädsla för ohälsa och död 

motiverar till viktnedgång. 
En önskan om ett långt och 

hälsosamt liv, kunna leka 

med sina barn motiverar. 
Viljan att var produktiv på 

arbetet motiverar. 
”Social benefits” motiverar. 
Hälsa och skönhet är 

förenade. 

 

 

 



  
 

 
 
 

 

Bilaga 2 

Artikelmatris         s. 7(10) 

Författare  
År 
Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Leahey, T., Kumar, R., 

Weinberg, B., & Wing, R. 

(2012). Teammates and social 

influence affect weight loss 

outcomes in a team-based 

weight loss competition. 
Obesity (Silver Spring, Md.), 

20(7), 1413-1418. 
USA 

Syftet med studien var att 

avgöra om laganda kan 

underlätta individuell 

viknedgång i en 

viktnedgångskampanj.  

Kvantitativ studie. 
Urval: 5045 deltagare med  

övervikt eller fetma deltog i 

studien. Ej tidigare deltagit 

liknande studier.  
1715 studiedeltagare avbröt 

studien i förtid.  
Datainsamling: Deltagarna 

genomgick en 12 veckors 

lagtävling där deltagarna fick 

föra träningsdagbok. 

Varannan vecka registrerades 

vikten och deltagarna fick 

feedback. 
Analysmetod: Kvantitativ 

analys med t-test. 

Bedömd kvalitet: medel 
Relevant urval 
Dataanalys beskriven 
Tydligt redovisat resultat. 
Stort bortfall.  

 

Studien visade att 

deltagarna inspirerade och 

motiverade varandra till 

viktnedgång. Att tillhöra 

ett lag där deltagarna 

stöttade varandra 

resulterade i viktnedgång. 

Studiedeltagarna minskade 

i genomsnitt tre kg i vikt 

under 12 veckor.  
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Författare 
År  
Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Montgomery, K., Bushee, T., 

Phillips, J., Kirkpatrick, T., 

Catledge, C., Braveboy, K., 

& ... Douglas, G. (2011).  
Women's Challenges with 

Postpartum Weight Loss. 
Maternal & Child Health 

Journal, 15(8), 1176-1184. 
USA 

Syftet med denna studie 

var att skaffa en 

förståelse för kvinnors 

erfarenheter av 

viktminskning efter 

förlossning. 

Kvalitativ studie med 

Fenomenologisk ansats.  
Urval: 24 Kvinnor med en ålder 

mellan 25-35 vars barn hade en 

ålder mellan 2 månader till 5 år 

deltog i studien. 
Datainsamling: 

Studiedeltagarna intervjuades, 

intervjuerna transkriberades, 

analyserades och delades upp i 

teman för att finna kärnan av 

kvinnornas upplevelser av 

viktminskning efter graviditet.  
Analysmetod: Intervjuerna 

transkriberades till text där 

nyckelord identifierades och 

kategoriserades. 

Bedömd kvalitet: Medel. 
Relevant urval. 
Dataanalys väl beskriven. 
Tydligt redovisat resultat. 
  

 

 

 

Kvinnorna i studien 

identifierade behovet av stöd 

från omgivningen som den 

största motiverande faktorn 

men också behovet av tid för 

att hinna med att träna och 

laga god och hälsosam mat.   
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Författare  
År 
Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Sabinsky MS , Toft U, Raben 

A &  Holm L. (2007) 
 Overweight men´s 

motivations and perceived 

barriers towards weight loss. 
European Journal of Clinical 

Nutrition 2007. 61 s.526-521 
Danmark 

 

Syftet med denna studie var 

att utforska motivation och 

upplevda hinder för 

viktnedgång hos danska män. 

Explorativ kvalitativ studie. 
Urval: 22 män i åldern 25-44 

rekryterades till studien. 13 

deltagare genomförde 

studien. Mestadels arbetslösa 

studiedeltagare med låg 

socioekonomisk bakgrund.  
Datainsamling: Intervjuer i 

fyra kvalitativa fokusgrupper. 
Analysmetod: Intervjuerna 

filmades och användes som 

data. Data kodades och 

kondenserades för att sedan 

diskuteras till en slutsats.  

Bedömd kvalitet: medel 
Relevant urval 
Dataanalys beskriven 
Tydligt redovisat resultat. 
Stort bortfall.  

 

Män från låg socioekonomisk 

bakgrund motiveras till 

viktnedgång främst på grund 

av att få ett arbete och att 

kunna genomföra sitt arbete 

väl. Hälsa och utseende 

prioriteras lägre.  
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Författare  
År 
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Tod, A., & Lacey, A. (2004) 
Overweight and obesity: 
helping clients to take action. 
British Journal of 
Community Nursing, 9(2), 
59-66. 

England. 

Syftet med denna studie var 

att utforska faktorerna som 

motiverar eller hindrar 

personer att ta gå ned i vikt.  

En naturalistisk kvalitativ 

studie 
Urval: 16 män och kvinnor 

över 18 år som var eller hade 

varit överviktiga deltog i 

studien. Rekryteringen 

skedde på en 

viktminskningsorganisation. 
Datainsamling:Semi-

strukturerade intervjuer 

utförda i deltagarnas hem.  
Analysmetod: Data 

analyserades och delades in i 

kategorier.  

Bedömd kvalitet: medel 
Relevant urval 
Dataanalys tydligt beskriven 
Tydligt redovisat resultat. 
Stort bortfall.  

 

Studien kom fram till tre 

huvudkategorier av 

motiverande faktorer. 

Deltagarna blev främst 

motiverade av att de skämdes 

för sina kroppar, de ville 

förbättra sin hälsa och att de 

ville passa i mindre kläder. 
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