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Sammanfattning 

 

Övervikt är ett starkt hot mot folkhälsan. Många överviktiga vill minska i vikt, men många 

lyckas trots det inte med att uppnå den önskade viktnedgången. Syftet med studien var att ta 

reda på vilka faktorer som upplevs motivera till att gå ner i vikt respektive vilka faktorer som 

upplevdes hindra att lyckas med den önskade viktnedgången. Sex överviktiga personer 

intervjuades och delgav sina tankar och erfarenheter om problematiken. Intervjuerna 

bearbetades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att det fanns ett flertal 

faktorer som upplevdes motivera till att minska i vikt respektive hindra att uppnå 

viktnedgång. Dessa faktorer var i första hand inre faktorer som personens målsättning, resultat 

av viktminskningsförsök, förväntade effekter av viktnedgång, förhållningssätt, förmåga att 

övervinna hinder, tron på den egna förmågan att lyckas, upplevd kunskap samt upplevd 

kontroll över viktutvecklingen. Även yttre faktorer som fysisk hälsa och kapacitet, socialt 

stöd, socialt liv samt miljö- och omgivningsmässiga faktorer var betydande faktorer som 

kunde upplevas motivera till att minska i vikt eller hindra framgång i viktminskningen. 

Slutsatsen utifrån studiens resultat är att det finns en stor komplexitet gällande problematiken 

att önska minska i vikt samt att lyckas med den önskade viktnedgången. 

 

 

Nyckelord: övervikt, viktnedgång, motivation, hinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

 

Studien har genomförts som en avslutande del av min utbildning vid Hälsa & Wellness vid 

Karlstads universitet. Studiens inriktning valdes av eget intresse, men också för att ämnet är 

relevant och belyser ett stort samhällsmedicinskt problem vilket det finns behov att undersöka 

vidare för att få ytterligare kunskap kring problematiken. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till de respondenter som medverkat i studien och genom deltagande 

i intervjuer bidragit med sina personliga tankar och reflektioner kring ämnet och därmed gjort 

studien möjlig att genomföra. Tack till personalen på fysioterapeutmottagningen, på en 

vårdcentral i en kommun i Värmland, för hjälp att dela ut informationsbrev och därmed finna 

deltagare till studien. Ett varmt tack även till min handledare Pernilla Hedström för 

uppmuntran, vägledning och stöd under arbetets gång. 

 

 

Caroliine Wold 

Karlstad, maj 2014 
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1. Inledning 
Övervikt blir allt vanligare och utgör ett stort hot mot folkhälsan, på grund av att den medför 

en ökad risk för att drabbas av en lång rad följdsjukdomar. Det finns ett stort behov av att 

vända trenden med att befolkningen i stora delar av världen blir allt tyngre (Socialstyrelsen, 

2009). Trots att det finns ett flertal behandlingsmetoder mot övervikt upplever många ändå att 

det är svårt att uppnå den önskade viktminskningen (SBU, 2002). Det tyder på att det finns 

behov av ytterligare kunskap att komplettera eller utveckla dagens behandlingsmetoder med. 

Många personer med denna typ av problematik kommer att behöva hjälp, på ett effektivare 

sätt än vad som erbjuds idag, för att lyckas med en önskad beteendeförändring. Det finns idag 

för lite forskning kring detta område. Därmed krävs ytterligare kunskap kring hur dessa 

personer på bästa sätt bör motiveras, för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för att de 

ska lyckas nå sitt mål – att gå ner till en hälsosam vikt. 

 

1.1 Bakgrund 
Förmågan att spara energi i kroppsvävnaden har tidigare varit nödvändigt för att överleva. 

Idag utgör dock denna förmåga ett stort problem och medför en belastning för människan, då 

den sparade energin numera sällan behövs som energireserv. Människans moderna livsstil 

bidrar till att det är lätt att inta för mycket energi i förhållande till vad som förbrukas, vilket 

resulterar i en förhöjd kroppsvikt. Övervikt och fetma bildas över tid då det finns ett 

energiöverskott (SBU, 2002). För att definiera en förhöjd kroppsvikt kommer begreppet 

övervikt användas framöver i studien, vilket då avser samtliga BMI-värden över 25 då dessa 

innebär en vikt över det som definieras som normalvikt. BMI samt dess gränsvärden beskrivs 

senare i texten. 

Orsaken till övervikt är komplex och beror på en kombination av livsstil, miljöfaktorer och 

genetik. De viktigaste orsakerna är dock grundade i livsstilen, där det huvudsakliga problemet 

är ett för stort energiintag och vanligen en felaktig kost samt brist på motion. Riskfaktorer för 

att utveckla övervikt kan vara fysisk inaktivitet, intag av vissa läkemedel, graviditet, övervikt 

inom familjen eller låg socioekonomisk status (Socialstyrelsen, 2009).  

Världshälsoorganisationen (WHO) konstaterar att övervikt idag är ett stort hälsoproblem i 

stora delar av världen och att befolkningen globalt sett blir allt tyngre (WHO, 2012). Sverige 

följer den negativa utvecklingen och idag är nästan hälften av alla svenskar överviktiga. 

Mellan år 2004 och 2013 har andelen svenskar med grav övervikt, så kallad fetma, ökat från 

11 till 14 %. Den största ökningen av andelen överviktiga ses i åldrarna 45-64 år där andelen 
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personer med förhöjd kroppsvikt gått från 55 till 62 %. En oförändrad nivå kan ses bland 

åldersgrupperna 16-29 år där andelen överviktiga är 26 % samt i åldersgruppen 30-40 år där 

andelen överviktiga mellan 2004 och 2013 konstant varit mellan 44 och 47 % 

(Folkhälsomyndigheten, 2014).  

På grund av att övervikten har ökat så snabbt i stora delar av världen har WHO (2012) klassat 

den som en pandemi. Övervikt behöver inte medföra några hälsoproblem, men med en 

förhöjd kroppsvikt följer även en ökad risk för att drabbas av ett stort antal sjukdomar och att 

dö i förtid (SBU, 2002). Den snabba ökningen av övervikt samt dess följdsjukdomar utgör 

därmed ett stort hot mot folkhälsan. WHO (2012) menar att 2,8 miljoner människor årligen 

dör till följd av en för hög kroppsvikt. De vanligaste sjukdomarna som följer en förhöjd vikt 

är typ2-diabetes, högt blodtryck, hjärtinfarkt, gallsten, sömnapné, ledbesvär, vissa 

cancersjukdomar samt barnlöshet. Dessutom påverkas vanligen livskvaliteten hos den 

drabbade personen negativt, där exempelvis låg självkänsla eller nedstämdhet kan förekomma 

(SBU, 2002). 

En mätning och bedömning av graden övervikt kan göras på flera sätt. Vanligen används 

BMI, Body Mass Index, som ett verktyg för att definiera övervikt. En kombination av 

personens längd och vikt, där kroppsvikten i kilo divideras med kroppslängden i meter i 

kvadrat, utgör då den beräkning som blir BMI-värdet (SBU, 2002). De gränsvärden som 

används som statistiska mått för att bedöma övervikt respektive fetma följer i tabellen nedan.  

Tabell 1. Klassificering av BMI-värden. 

Klassificering BMI-värde Hälsorisker 

Normalvikt 18.50 – 24.99 Normala 

Övervikt 25.00 – 29.99 Lätt ökade 

Fetma klass I 30.00 – 34.99 Måttligt ökade 

Fetma klass II 35.00 – 39.99 Höga 

Fetma klass III 40.00 –  Mycket höga 

 

Hälsoriskerna blir högre i takt med ett högre BMI-värde. BMI är dock inte ett mått som är 

lämpligt eller optimalt att använda för att definiera övervikt på alla personer, utan ska snarare 

ses som ett statistiskt mått. BMI tar nämligen inte hänsyn till kön eller ålder hos den som 

värdet beräknas på, ser inte skillnaden på vilken typ av kroppsvävnad som utgör vikten eller 
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vart på kroppen vikten är fördelad. För att säkra tillförlitligheten vid individuella mätningar av 

vikten bör BMI-värdet därför kombineras med en mätning av midjemåttet. Det fett som är 

farligast för människan är det som är förlagt runt buken, och när övervikten är koncentrerad 

framför allt till buken föreligger den största risken för utvecklande av följdsjukdomar. Det 

innebär att midjemåttet utgör en bättre bedömning av de hälsorisker som individen utsätts för 

än vad enbart en beräkning av BMI ger (Socialstyrelsen, 2009). Gränsvärdena för midjemåttet 

i förhållande till risken för ohälsa presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 2. Gränsvärden för midjemått. 

Klassificering Män Kvinnor Risk för ohälsa 

Lätt bukfetma Midjemått över 94 cm Midjemått över 80 cm Ökad risk 

Bukfetma Midjemått över 102 cm Midjemått över 88 cm Mycket ökad risk 

 

Även midjemåttet kan vara ett missvisande mått på de hälsorisker som vikten kan medföra. 

Det grundar sig i att smala personer kan ha en ohälsosam kroppssammansättning där den 

större delen av kroppsfettet är koncentrerat till buken, men där måtten trots det inte kommer 

upp i de gränsvärden som är satta som riktlinjer för ökad risk för ohälsa. Personer med ett 

högt BMI kan dessutom ha en gynnsam kroppssammansättning, vilket medför något lägre 

hälsorisker trots den förhöjda kroppsvikten. Av den anledningen finns även riktlinjer för 

midja-stusskvot, vilket innebär att förhållandet mellan midjemåttet och stussmåttet beräknas 

genom att midjemåttet divideras med stussmåttet. Det värde som framkommer ska hålla sig 

inom de mått som anges i tabellen nedan för att inte innebära en förhöjd risk för framför allt 

hjärt-kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2009). 

Tabell 3. Riktlinjer för midja-stusskvot. 

Gränsvärden Män Kvinnor 

Normalvärde Under 0.90 Under 0.85 

Ökad risk för ohälsa Över 0.90 Över 0.85 

 

Är vikten förhöjd, framför allt i kombination med ett för stort midjemått eller en midja-

stusskvot som innebär ökad risk för ohälsa, bör personen försöka att sänka den. Värt att 

beakta är även att en person som enligt BMI är normalviktig men har en för hög midja-
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stusskvot lider en ökad risk för att drabbas av viktrelaterad ohälsa. Ofta räcker det med en 

viktminskning på 5-10 % för att generera hälsofördelar (SBU, 2002).  

För att minska i vikt krävs det att energiförbrukningen är högre än energiintaget. Det finns 

flera behandlingsmetoder för att minska i vikt, vilka samtliga syftar till att skapa ett 

energiunderskott. I första hand innebär behandlingen att personen ska övergå till en 

kalorireducerad kost. Oftast ges även motionsråd i samband med de kostråd som personen får. 

Vid behov kan beteendeterapi vara en viktig del av behandlingen och syftar då till att 

personen ska skapa ett förändrat förhållningssätt till kost och motion. Som tilläggsbehandling 

till kost- och motionsråd kan vuxna med övervikt behandlas med läkemedel. Om inga av de 

nämnda behandlingsmetoderna mot övervikt ger önskat resultat kan en kirurgisk behandling 

bli aktuell (SBU, 2002).  

I teorin kan viktminskningen låta enkel, men för många är den svårare att omsätta i praktiken. 

Något som dessutom upplevs vanligt, trots svårigheterna att minska i vikt, är att det är enklare 

att gå ner i vikt än att bibehålla den lägre vikten. Elfhag & Rössner (2005) menar att endast 

knappt en femtedel av de som lyckas gå ner i vikt sedan är benägna att hålla den nya lägre 

vikten. Enligt Brownell (1999) måste personen göra en livsstilsförändring där ett förändrat 

tanke- och beteendemönster kring vikten behöver uppnås för att en viktminskning ska 

genomföras och sedan bibehållas. Brownell menar vidare att det krävs ett förändrat ät- och 

motionsbeteende, förändrade attityder, någorlunda stark självkänsla samt motivation för att 

lyckas långsiktigt. 

Kring betydelsen av motivation finns en mängd teorier och studier. Nedan är 

motivationsteorin som utgår från självbestämmandeteorin, den så kallade Self-Determination 

Theory (SDT), beskriven. Enligt SDT har människan tre behov som måste täckas för att en 

god hälsa, ett gott välbefinnande och ett socialt utvecklande ska uppnås. De tre behoven är 

autonomi, kompetens och samhörighet. Det är när dessa behov är tillfredsställda som 

människan kan utveckla sin motivation, använda sin självförmåga samt våga anta större 

utmaningar (Sheldon, Ryan, Deci & Kasser, 2004). 

Enligt Deci & Ryan (1985) är motivation den drivkraft som startar ett beteende och som 

bestämmer beteendets riktning och mål. Enligt teorin handlar det inte endast om hur 

motiverade människor är för att lyckas uppnå det de vill, utan även vilken kvalitet 

motivationen har. Enligt Deci & Ryan (1985) påverkas människans motivationskvalitet av de 

tre psykologiska behoven autonomi, kompetens och samhörighet. Teixeira, Silva, Mata, 
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Palmeira och Markland (2012) menar att SDT är en unik motivationsteori, då det inte endast 

är mängden motivation som är betydelsefull utan framför allt vilken typ av motivation 

individen har samt vilken kvalitet motivationen håller. Vidare menar de att tidigare forskning 

inom området motivation för viktminskning har fokuserat för mycket på kvantiteten av 

motivation men att mer effektiva resultat skulle uppnås om fokus istället låg mot dess kvalitet.  

Motivationen kan enligt teorin ses som ett kontinuum där motivationstypen kan förändras, 

vilket innebär att motivation ska ses som en dynamisk process som hela tiden kan förändras 

genom påverkan av de tre psykologiska behoven autonomi, kompetens och samhörighet (Deci 

& Ryan, 2000). En individ kan vara amotiverad, uppleva yttre motivation eller inre 

motivation (se Figur 1 nedan). Kontinuumet illustreras enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kontinuum över motivationstyper enligt SDT enligt Deci & Ryan (2000). 

 

Amotivation innebär att personen saknar både yttre och inre motivation och därmed saknar 

förmågan att förändra en situation och ett beteende eftersom det inte finns någon drivkraft för 

förändring. Då finns varken autonomi, kompetens eller samhörighet. Yttre motivation kan 

finnas i olika nivåer, en mer kontrollerande där yttre faktorer är viktigast och en mer 

individuellt integrerad där motivationskvaliteten utvecklas och blir mer självbestämmande. 

De tre psykologiska behoven blir mer och mer tillfredsställda allteftersom regleringen av 

motivation blir mer integrerad i personen. Den kontrollerade formen av yttre motivation 

handlar om att personen genomför en förändring där beteendet regleras av yttre påtryckningar, 

undvikande av bestraffning, genom belöning eller för att uppnå ett mål som satts upp av 

någon annan. Den mer integrerade yttre motivationen kan uppstå på grund av en inre konflikt 

som startar en drivkraft, där personen utför en beteendeförändring i syfte att undvika 

skuldkänslor eller sträva efter bekräftelse, då beteendet anses generera vissa fördelar. Den inre 
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motivationen innebär att personen känner glädje eller inspiration för att utföra beteendet, 

vilket leder till att beteendet utförs för dess egen skull och inte för det resultat som beteendet 

ger. En inre motivation är mer integrerad i individen och är självvald (Deci & Ryan, 2000). 

 

Hur väl en person lyckas med sin beteendeförändring är starkt kopplat till att personen är 

motiverad, och då framför allt drivs av en inre motivation vilket har visat sig skapa bäst 

förutsättningar för att lyckas (Teixeira et al. 2012). Drivkraften finns då inom personen och ett 

beteende utförs för att personen har viljan helt för sin egen hälsas och välmåendes skull och 

då beteendet genererar positiva känslor utan hänsyn till de eventuella resultat som detta bidrar 

till. Enligt Deci & Ryan (2000) kan motivationskvaliteten utvecklas från en yttre motivation 

till en inre genom att de tre psykologiska behoven blir mer tillfredsställda. Genom en känsla 

av kontroll och självbestämmande kan en person erhålla ökad motivation för 

beteendeförändring. Det tyder på att det kan vara framgångsrikt att stödja personens 

utveckling av de psykologiska behoven genom att främja god kompetens och förmåga till 

upplevt självbestämmande. Den högre graden av självbestämmande ökar dessutom 

förutsättningarna för att individen ska lägga större fokus och mer energi på beteendet (Deci & 

Ryan, 2000), vilket kan leda till en hållbar livsstilsförändring. 

 

1.2 Tidigare forskning kring motivation och viktnedgång 
Enligt Teixeira et al. (2012) styrs ofta människors viktminskningsmål av yttre motiv, vilket de 

menar gör viktminskning till ett intressant ämne inom motivationsforskning. Genom en 

systematisk översikt sammanfattar de forskning kring förhållandet mellan fysisk aktivitet och 

SDT och visar på ett resultat av att en stark upplevelse av autonomi och kompetens, vilket 

tyder på en inre motivation, genererar ett långvarigt träningsbeteende.  

 

Gillison, Skevington & Standage (2006) gjorde en studie på ungdomar i syfte att undersöka 

relationen mellan viktminskning och fysisk aktivitet i förhållande till individernas inre 

respektive yttre upplevda motivation. Det resultat som framkom visade att de ungdomar som 

tränade för att de själva tyckte att det var roligt fick ett bättre resultat än de ungdomar som 

drevs av yttre motivatorer såsom pressen att uppnå ett ideal eller nå upp till mål som andra 

satt upp för träningen. De ungdomar som drevs av yttre motivation upplevde inte träningarna 

som lika lustfyllda och de uppnådde inte heller en lika stor viktminskning som de ungdomar 

som tränade av inre drivkrafter (Gillison et al., 2006).  
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1.3 Problemformulering 
Det finns ett flertal behandlingsmetoder mot övervikt, men av alla de människor som önskar 

att minska i vikt är det trots det många som inte lyckas. Något som verkar centralt för denna 

problematik är personens motivationskvalitet, vilken kan förklaras med hjälp av 

självbestämmandeteorin. Enligt Teixeira et al. (2012) styrs ofta människors 

viktminskningsmål av yttre motiv, vilket kan förklara att viktminskningen kan upplevas svår 

att genomföra. De faktorer som upplevs motivera respektive hindra till viktnedgång bör 

studeras mer djupgående för att ytterligare kunskap och förståelse kring problematiken ska 

kunna tas fram. Dessa kunskaper kan sedan komma att ligga till grund för att kunna stödja 

personer i en viktminskningsprocess, framför allt genom att kunna tolka och utveckla 

motivationskvaliteten hos personen och därmed skapa större förutsättningar för att personen 

ska lyckas med beteendeförändringen. Genom denna studie kan nya insikter och kunskaper 

kring området komma att tas fram, vilket kan vara ett viktigt bidrag till framtida behandlingar 

mot övervikt. 

 

2. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva och analysera några individers tankar och erfarenheter 

kring motiverande respektive hindrande faktorer till viktnedgång. 

 

2.1 Frågeställningar 
Följande frågeställningar har legat till grund för studien: 

 Vilka faktorer upplevs motivera till viktnedgång? 

 Vilka faktorer upplevs hindra viktnedgång? 

 

3. Metod 
Då studien syftar till att kartlägga personliga erfarenheter kring faktorer som upplevs motivera 

till viktminskning respektive upplevs hindra att uppnå önskad viktnedgång valdes en 

kvalitativ ansats med intervjuer för genomförande av studien. Ansatsen valdes då de 

kvalitativa intervjuerna låter informanterna berätta om den subjektiva upplevelsen av 

problematiken vilket ger möjlighet till en djupare kunskap och förståelse kring ämnet (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Enligt Trost (2010) är kvalitativa studier att föredra då syftet är att 

undersöka hur människor tänker och för att kunna kartlägga handlingsmönster och 

erfarenheter, vilket har hafts i åtanke vid val av metod till denna uppsats.  
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3.1 Urval 
Då studien syftar till att öka förståelsen för olika människors tankar och erfarenheter kring 

ämnet, och inte att få fram ett generaliserbart resultat, valdes en selektiv urvalsstrategi där 

respondenter selekterades utifrån kunskaper, tankar och erfarenheter som var relevanta för de 

frågeställningar som låg till grund för studien. Kvale & Brinkmann (2009) menar att det är en 

förutsättning att respondenterna har egen förståelse för ämnet som ska studeras då det är ett 

förutbestämt ämne som ska studeras. Det selektiva urvalet har genomförts på två sätt; i första 

hand genom ett bekvämlighetsurval men även genom ett snöbollsurval. Bekvämlighetsurvalet 

genomfördes genom att informationsbrevet för studien lämnades ut på arbetsplatsen för 

hemtjänstens kontor samt på vårdcentralen i en värmländsk kommun, där personalen på 

fysioterapeutmottagningen delade ut informationsbrevet till de patienter som de ansåg 

uppfyllde inklusionskriterierna. Personalen delade endast ut informationsbrevet och 

uppmanade ingen att delta, utan personerna fick själva avgöra om de upplevde intresse för att 

delta i studien och om angivna inklusionskriterier uppfylldes. Informationsbrevet syftade till 

att ge information om studiens upplägg, informera om inklusionskriterierna för studien, ge 

kontaktuppgifter till den person som utförde studien samt att informera om att medverkan i 

studien var helt frivillig och att materialet behandlades konfidentiellt. Vid snöbollsurvalet fick 

deltagarna lämna tips om enskilda individer som de trodde kunde vara intresserade av att 

medverka i studien, i syfte att nå ut till ytterligare deltagare som uppfyllde 

inklusionskriterierna för att få delta i studien.  

 

Sju personer anmälde sitt intresse för att medverka, varav sex personer nåddes genom 

bekvämlighetsurvalet och en person genom snöbollsurval. Samtliga intervjuer bokades med 

tid och plats för genomförandet. En av intervjuerna avbokades senare på initiativ av 

respondenten, vilken sedan inte medverkade i studien. Av de sju intresserade deltog sex 

personer i studien, varav 4 kvinnor och 2 män. Åldrarna var mellan 18 och 63 år, där 

medelåldern var 36 år och medianåldern var 30 år.  

 

Inklusionskriterier för deltagande i studien var att personen  

 skulle vara över 18 år,  

 skulle vara överviktig med ett BMI (Body Mass Index) på minst 25,  

 skulle vilja gå ner i vikt men ännu inte lyckats,  

 inte skulle vara medlem vid något viktcenter som Viktväktarna, Itrim eller liknande.  
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3.2 Datainsamlingsmetod 
Respondenterna som nåddes genom bekvämlighetsurvalet tog kontakt via de kontaktuppgifter 

som angetts i informationsbrevet. Ingen spontan kontakt togs med någon mer än den person 

som tipsats om genom snöbollsurvalet, med anledning av studiens känsliga karaktär och att 

förfrågan därför skulle kunna uppfattas negativt och kränkande av den som tillfrågades. En 

person som tog kontakt med intresse om att delta i studien avstod senare från att medverka, 

men de övriga sex personerna deltog. Tid och plats för intervjuer bestämdes via telefonsamtal. 

Respondenten fick styra över var och när intervjun skulle hållas. Att respondenterna själva 

fick välja plats för intervjuns genomförande var för att de skulle vara trygga i miljön och 

därmed inte hämmas i sina svar, vilket Trost (2010) menar kan påverka intervjun och 

respondentens förmåga att ge utförliga och ärliga svar, framför allt vid frågor med känsligare 

karaktär. Intervjuerna genomfördes i fem av fallen i respondenternas hem och en intervju 

genomfördes på respondentens arbetsplats. Samtliga intervjuer har utförts i en ostörd miljö, 

vilket Trost (2010) menar är viktigt. 

 

Mötet med respondenterna inleddes enligt rekommendation från Kvale & Brinkmann (2009) 

med att deltagarna fick muntlig information kring innehållet i informationsbrevet samt om 

studiens upplägg. Respondenten fick då även möjlighet att ställa frågor kring den kommande 

intervjun och om studien. Det poängterades ytterligare att det inte var den personliga 

prestationen som skulle komma att studeras, utan de faktorer som respondenten upplevde 

påverka motivationen respektive de upplevda hindren för att lyckas. Innan intervjuerna 

startade fick respondenterna enligt rekommendation från Kvale & Brinkmann (2009) teckna 

ett samtyckesformulär. Respondenten bekräftade genom undertecknande att denne fått både 

skriftlig och muntlig information om studien, bland annat om att deltagande i studien var helt 

frivilligt och när som helst kunde avbrytas samt att insamlade uppgifter skulle komma att 

behandlas konfidentiellt, samt att denne fått möjlighet att ställa frågor om studiens upplägg 

och genomförande. 

 

Data samlades in genom intervjuer, vilka utgick från en intervjuguide där frågor satts samman 

för att studiens syfte skulle bli besvarat. Intervjuguiden var halvstrukturerad, vilket Kvale & 

Brinkmann (2009) menar kan vara fördelaktigt då det ger möjlighet att under intervjuns gång 

ändra ordningen på frågorna samt dessutom möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor. 

Vissa följdfrågor fanns formulerade i intervjuguiden men intervjuaren ställde även spontana 
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följdfrågor efter hur intervjun utvecklade sig, för att kunna följa upp intressanta spår och 

samla in mer värdefull information.  

 

Hassmén & Hassmén (2008) menar att en relativt hög grad av strukturering kan vara 

fördelaktigt att använda vid intervjuer som utgår från en enskild teori. Till denna studie 

upplevdes en hög grad av strukturering därmed inte helt väsentligt då studien inte utgick från 

en specifik teori, men intervjuguiden byggdes som en halvstrukturerad modell för att frågorna 

och intervjun skulle hållas till studiens ämne. Frågorna i intervjuguiden var uppbyggda av 

öppna frågor, vilket gav respondenten möjlighet att ge så fylliga svar som möjligt (Trost 

2010) vilket kan vara av stort värde för att kunna göra en riktig tolkning av materialet vid 

analys (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).  

 

En pilotstudie utfördes för att se om frågorna i intervjuguiden besvarades på sådant sätt att 

studiens syfte och frågeställningar blev besvarade, samt för att kontrollera att frågorna var 

tydliga så att de inte missförstods samt att ljudupptagningen var av god kvalitet. Efter 

bedömning att svaren från pilotintervjun svarade till studiens syfte bedömdes dessa sedan att 

inkluderas i materialet för studien, vilket Trost (2010) menar bör göras för att inte förlora 

värdefull information som samlats in, såvida intervjun inte varit genomförd på ett mycket 

dåligt sätt. Den intervjuguide som låg till grund för pilotintervjun användes utan förändringar 

även för de kommande intervjuerna. För att möjliggöra bearbetning av materialet spelades 

intervjuerna in med tillåtelse av respondenterna och en Samsung Galaxy SII användes som 

inspelningsutrustning. Intervjuerna tog mellan 19-46 minuter att genomföra och utfördes 

under perioden 15/3-27/3 2014. Respondenterna ersattes inte för sitt deltagande i studien. 

 

3.3 Databearbetning/analys 
De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant till textform för att sedan bearbetas med 

kvalitativ innehållsanalys enligt nedan följande steg vilka beskrivs enligt Lundman & 

Hällgren-Graneheim (2012). Materialet lästes i sin helhet ett flertal gånger innan 

bearbetningen startade med syfte att skapa en helhetsbild av de data som samlats in. 

Bearbetningen syftade till att koncentrera innehållet i texten utan att tappa viktig information, 

vilket Kvale & Brinkmann (2009) menar innebär att innebörden i materialet förblir densamma 

trots att mängden material blir avsevärt mindre. Koncentreringen av den textmassa som 

utgjorde analysenheten genomfördes genom att meningsenheter som ansågs vara betydande 

för studiens resultat markerades. Meningsenheterna bevarades i sitt sammanhang, vilket enligt 
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Lundman & Hällgren-Graneheim (2012) är viktigt för att texten ska bevara sitt ursprungliga 

innehåll. De meningsenheter som togs ut kondenserades sedan för att göra dess innehåll mer 

koncentrerat och för att utesluta icke väsentlig information. De ord och meningar som 

kondenserats fram förseddes sedan med koder som gav en kortfattad beskrivning av 

innehållet. Likheter och skillnader i texten skiljdes sedan från varandra genom de olika 

koderna, vilka sedan sammanfördes och uttrycktes i olika kategorier vilka benämndes med 

begrepp för att spegla det centrala budskapet bland koderna enligt rekommendation från 

Lundman & Hällgren-Graneheim (2012). Tolkningen har främst skett på en manifest nivå 

men även inslag av latent tolkning har använts vid bearbetning av data, där textens innebörd 

har tolkats och inte endast det som står tydligt angivet i transkriptionerna (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2012). Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är det inom den kvalitativa 

forskningen nödvändigt att inte bara få med det tydliga utan även det som sägs mellan 

raderna, vilket annars inte ger en fullständig bild av den verklighet som respondenten 

förmedlar. Trost (2010) menar dock att det krävs stor försiktighet då en latent tolkning utförs, 

för att materialet inte ska övertolkas så att innehållet och resultaten blir snedvridna. 

Tolkningen kan också liknas vid en riktad innehållsanalys, vilket enligt Lundman & Hällgren-

Graneheim (2012) innebär att ansatsen kan betraktas som något mer deduktiv då den präglas 

av en mer strukturerad analysprocess där kodningen utgår från en teori, vilket i denna studie 

har inneburit utgångspunkt i en teori kring inre och yttre motivation vilket även legat till 

grund för de teman som framkommit i studiens resultat. 

 

Tabell 4. Exempel på tolkning och analys. 

 

Meningsenhet  Kondensering Kodning Underkategori Huvudkategori Tema 

”jag är ju så dum för 

jag kanske är i gång 

och så men så fort det 

händer nått eller nått 

går emot mig då ger jag 

liksom upp direkt” 

Ger upp när 

något går emot 

Ge upp 

vid 

motgång 

Att övervinna 

hinder 

Förhållningssätt Inre 

faktorer 

”men som när man ser 

att ”oj vad hon har gått 

ner i vikt.. kan hon så 

ska jag också kunna” 

och då blir jag mer 

duktig och försöker 

mer igen” 

Blir mer 

motiverad att 

gå ner när 

andra lyckas 

Att se 

andra 

lyckas 

Andras 

framgångar 

Sociala faktorer Yttre 

faktorer 

 



17 
 

I resultatdelen redovisas ett antal citat som lyfts fram ur de transkriberade intervjuerna, vilka 

visar tolkningen av materialet och låter läsaren bedöma kvaliteten av tolkningen. 

 

3.4 Etiskt förhållningssätt 
Det har varit viktigt att bemöta deltagarna på ett så professionellt sätt som möjligt och att 

värna om deras integritet. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är den viktigaste utgångspunkten för 

all forskning att deltagarnas integritet skyddas samt att deltagarna inte utsätts för fysisk eller 

psykisk skada, kränkningar eller förödmjukelser. För att uppnå detta har användandet av 

begrepp som kan tolkas negativt och kränkande undvikits, som exempelvis ”feta individer” 

eller ”misslyckas”. Därutöver har fyra etiska krav tillämpats; informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. Dessa krav är enligt 

Vetenskapsrådet (2002) de fyra etiska huvudkraven för forskning. Informationskravet innebär 

att deltagarna ska vara väl informerade om studiens syfte och upplägg, vilka villkor som 

gäller för deltagande i studien, att deltagandet är frivilligt samt att deltagaren när som helst 

har rätt att avbryta sin medverkan samt att insamlade uppgifter endast kommer att användas i 

forskningssyfte. Samtyckeskravet handlar om att deltagare i studier själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan, varvid forskaren ska inhämta deltagarens samtycke för 

medverkan i studien. För att samtyckeskravet ska uppfyllas måste deltagaren delgivits 

information om de punkter som ingår i informationskravet. Konfidentialitetskravet innebär att 

den som utför studien har tystnadsplikt, att ingen utomstående ska kunna komma i kontakt 

med insamlat material samt att insamlade uppgifter inte ska kunna härledas till enskilda 

individer. Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna inte får användas i annat syfte 

än för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). För att dessa ovan nämnda krav skulle 

uppnås informerades deltagarna om studiens upplägg och genomförande innan de valde att 

medverka samt underteckna samtyckesformuläret, och det material som samlats in har 

behandlats konfidentiellt och ljudupptagningarna har raderats omgående efter transkribering. 

 

4. Resultat 
I följande avsnitt presenteras de resultat som studien har lett fram till. Utifrån analyserad data 

har det framkommit att det finns ett flertal faktorer som upplevs motivera till att minska i vikt 

respektive upplevs hindra att lyckas med den önskade viktnedgången. I tabellen nedan 

redovisas en översikt över studiens resultat, fördelat i två övergripande teman samt dess 

underliggande kategorier med innefattade underkategorier. 
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Tabell 5. Översikt över studiens resultat. 

 

Tema  Kategori   Underkategori 

Inre faktorer  Mål och resultat  Mål 

     Hälsa 

     Utseende 

     Resultat 

   

Förväntade effekter och 

  vinster av viktnedgång  Må bättre 

     Att duga till 

   

Kontroll    Kunskap 

   Kompetens 

   Maktlöshet 

   

Förhållningssätt och inre konflikt Långsiktighet 

Överkomma hinder 

     Synen på sig själv 

     Emotionella barriärer 

Yttre faktorer Fysiska faktorer  Fysisk kapacitet 

     Fysisk ohälsa 

     Medicinska aspekter 

 

  Sociala faktorer  Socialt stöd 

     Socialt liv 

Andras framgångar och 

misslyckanden 

 

  Miljö- och omgivnings- 

mässiga faktorer  Miljö och natur 

     Tillgänglighet 

     Struktur och rutiner 

     Media 

      

 

De citat som presenteras i resultatet är markerade med (R ) samt en siffra 1-6, vilket visar vem 

av de sex respondenterna som delgivit de citerade tankarna.  

 

4.1 Inre faktorer 

4.1.1 Mål och resultat 
Samtliga respondenter hade någon form av mål för sin viktminskning, antingen hälso- eller 

utseenderelaterade eller både och. De äldre respondenterna verkade ha fler hälsorelaterade 

mål med att minska i vikt mot de yngre respondenterna där det framför allt angavs 

utseenderelaterade mål. De hälsorelaterade målen handlade om att må bättre i allmänhet, att 
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uppleva en förbättrad fysisk hälsa med mer ork och energi, minskad smärta och värk samt 

ökade förutsättningar för att åldras utan påverkningsbara ohälsoproblem samt att leva längre. 

Målen med de psykiska aspekterna av den förbättrade hälsan var att känna sig gladare och 

friare, att få uppleva en stolthet över att ha klarat av och lyckats med viktminskningen samt 

att uppleva en ökad livskvalitet. Hos de respondenter som drevs av hälsorelaterade mål var 

inga tydliga delmål satta, men en önskan om att uppleva en förbättrad fysisk kapacitet 

motiverade till att kämpa med vikten och för att försöka nå en bättre hälsa. En respondent 

berättade: ”[…]att orka simma fler längder och känna sig mindre flåsig, det är dit jag vill 

nå[…]” (R1). Hos de respondenter som hade utseenderelaterade mål var vissa delmål 

uppsatta, som exempelvis att nå en specifik lägre vikt, kunna använda klädesplagg som 

använts då personen var smalare, att få köpa nya kläder i mindre storlek, att kunna köpa vilka 

plagg man vill, att kläderna hade god passform samt att det fanns kläder i rätt storlek. Att 

uppleva sig vacker, snygg, smal samt att passa in bättre var begrepp som framkom i 

beskrivningen kring vad som motiverade respondenterna att gå ner i vikt.  

 

De resultat som uppkommer av viktminskningsförsöket är viktiga för hur den fortsatta 

processen ser ut. Flera respondenter upplever det motiverande att se en lägre vikt på vågen 

efter en period med försök att minska i vikt, vilket kan medföra att man fortsätter att kämpa 

för att nå ytterligare lägre siffror. Följande citat angavs i sammanhanget: ”Men som när man 

kämpar en vecka, äter bättre och rör sig mer en vecka, då motiveras man av att man ser 

minus på vågen” (R5). Flera respondenter menar också att det kan upplevas som otillräckliga 

resultat vilket ger upplevelsen av att det inte är värt det, vilket då minskar motivationen och 

kan leda till att personen ger upp helt istället för att fortsätta ytterligare. En respondent 

uttryckte: ”man tycker det ska gå så mycket fortare men det händer ju inget, bara några 

hekton kanske och det är ju ingenting, det är inte värt att inte få äta det jag vill när det ändå 

inte ger nått” (R4).  

 

Det framkommer av flera respondenter att de negativa effekterna av viktminskningsförsöken, 

som att behöva gå ut och gå eller inte kunna äta det som önskas, väger tyngre än tanken på de 

hälsofördelar som kan vinnas av att fortsätta kämpa sig neråt i vikt. Detta kan få effekten att 

viktminskningsförsöket avbryts. Följande citat belyser denna problematik: ”man måste veta 

varför man vill gå ner, för annars är det svårt att kämpa mot målet. Och det är först nu det 

senaste jag har förstått vad jag verkligen vill gå ner för, för jag vill ju orka leva det liv jag vill 

leva, inte bara va smal som jag ville förut utan orka göra saker, förut har jag bara velat ner 
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men jag har nog inte riktigt vetat varför och då har det ju inte gått heller” (R4). En 

respondent beskriver sin upplevelse av hur hon själv tidigare tänkt under sina 

viktminskningsförsök och hur hon tror att andra tänker: ”De fokuserar ofta på den vikt som 

fortfarande behöver minskas istället för på de positiva förändringar som de uppnått” (R3). 

Detta tankesätt upplevs av respondenten kunna utgöra ett hinder för att motivationen ska 

hållas hög under hela viktminskningsprocessen.   

 

4.1.2 Förväntade effekter och vinster av viktnedgång 
Något som motiverar respondenterna till att gå ner i vikt är de effekter och vinster som 

respondenterna förväntar sig uppleva av att gå ner i vikt. Dessa förväntade effekter och vinster 

varierar något mellan respondenterna men handlar om att må bättre fysiskt och psykiskt, 

känna sig gladare, uppleva sig ha ett bättre humör, uppleva en ökad ork och mer energi, 

uppleva att det är lättare att röra på sig, känna sig vackra och värdefulla, vara stolta över att ha 

lyckats, uppleva ett ökat självförtroende, ökad trivsel med den egna kroppen samt uppleva en 

högre livskvalitet. Flera respondenter förväntade sig även uppleva en ökad social acceptans 

och tillhörighet om de lyckades med sin önskade viktminskning. Förväntningen grundade sig 

dels i att ett par respondenter trodde att de skulle få fler vänner samt att de skulle vilja delta i 

fler saker då de inte trodde sig bli dömda och uttittade vilket de i nuläget upplevde sig kunna 

bli i sociala sammanhang. På frågan om vilka fördelar med att gå ner i vikt en respondent såg 

svarade denne: ”Ja, vad skulle jag vinna på att gå ner?[…]Jag tror jag skulle börja leva 

igen! Våga gå ut, umgås med folk, va gladare, känna mig mycket bättre. Ärligt talat[...] jag 

tror nästan allt hade varit bättre då” (R6). De negativa effekter som lyftes fram var färre än 

vinsterna. De flesta av respondenterna angav att det inte fanns några nackdelar med att minska 

i vikt men ett par av respondenterna angav att de skulle sakna att kunna äta god mat och leva 

på det sätt de gjorde idag, vilket kan ses som ett hinder för förändring.  

 

4.1.3 Kontroll  
Känslan av att ha kontroll över viktminskningsprocessen i olika situationer är viktig för att 

kunna följa de planer och strategier som respondenterna önskar. Det ligger till grund för att 

vara motiverade, då avsteg från planen lätt upplevs utgöra ett hinder. Däremot upplever flera 

respondenter att de tappar kontrollen relativt ofta, i regel vid stress eller då andra saker måste 

prioriteras högre än viktminskningen. Det kan handla om exempelvis omorganiseringar på 

arbetet eller att en närstående blir sjuk. I första hand upplever respondenterna att det är kosten 

som drabbas då kontrollen minskar. Begrepp som framkommer kring detta är dålig 
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självdisciplin och dålig karaktär och handlar om att maten då inte intas enbart vid hunger utan 

även vid känslor som framför allt tristess, sorg, ensamhet men också vid glädje.  

 

Flera respondenter upplever sig ha tillräckliga kunskaper för att minska i vikt, men lever trots 

det inte efter dessa principer. Det upplevs utgöra ett hinder för respondenterna och tyder på att 

det inte räcker med att ha tillräckliga kunskaper om hur en viktminskning uppnås för att hålla 

kontrollen på hög nivå. Följande citat belyser detta: ”Jag kan hur mycket som helst om maten, 

hur man ska äta och så. Jag har ju läst typ allt jag kommit åt i flera år nu så koll har jag ju 

[...] Och visst jag vet precis! Men jag fattar inte varför jag inte gör det” (R3). I de fall där 

respondenterna däremot upplever att de har för låg kunskap om olika livsmedels kvaliteter, 

måltidsordning, rimlig portionsstorlek, vad som händer i kroppen efter intag av olika typer av 

livsmedel verkar det vara ett hinder för kontroll. Det leder i sin tur till en känsla av att inte 

lyckas, vilket utgör ett hinder för att fortsätta kämpa. Följande citat är tagna ur sammanhang 

kring respondenternas upplevelser kring måltidsordning och ett jämnt fördelat energiintag 

över dagen, där båda respondenterna har tendensen att äta för lite energi den tidigare delen av 

dagen: ”många gånger på morgonen tänker jag att idag, idag ska jag vara duktig och äta lite, 

så går det jättebra i några timmar men sen blir jag så hungrig att jag äter massor” (R5). 

”Kvällarna är värst, då är jag nästan alltid hungrig eller sugen på nått” (R4). Ett par 

respondenter upplever även sig hindras från att ha full kontroll över kosten, då de inte är 

ansvariga för matlagningen. 

 

Respondenternas syn på vad som orsakar deras övervikt verkar påverka upplevelsen av 

kontroll, där de respondenter som lägger ett större orsaksansvar på genetiken verkar ha 

svårare att hålla kontrollen och göra gynnsamma aktiva val jämfört med de respondenter som 

upplever att livsstilen påverkar mer än generna. Därmed utgör upplevelsen av att övervikten 

beror på genetiken en känsla av maktlöshet och blir ett hinder för viktnedgång. Även tiden 

som överviktig verkar påverka upplevelsen av kontroll. Respondenter som har varit 

överviktiga en kortare tid verkar uppleva mer kontroll än respondenter som varit överviktiga 

sedan barndomsåren. Följande citat är från en respondent som varit överviktig sedan denne 

var liten ”Jag har alltid varit tjock och kommer nog aldrig kunna bli smal heller” (R1).  

 

Motivationen kan svika vid upplevelse av att förändrad kost eller mer motion inte ger önskat 

resultat. Ett citat belyser detta: ”alla säger att det bara är att äta mindre och springa mer, 

men inte fasen är det så enkelt.. det ligger väl mycket i det men det är så mycket mer än bara 
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det!” (R4). Erfarenheter av tidigare viktminskningsförsök kan upplevas både motiverande och 

hindrande för nya försök att minska i vikt. Hindret uppkommer då tilltron till att lyckas blir 

mindre efter ett mindre framgångsrikt försök att minska i vikt. Några respondenter upplever 

att de tidigare erfarenheterna kan öka motivationen då det går att dra lärdom av de tidigare 

misstagen och därmed öka kontrollen. En respondent uttrycker detta: ”jag har försökt så 

många gånger nu så jag vet när jag måste passa mig, när det brukar spåra ur” (R6).  

 

4.1.4 Förhållningssätt och inre konflikt 
Förmågan att överkomma hinder är viktig för motivationen. Hos två respondenter finns dock 

ett tydligt svart-vitt tänk, vilket en respondent beskriver: ”men det är alltid allt eller inget. 

Jag tänker liksom att har jag redan ätit en godis kan jag lika gärna fortsätta för allt är redan 

förstört ändå” (R5). Flera respondenter menar att de gått ut för hårt under tidigare 

viktminskningsförsök, vilket har inneburit att kroppen inte hunnit vänja sig vid successiv 

förändring utan drabbats av omställningsbesvär. Det formuleras enligt en respondent enligt 

följande: ”[…]så är det alltid allt eller inget, men så går jag ut stenhårt och äter jättelite men 

sen får jag ju huvudvärk och då slutar jag för jag vill ju inte ha ont” (R5), medan en annan 

respondent uttrycker: ”då bestämmer jag mig för att börja träna och går ut kanske en 

halvtimme en timme och går, men efter några två tre dagar så börjar benen göra ont, här på 

framsidan, och då måste jag vila nån dag men sen är det svårt att komma igång igen, för jag 

vet ju att det blir ont igen av det” (R6). Detta drastiska förändringstänkande upplevs av 

respondenterna utgöra ett hinder då det leder till att viktminskningsförsöket avbryts och att 

det senare får tas upp igen. En respondent berättar: ”[...] alltså jag minns inte en måndag när 

jag inte har tänkt ny vecka nya möjligheter och tänkt att den här gången är det min tur” (R5). 

De höga förväntningarna på snabba resultat leder till drastiska åtgärder vilka i sin tur leder till 

upplevelsen av en ohållbar situation, vilket upplevs vara ett hinder och gör att respondenterna 

återgår till sina tidigare vanor.  

 

Respondenternas syn på sig själv och tron på att lyckas upplevs vara ett hinder för de flesta. 

Ett par respondenter menar även att det kommer vara svårt att nå sitt mål om man låter 

känslorna styra över beteendet. Det kan handla om kosten, vilket följande citat ger exempel 

på: ”[...] när jag har tråkigt, ja men då blir det att jag äter, för då har jag ju inget annat att 

göra” (R6), eller motionen vilket en respondent beskriver enligt följande: ”det är ju mycket 

skönare att va hemma än att gå till gymmet. Även fast jag borde gå dit, det vet jag” (R4). 

Förnekelse av problemet upplevs vara ett hinder för flera respondenter. Förnekelsen kan 
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finnas mellan viktminskningsförsöken, vilket gör att dessa skjuts framåt i tiden, eller 

uppkommer i en motivationssvacka där följande citat belyser en tankegång hos en av 

respondenterna: ”äh, så farligt tjock är jag väl inte, om jag äter bara den där så kommer det 

inte göra nått. Den förtjänar jag nu” (R4).  

 

Rädslan för att misslyckas kan hindra från att komma igång med en satsning för att gå ner i 

vikt. En respondent menar att det känns som en svaghet att visa att man inte är nöjd med sig 

själv och att man därför håller kvar fasaden om att vara större. Identiteten kan också vara en 

faktor som upplevs motivera eller hindra. Följande två citat beskriver detta: ”ja, alltså jag har 

ju aldrig varit smal, så det, det[...] det skrämmer mig att inte veta vem jag skulle känna mig 

som då, vem jag skulle vara om jag var halva mig” (R1). ”[...] men skulle jag gå ner i vikt, då 

skulle jag få en ny chans att visa vem jag är, när jag inte är tjock alltså” (R4).  

 

4.2 Yttre faktorer 

4.2.1 Fysiska faktorer 
De fysiska faktorer som respondenterna angivit som antingen motiverar till att minska i vikt 

eller hindrar att uppnå den önskade viktnedgången handlar om medicinska aspekter, den 

nuvarande fysiska kapaciteten samt den eventuella fysiska ohälsan som upplevs samt risken 

för att drabbas av livsstilsrelaterad fysisk ohälsa i framtiden. De medicinska aspekter som 

framkommit har handlat om att antingen kunna minska dosen av medicinering som används i 

dagsläget eller att minska risken för att behöva ta mediciner framöver. En respondent 

beskriver: ”när läkaren sa att jag snart skulle behöva medicin för att sockret var på gränsen 

till för högt insåg jag att jag måste göra något. Jag vill inte behöva massa tabletter varje dag 

för att kunna leva[…] Men viktigast blev ändå när han sa att jag fortfarande har chansen att 

slippa medicinerna, om jag börjar röra mig mer och äter bättre” (R3). Även upplevd smärta 

och värk eller en känsla av att kroppen känns tung eller att kroppen inte orkar med allt som 

personen vill göra motiverar till viktnedgång. En respondent uttrycker följande: ”alltså jag 

har ju ont i knäna, ja och ryggen också för den delen, men knäna är värst. Jag vill ju kunna 

leka med mina barn och ibland kan jag knappt det för det gör så ont. Och jag vet ju att det 

inte kommer bli bättre av sig själv” (R5). En respondent upplever istället att den fysiska 

kapaciteten utgör ett hinder för att vara starkt motiverad och uttrycker sig enligt följande: 

”Jag har ju inget ont av min övervikt. Alltså jag kan ju gå ut och gå utan att det gör ont[...] 

Jag tror att hade jag haft ont då, då hade jag vart mer motiverad att gå ner” (R2).  
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Att drabbas av fysisk ohälsa i framtiden oroar samtliga respondenter. En respondent uttrycker 

en oro att utveckla sjukdomar av de varningssignaler som syns i dagsläget: ”[…]blodtrycket, 

och det ligger i släkten så jag vet att jag måste passa mig, men det är nu först på senare år 

jag har insett att jag snart också kommer hamna där om jag inte ändrar på mig” (R6). Om 

den framtida ohälsan uttrycker sig en respondent: ”[...] och ryggproblem och såna här 

grejjer. Visst det kan man väl få ändå, alltså ryggproblem men man kanske kan minska dem 

om jag säger så, alltså man kanske får större problem om man är[...] inte gör nånting” (R1). 

En annan respondent uttrycker följande tanke i sammanhanget om risken för framtida ohälsa: 

”[…]det är klart att jag vill finnas där för mina barnbarn [...] länge!” (R3). 

 

4.2.2 Sociala faktorer 
I underkategorin socialt liv framkommer framför allt faktorer som upplevs hindra att gå ner i 

vikt. Oväntade besök och aktiviteter kan utgöra hinder då de upplevs störa rutiner och leda till 

att strukturen och innehållet i måltiderna kan förändras samt att planerade träningspass 

etcetera inte genomförs. Även svårigheter att kunna anpassa kosten efter den övriga familjen 

upplevs kunna hindra viktminskningsprocessen. En respondent berättar: ”ja men när han, 

sonen, är hemma[...] då måste jag ju laga mat som han tycker om. Och det är ju inte direkt 

alltid sån mat jag borde äta. Eller vill äta” (R2).  

 

Storleken på människorna i omgivningen kan antingen motivera eller hindra några av 

respondenterna från att gå ner i vikt, där omgivning med smala personer kan motivera att gå 

ner i vikt för att passa in bättre men där omgivning med större personer, framför allt då dessa 

personer är större än man själv, kan göra att man förminskar sitt eget problem och förnekar 

det eftersom det finns andra som är större. En respondent uttrycker följande: ”och då tänker 

jag liksom att ja men, jag ändå inte är störst, så det gör inget att jag ser ut såhär. Men 

egentligen vill jag ju bli smal” (R6). Att se att andra som lyckats gå ner i vikt kan motivera 

respondenterna då det kan ge känslan av att om andra lyckas så bör de också kunna. Om andra 

personer i omgivningen misslyckas med sina viktminskningsförsök kan det utgöra ett hinder 

för den egna motivationen att lyckas minska i vikt. 

 

De motiverande faktorerna som framkommer är att flera respondenter upplever att de inte 

accepteras likadant av samhället som smala personer, att de upplever sig blir negativt bemötta 

samt att de vill gå ner i vikt för att inte nära och kära ska behöva skämmas över dem. Det 

framkommer även att några respondenter motiveras av tanken att kunna gå ut och äta på 
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restauranger utan att känna sig uttittad och dömd av omgivningen. En respondent berättar 

följande om sin nuvarande känsla kring ämnet: ”Men om vi går ut i stan på lunchen och äter 

pizza, inte tar jag pizza då, för det känns ju som att alla tänker att hon som är så stor ska väl 

inte äta sånt där. Så då tar man ju en sallad istället, fast man egentligen kanske ville ha en 

pizza. Så att ingen ska kunna tänka så, så man inte slipper skämmas och inte blir uttittad lika 

mycket” (R2). Genom att minska i vikt hoppas respondenten på att slippa ha dessa negativa 

tankar vid sociala tillställningar, vilket motiverar till att gå ner i vikt.  

 

Det sociala stödet är en viktig faktor som motiverar till viktminskning. Att omgivningen ger 

kommentarer om att man är duktig och ger bekräftelse på att det man gör är bra, anses vara 

viktigt för motivationen. Respondenterna upplever ett behov av att få stöttning och att känna 

att de inte kämpar eller är ensamma i kampen mot vikten. Det kan handla om att ha en person 

som följer med på aktiviteter, som exempelvis på promenader eller till badhuset. En 

respondent berättar följande: ”Om man nu är två så är det lättare att komma iväg. Ska man 

gå själv så blir det ju lättare att äsch, jag tar ett en annan dag. Det blir lätt att man knuffar 

bort ett då” (R1). När upplevelsen är att man stöttas och att andra upplevs pusha på en för att 

man ska lyckas motiverar det till att fortsätta kämpa. Att däremot få råd från andra, när man 

inte själv bett om det, upplevs av ett par respondenter utgöra ett hinder då det tolkas som att 

omgivningen inte tror på att man ska lyckas, att man inte gör på rätt sätt eller kan själv. Ofta 

finns även upplevelsen av att omgivningen har låg förståelse för situationen och 

viktminskningsprocessen eller att man motarbetas av andra. Det kan i båda fallen handla om 

att människor i omgivningen kritiserar att man inte smakar eller tar om när man blir bjuden 

eller tycker att man åtminstone kan unna sig lite grann, vilket kan skapa en känsla av dåligt 

samvete hos respondenterna. En respondent belyser vilka problem det kan skapa: ”[...] men 

då blir hon sur när jag tackar nej och då tar jag en bit ändå men sen är hela dagen förstörd 

för då fortsätter jag äta sånt” (R4). Omgivningen upplevs även kunna försöka manipulera till 

att man inte alls borde gå ner i vikt, exempelvis genom att uppmana personen att vara som 

den är med uttrycket att den inte skulle vara samma person om den vore smal. Detta sker 

framför allt av andra personer som upplevs önska minska i vikt och tolkas som att dessa 

personer får dåligt samvete gentemot sig själva för att de inte också tar tag i sin situation. Den 

negativa attityden, liksom negativa människor i omgivningen, kan enligt ett par respondenter 

leda till minskad motivation till att gå ner i vikt.   
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4.2.3 Miljö- och omgivningsmässiga faktorer 
Viktiga miljöfaktorer som har uppgetts ha stor påverkan är vädret, årstiden, naturen samt att 

ha en trygg omgivning kring sig. Fint väder kan motivera till att komma ut och röra på sig, 

medan ett sämre väder lätt skapar ett hinder. En respondent belyser det såhär: ”ja men som nu 

när det är kallt och blött ute och det är mörkt så jag inte vill gå ut för det heller[...] så blir det 

ju att jag sitter vid tv:n istället” (R3). Att ha nära till naturen motiverar flera samtidigt som en 

som har distans till naturen upplever sig hindras av det. Följande citat belyser detta: ”jag 

skulle ju aldrig gå ut här, alla glor ju så [...] ja jag vet ju inte vart man ska ta vägen. De 

känns som att alla skrattar bakom ryggen på en, att de gör det för att man är tjock och ful. 

Jag vet ju att jag borde ge mig ut men det går inte, jag gör det inte” (R6). Utbud och 

tillgänglighet är också faktorer som påverkar motivationen och i regel upplevs utgöra ett 

hinder för att lyckas med viktminskningen. En respondent beskriver: ”Andra tränar efter 

jobbet men jag tänker ju inte stanna kvar i stan efter jag har slutat, det är ju långa dagar 

ändå och då vill jag hem” (R2). Det kan handla om att ha nära till en önskad träningsform 

eller att ha gång- och cykelvägar i närheten. En respondent, som upplevde att denne saknade 

säkra gång- och cykelbanor i närheten, uttryckte sin åsikt om möjligheten att gå ut och gå på 

kvällen efter jobbet enligt följande: ”hade vi bott i samhället eller i stan så hade det funnits 

upplysta vägar att gå på. Här är det krokiga vägar och helt totalt bäckmörkt och jag vågar 

inte gå ut” (R2). Några respondenter upplever att ekonomin hindrar att delta i aktiviteter eller 

köpa in saker som upplevs nödvändiga eller motiverande för att kunna utföra vissa aktiviteter.  

 

Stress samt oväntade händelser kan utgöra ett hinder för viktminskningsprocessen då det kan 

rubba de rutiner kring framför allt kost och motion som respondenterna eftersträvar. Helgerna 

upplevs av flera vara svårare än vardagarna och lediga dagar utgör ett större hinder än de 

dagar där det är en stor del av dagen planerad, såsom vid arbete. En respondent belyser det 

enligt följande: ”på jobbet har man ju inte tid att tänka på mat, inte mer än på rasten då [...] 

men är man hemma, eller ja, jag i alla fall, då hinner jag känna suget mycket mer och då kan 

jag gå och kolla i skåpen flera gånger om det finns något att äta” (R5). 

 

Ytterligare en faktor i omgivningen som kan upplevas motivera samt hindra 

viktnedgångsprocessen är media. Några respondenter upplever att media kan ge tips och 

inspiration samt öka motivationen då man ser att andra lyckas och att det finns många olika 

strategier som kan fungera för att gå ner i vikt. Ett par respondenter upplever dock att media 

utgör ett hinder för att lyckas med viktminskningen, dels på grund av alla de motsträviga råd 
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som ges men också då man får en känsla av att det ska gå snabbt och enkelt att gå ner i vikt, 

vilket leder till att man ger upp när man inte når det resultat man förväntat sig. Ideal och 

reklambilder upplevs kunna motivera genom att det ger något konkret att sträva efter, men 

också utgöra ett hinder om viktskillnaden upplevs vara för stor. En respondent uttrycker 

följande: ”Jag vet ju att jag aldrig kommer kunna se ut sådär ändå. Så det är ingen idé” (R4).  

 

5. Diskussion 
5.1 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att beskriva och analysera några individers tankar och erfarenheter kring 

motiverande respektive hindrande faktorer till viktnedgång. Resultatet av studien tyder på att 

det finns en mängd olika faktorer som upplevs motivera respektive hindra viktnedgång. De 

olika faktorerna kan vara av inre och yttre karaktär och verkar därmed vara av olika 

motivationskvaliteter, vilket Deci & Ryan (2000) beskriver.  

 

Som tidigare beskrivits i resultatet framkom ett flertal faktorer som upplevdes motivera 

respektive hindra viktminskning. I en studie av Chang, Nitzke, Guilford, Adair & Hazard 

(2008) undersöktes motivationsfaktorer och hinder för fysisk aktivitet bland överviktiga 

mödrar i låginkomstländer. De motiverande faktorer som presenterades i studiens resultat var 

det personliga utseendet, att passa i kläder, bristande förmåga att kunna leka med barnen samt 

socialt stöd. Hindrande faktorer var önskan om en snabb viktnedgång som genererade ett 

ohållbart beteende kring kost och motion, samt stress vilket utlöste känslomässigt ätande och 

resulterade i minskad förmåga att hålla kvar de sunda beteendena. De angivna resultaten 

stämmer väl överens med de resultat som presenterats i denna studie. Hammarström, Fjellman 

Wiklund, Lindahl, Larsson & Ahlgren (2014) gjorde en liknande studie där erfarenheter av 

hinder och motivation till viktminskning genom dietande undersöktes bland kvinnor i Sverige. 

Enligt studien framkom två större hinder. Det ena var att kämpa med sig själv, vilket 

innefattade svårigheter att ändra matvanor, hälsoproblem, brist på självkontroll samt 

otrygghet. Det andra hindret var att kämpa med att genomföra dieten, vilket innefattade 

svårigheter att anpassa kosten till sociala relationer och aktiviteter. De två huvudsakliga 

motiverande faktorerna var att, i samband med att ha tydliga mål, sträva efter 

självbestämmande samt att få stöd från familj och vänner. Dessa resultat beskriver en stor del 

av det innehåll som framkommit kring motiverande respektive hindrande faktorer i denna 

studie. Enligt Hammarström et al. (2014) framkom det fler upplevda hinder än motiverande 

faktorer, vilket även det är i likhet med de resultat som framkommit i denna studie. 
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Elfhag & Rössner (2005) delar uppfattning med Hammarström et al. (2014) kring socialt stöd 

och dess betydelse för att nå framgång i en viktminskningsprocess. Även resultatet från denna 

studie visar på att socialt stöd, dels i form av bekräftelse från omgivningen men även genom 

att personer i omgivningen deltar i aktiviteter, är viktigt för att lyckas och för att kämpa vidare 

i viktminskningsprocessen.  

 

Samtliga respondenter som deltog i studien hade någon form av mål för sin viktnedgång. 

Målsättningarna varierade mellan individerna och kunde vara relaterade till hälsan eller 

utseendet. Sheldon et al. (2004) menar att det är viktigt att sätta upp mål. De menar vidare att 

det är lika viktigt att ha små mål som större mål. De mål som sätts upp bör vara lagom svåra 

att uppnå samtidigt som de bör ha en motiverande inverkan på personen, vilket ökar 

betydelsen av delmål då det slutliga målet kan vara för svårt att uppnå, beroende på personens 

utgångsläge och målbild. De menar att delmål kan öka upplevelsen av framsteg och öka 

förutsättningarna för att fortsätta kämpa (Sheldon et al., 2004). Därmed är målsättning viktigt 

för motivationen, men typen av mål kan påverka motivationskvaliteten (Deci & Ryan, 1985). 

Det resultat som framkom i denna studie var att de yngre respondenterna framför allt hade 

utseenderelaterade mål med sin viktminskning medan de äldre respondenterna i första hand 

hade hälsorelaterade mål. LaRose, Leahey, Hill & Wing (2013) visade i sin studie på 

skillnader i målsättning mellan yngre respektive äldre vuxna. De slutsatser de kunde dra var 

att de yngre vuxna motiverades mer av utseende- samt sociala faktorer medan de äldre vuxna 

framför allt motiverades av fysiska faktorer och hälsoskäl. Resultaten från de båda studierna 

stämmer därmed överens.  

 

Respondenterna för denna studie verkade dock vanligtvis sätta upp så stora mål för sin 

viktminskning att de blev begränsade av dessa, vilket försvårade att leva ett normalt liv. Det 

skulle antagligen varit gynnsamt om respondenterna hade ett långsiktigt perspektiv där även 

de små förändringarna ansågs göra skillnad för att skapa ett större resultat. Det skulle skapa 

förutsättningar för att ge den balans i viktminskningsförsöken som flera av respondenterna 

upplever sig sakna, där det istället är ett drastiskt allt- eller-inget-tänk som dominerar. Enligt 

Brownell (1999) leder upplevelsen av missnöje över en måttlig viktminskning till en ökad risk 

för återfall, vilket är i enighet med de resultat som framkommit i denna studie där flera av 

respondenterna upprepade gånger tappat motivationen på grund av upplevelsen av 

otillräckliga resultat. Även Nian, Wharton & Grön (2011) har undersökt effekten av 

utseendebaserade mål och konstaterar att dessa förknippas med negativa resultat. De menar 
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vidare att åtgärder som syftar till viktkontroll bör vara fokuserade på hälsofördelarna istället 

för viktens effekt på utseendet, vilket skulle öka förutsättningarna att lyckas. Teixeira et al. 

(2012) menar att även mål och förväntade effekter som handlar om att öka upplevelsen av 

social acceptans, vilket ofta är grundat i ett utseenderelaterat mål, förknippas med negativa 

resultat. Det kan därmed spekuleras i att viktminskningen kan vara enklare att uppnå då 

målsättningen är relaterad till hälsoaspekter och svårare att uppnå då målen för 

viktminskningen handlar om utseendemässiga eller sociala faktorer. 

 

Brownell (1999) menar att känslor och attityder behöver förändras för att uppnå ett förändrat 

tanke- och beteendemönster, vilket ligger till grund för den långsiktighet som krävs för att 

uppnå ett hållbart resultat av viktminskningen. Även individens självbestämmande anges av 

Brownell vara viktig för att uppnå en långsiktig livsstilsförändring. Det kan kopplas samman 

med självbestämmandeteorin där Deci & Ryan (2000) menar att den inre motivationen ger 

optimala förutsättningar för att lyckas med en beteendeförändring, då beteenden utförs helt för 

individens egen skull vilket gör det avsevärt mycket lättare att skapa ett långvarigt beteende. 

Samtliga respondenter i denna studie verkar dock drivas av framför allt yttre motivation, 

vilket kan förklara upplevelsen av bland annat bristande kontroll samt svårigheter att 

övervinna hinder. Genom att stödja dessa personer så att de tre psykologiska behoven 

autonomi, kompetens och samhörighet tillfredsställs finns förutsättningar att förbättra 

motivationskvaliteten så att personerna drivs av inre motivation. Det leder enligt Deci & Ryan 

(2000) till större möjligheter att lyckas uppnå ett hållbart resultat eftersom aktiviteten utförs 

för att den uppskattas och det därmed är lättare att investera mer energi i det gynnsamma 

beteendet. 

 

5.1.1 Övriga tankar och slutsatser 

Det kan spekuleras i att faktorer som upplevs motivera eller hindra viktnedgång kan variera 

mellan olika individer beroende på kön, ålder, socioekonomisk status samt storleken på 

övervikten. En kvinna i 20-årsåldern har antagligen inte samma drivkrafter som en man i 50-

årsåldern. En person med en liten övervikt upplever möjligen inte samma hinder som den 

person som har en stor övervikt.  

 

Det finns ett stort antal faktorer som kan motivera till viktminskning respektive utgöra hinder 

för att lyckas gå ner i vikt. De faktorer som framkommit ur resultaten har varit av antingen 

inre eller yttre karaktär. Det är dock svårt att värdera och analysera varje enskild faktor för sig 
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då flera faktorer kan påverka varandra och tillsammans skapa de tankar och känslor som kan 

upplevas i olika situationer. Att förändra en vana handlar dels om individen men också den 

omgivning som individen befinner sig i. Det går dock att konstatera att de yttre faktorerna 

verkar påverka beteendeförändringen medan de inre faktorerna verkar vara avgörande för 

vilket resultat viktminskningsprocessen genererar.  

 

5.1.2 Förslag på vidare forskning 
Ytterligare kunskaper kring ämnet behöver tas fram för att optimera förutsättningarna för att 

stödja individer i deras viktminskningsprocess. Det bör forskas ytterligare på framför allt 

vilka hindrande faktorer som upplevs finnas för viktnedgång. Det vore intressant att se om det 

finns skillnader mellan könen eller i olika åldergrupper kring dessa upplevelser, eller om 

socioekonomiska faktorer eller mängden övervikt påverkar upplevelsen. Det vore även 

nödvändigt med ytterligare kunskap kring att avläsa en persons motivationskvalitet samt att 

utveckla den. Med utökade kunskaper kring dessa aspekter kan framtida behandlingsmetoder 

mot övervikt optimeras, vilket ger förutsättningar för bättre effekt och en framgångsrik 

viktminskning. 

 

5.2 Metoddiskussion 
Valet av metod har ansetts varit korrekt för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Att 

använda kvalitativa intervjuer för genomförandet av studien har tillåtit respondenterna att 

delge sina tankar och erfarenheter kring sina upplevelser. Det har möjliggjort att undersöka 

fenomenet på djupet och därmed bidragit till ökad förståelse för ämnet. Om en kvantitativ 

metod hade valts för studiens genomförande hade det varit svårt att göra en djupare tolkning 

av hur personen upplever en specifik situation samt att få en bild av individens totalsituation, 

vilket har varit viktigt för att tolka resultatet av de data som samlats in för studien. Att 

intervjuerna har varit flexibla och har liknat vanliga samtal kan anses vara en styrka enligt 

Kvale & Brinkmann (2009). 

 

Urvalsstrategin har bedömts lämplig för studien. Att finna respondenter till studien genom att 

lämna ut ett informationsbrev har upplevts vara en fördel, då det gav respondenterna en god 

bild av studiens upplägg och genomförande innan de visade sitt intresse för att medverka. Att 

informationsbrevet lämnades ut till personer som enligt personalen på 

fysioterapeutmottagningen bedömdes uppfylla inklusionskriterierna och kunde vara lämpliga 

för att delta i studien har varit en fördel då det inte har gått att veta vilka personer som har 
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tilldelats informationsbrevet och därmed inte heller vilka som har tackat nej till att medverka i 

studien. Det bör ha bidragit till att ingen person känt sig utpekad eller skyldig att medverka.  

Trots att studien inte syftade till att göra jämförelser mellan könen eller att se åldersskillnader 

hade det eventuellt varit mer önskvärt med en jämn fördelning mellan kön och ålder bland 

deltagarna, mot den något snedvridna fördelningen som respondentgruppen bestod av. Det 

hade givit förutsättningar för att se om det gick att urskilja fler mönster och paralleller utifrån 

kön och ålder. Även kännedom kring deltagarnas ungefärliga vikt kunde varit intressant för 

att möjliggöra att dra paralleller mellan olika tankar och erfarenheter samt storleken på den 

aktuella övervikten. De slutsatser som gick att dra utifrån det resultat som framkommit i 

studien är möjligen andra än de som framkommit om det varit avsett att studera en specifik 

åldersgrupp med representation från båda könen.  

 

Respondenterna tog frivilligt kontakt för att visa sitt intresse för att medverka i studien, vilket 

bör kunna ses som att de var villiga att bidra med sina tankar och erfarenheter trots att ämnet 

kunde upplevas känsligt att prata om. Det ansågs även vara en förutsättning för att 

respondenterna skulle vilja svara öppet och utförligt på de frågor som ställdes i intervjun. Att 

respondenterna fick välja plats för genomförande av intervjuerna var på grund av att det är 

viktigt att intervjun hålls på ett ställe som känns tryggt och avslappnat för respondenterna 

(Trost, 2010). Samtliga intervjuer har genomförts på ett ställe som verkar ha känts lämpligt 

och tryggt för respondenten. 

 

Intervjutillfällena inleddes med att skapa en förtroendefull miljö samt en bra relation mellan 

intervjuare och respondent, vilket enligt Trost (2010) är en förutsättning för att respondenten 

ska tala öppet under intervjun samt känna sig trygg i situationen, vilket kan påverka de svar 

som respondenten ger och därmed resultatet som framkommer ur studien. För att uppnå detta 

inleddes intervjuerna därför med opersonliga frågor som exempelvis handlade om vädret. 

Intervjuerna utgick sedan från en intervjuguide som skapats för att få en viss översikt över de 

ämnen och frågor som avsågs undersökas. Att intervjuguiden var uppbyggd av öppna frågor 

tillät respondenterna att ge uttömmande svar och dessutom till viss del prata fritt utifrån ämnet 

och frågan. Följdfrågor ställdes för att få ytterligare svar kring det som respondenten talade 

om samt ibland även för att få respondenten att på ett nytt sätt beskriva och därmed bekräfta 

det som denne tidigare sagt. Det underlättade och stärkte tolkningen då det bekräftade vad det 

var som respondenten verkligen menade i sina svar (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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En pilotintervju utfördes på en person som uppfyllde inklusionskriterierna i syfte att 

kontrollera att frågorna i intervjuguiden var tydliga och inte missförstods, att de svar som 

respondenten gav svarade till studiens syfte samt för att ge intervjuaren möjlighet att träna 

intervjuteknik för ämnet. Pilotintervjun upplevdes värdefull då den under realistiska former 

gav möjlighet att få erfarenhet kring hur frågorna i intervjuguiden borde ställas för att få så 

utförliga svar som möjligt. En bedömning gjordes att pilotintervjun genomförts på ett bra sätt 

och att frågorna svarade till studiens syfte. Inga förändringar genomfördes i intervjuguiden 

inför de kommande intervjuerna. Då pilotintervjun ansågs innehålla för studien viktig 

information inkluderades den sedan i studien, efter rekommendation enligt Trost (2010).  

 

För genomförande av intervjuerna samt för tolkningen av data har förförståelse för ämnet 

varit viktig, vilket intervjuaren haft genom egen erfarenhet av problematiken. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) är förförståelse en förutsättning för att kunna ställa följdfrågor och för att 

få intervjun att likna ett samtal där båda parter driver samtalet framåt. Förförståelsen är enligt 

Lundman & Hällgren-Graneheim (2012) även viktig för att under analysprocessen kunna 

tolka resultatet på rätt sätt.   

 

Samtliga intervjuer spelades in. Detta underlättade under intervjun då inga anteckningar 

behövde föras vilket tillät intervjuaren att lägga fullt fokus på det som sades. Inspelningarna 

bidrog dessutom även till att ingen information glömdes bort samt att både innehåll och 

tonlägen sedan kunde analyseras. Att spela in intervjuerna gav också möjlighet till att återge 

ordagranna citat hämtade från det insamlade materialet. Att intervjuerna har spelats in kan 

dock ha påverkat respondenternas förmåga att ge öppna svar, då det enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) kan hindra respondenten från att tala fritt. Innan intervjuerna förfrågades 

samtliga deltagare om samtycke till att intervjuerna spelades in, vilket ingen invände mot. Att 

intervjuerna har genomförts med en intervjuare och en respondent åt gången kan ha påverkat 

respondenternas förmåga att lämna utförliga och ärliga svar, vilket bör ha varit positivt då det 

kan ha bidragit till mer uttömmande svar samt minskat risken för att respondenten känt sig i 

underläge under intervjun (Trost, 2010). Väl värt att tänka på kring detta är att intervjuerna 

har behandlat känsliga områden och frågor, framför allt med tanke på att några av 

respondenterna kan ha upplevt att de inte har lyckats med de bedrifter de önskat utföra. 

Respondenterna har trots detta verkat öppna och ärliga i sina svar. Vid något svar har det dock 

verkat finnas inslag av det som respondenten har trott att intervjuaren har förväntat sig eller 

velat få som svar. Vid kvalitativa intervjuer kan det tänkas vara lättare att få sanningsenliga 
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svar då det ofta upplevs svårare att förvrida sanningen för någon under samtalet, än om 

respondenterna fått skriva in svaren på ett papper eller om en enkätstudie genomförts.  

 

Under intervjuerna kan det vid vissa tillfällen förekommit något ledande frågor. Dessa frågor 

har undvikits i möjligaste mån men trots det har inslag av dessa funnits med vid följdfrågor ett 

par gånger under intervjuerna. Förekomsten av ledande frågor kan ha berott på den ringa 

erfarenhet som intervjuaren haft från tidigare intervjuer. Ledande frågor kan rikta 

respondentens svar, vilket Trost (2010) menar kan påverka resultatet samt minska dess 

tillförlitlighet. De ledande frågorna har dock bedömts varit få och förlagda till mindre 

relevanta frågor för studiens syfte och därmed inte nämnvärt påverkat det resultat som 

framkommit. Kvale & Brinkmann (2009) menar dock att ledande frågor kan komma att höja 

tillförlitligheten då de är ställda i syfte att bekräfta den tolkning som intervjupersonen gjort av 

ett svar samt då syftet är att pröva tillförlitligheten i respondentens svar. Att intervjuerna har 

transkriberats ordagrant omgående efter genomförd intervju stärker tillförlitligheten (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Det minskar risken för att förlora förmågan att komplettera med betydande 

intryck såsom gester och kroppsspråk som uttryckts under intervjun.  

 

Kodning och kategorisering av bearbetat material har gjorts så rättvisande som möjligt men 

det finns trots allt en viss risk att materialet tolkats på annat sätt än vad respondenten menat. 

Då det är svårt att tolka andra personers tankar är det svårt att avgöra hur den egna 

förförståelsen påverkat tolkningen. Då studien har utförts av endast en person finns det en viss 

risk att tolkningen av data har gjorts med för mycket subjektiva inslag. Resultatet kan därmed 

blivit presenterat utifrån just de saker som subjektivt värderats vara värdefull information för 

studiens syfte. Meningen med kvalitativa studier är dock enligt Kvale & Brinkmann (2009) 

inte att resultatet ska ses helt objektivt, då den som skriver studien är medskapare i 

forskningsprocessen och därmed till viss del kan färga resultatet. Dessutom syftar kvalitativa 

studier inte till att ta fram ett generaliserbart resultat, utan ge ökad förståelse för ett fenomen 

(Trost, 2010). Det innebär även att om andra respondenter medverkat i studien eller om andra 

följdfrågor ställts kunde resultatet blivit annorlunda. Om någon annan person hade utfört 

intervjuerna eller analyserat och tolkat materialet kunde andra mönster lyfts fram och bidragit 

till annat resultat. De citat som presenterats i resultatet är dock ett sätt att stärka 

tillförlitligheten till resultatet då det visar på den tolkning som gjorts och dessutom låter 

läsaren göra en egen bedömning av kvaliteten av tolkningen. Tillförlitligheten ökar ytterligare 
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genom att markera vilken intervjuperson de enskilda citaten kommer från (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

 

Ytterligare aspekter som stärker studiens tillförlitlighet är att metoden för studiens 

genomförande har beskrivits noggrant samt att det som har undersökts var det som studien 

avsåg att undersöka. För att ytterligare öka tillförlitligheten menar Hassmén & Hassmén 

(2008) att en större mängd respondenter bör inkluderas i studien. En begränsning till de sex 

genomförda intervjuerna valdes dock då tidsramarna för studien varit snäva samt då tillräcklig 

mängd information upplevts blivit insamlat. De artiklar som använts för denna studie har varit 

vetenskapligt granskade, så kallat peer-reviewed, vilket innebär att resultat som presenterats i 

artiklarna är pålitligt och därmed ska vara tillförlitligt. Att lämna referenser till tidigare 

utförda studier inom samma område för att styrka likheter eller lyfta fram skillnader är ett sätt 

att stärka tillförlitligheten (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Det har upplevts finnas en stor mängd litteratur och genomförda studier kring områdena 

övervikt respektive viktminskning, men en relativt liten del som berör de upplevda 

motiverande faktorerna respektive de upplevda hindrande faktorerna. Förhoppningen är att 

denna studie har bidragit med ny kunskap, samt att mer forskning kommer att bedrivas för att 

belysa problematiken ytterligare i framtiden. 
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Bilaga 1 
 

Förfrågan om medverkande i intervjustudie   

Karlstad, 2014-03-03 

 

Tycker du att det är svårt att gå ner i vikt? 
 

Övervikt är ett av de största hoten mot folkhälsan. Enligt tidigare forskning är viktminskning vid 

övervikt hälsofrämjande och minskar risken för att drabbas av flera följdsjukdomar och psykiska 

negativa effekter som övervikten kan medföra. Många överviktiga vill gå ner i vikt, men lyckas inte 

alltid genomföra den förändring som krävs för att uppnå en lägre vikt. Det finns flera faktorer som kan 

motivera en person att minska i vikt, men även faktorer som kan utgöra hinder för att lyckas med 

viktminskningen. Det finns idag viss kunskap kring vilka dessa faktorer är, men kompletterande 

forskning behövs för att bredda kunskapen inom området och öka förutsättningarna för ett förbättrat 

stöd för dessa personer. 

 

Som studerande vid sista terminen vid Hälsa & Wellness – programmet vid Karlstad universitet 

skriver jag nu min B-uppsats. Studiens syfte är att ta reda på vilka faktorer som upplevs motivera till 

viktnedgång, respektive vilka faktorer som upplevs hindra att lyckas med den önskade viktnedgången. 

 

Jag är intresserad av att få intervjua Dig som är över 18 år och som enligt BMI (Body Mass Index) är 

överviktig med BMI minst 25. Du ska vilja gå ner i vikt, men ännu inte lyckats med detta. Du ska inte 

vara medlem vid något viktcenter som Viktväktarna, Itrim eller liknande. Deltagande i studien är 

frivilligt, men jag skulle vara mycket tacksam för Din medverkan. Jag vill poängtera att det är 

faktorerna som kommer undersökas, inte Din prestation om eventuella försök att minska i vikt.  

 

Material kommer samlas in genom enskilda intervjuer, vilka vardera förväntas ta omkring 30 minuter 

att genomföra. Tid och plats för intervjun bokas efter vad som passar Dig. Intervjun kommer efter Ditt 

samtycke spelas in för att bearbetas. Efter genomförd innehållsanalys kommer ljudupptagningen 

raderas. Informationen kodas i samband med databearbetning och den information som samlas in 

kommer behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det inte kommer gå att härleda det material som 

presenteras i resultatet till en enskild person. Det är endast jag som utför studien som kommer veta 

vem Du är. Du kan när som helst utan särskild förklaring välja att avbryta Ditt deltagande, och det 

material du bidragit med utesluts då ur studien. Någon ersättning för medverkan utgår inte. 

 

När studien färdigställts kommer det vara möjligt att ta del av den i sin helhet på www.diva-portal.org. 

Resultatet av studien kan komma att ge fördjupade kunskaper kring vilka faktorer som är av betydelse 

vid viktminskning, vilket kan användas för att stödja klienter för att de ska lyckas minska i vikt. 

 

 

Vid intresse om deltagande i studien eller vid frågor vänligen kontakta mig.  

 

Med vänliga hälsningar 

Caroliine Wold 

 

Kontaktuppgifter:   Handledare vid Karlstads universitet: 

Caroliine Wold   Pernilla Hedström 

0702- 55 06 54   054- 700 11 85 

caroliinewold@live.se   pernilla.hedstrom@kau.se 

mailto:caroliinewold@live.se
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Bilaga 2 

 

Samtyckesformulär 

 

Härmed intygar jag som deltagare att jag fått skriftlig och muntlig information om studien 

samt att jag har haft möjlighet att ställa frågor kring studien. Jag intygar även att jag ställer 

upp på intervjun frivilligt. Jag är medveten om att jag kommer att intervjuas kring de faktorer 

som jag upplever motiverar mig till att minska i vikt respektive de faktorer som jag upplever 

hindrar min önskade viktnedgång. 

Jag är informerad om att det material som samlas in under studien endast kommer att 

användas för studiens syfte, samt att samtliga uppgifter behandlas konfidentiellt och att 

angiven information inte kommer kunna spåras till mig. Jag har informerats om att intervjun 

kommer att spelas in, samt att ljudupptagningen raderas då materialet bearbetats. Jag är 

medveten om att jag när som helst utan vidare motivering kan avbryta mitt deltagande i 

studien och att den information jag angivit då utesluts ur studien om jag så önskar.  

 

Jag intygar härmed att jag vill delta i studien: 

 

Namnunderskrift: 

_____________________________________ 

 

Namnförtydligande: 

_____________________________________ 

 

Ort och datum:  

_____________________________________ 

 

 

 

Intervjuarens/författarens namnunderskrift: 

_____________________________________ 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor  

 Hur gammal är du? 

 Hur ser din familjesituation ut? 

 Hur upplever du din tillvaro och livssituation? 

 Hur länge har du varit överviktig? 

 Är/var dina föräldrar överviktiga? 

 Ungefär hur mycket skulle du vilja gå ner för att du skulle känna dig nöjd? 

 På en skala 1 (obefintligt) till 10 (mesta möjliga) – Hur motiverad är du just idag till 

att gå ner i vikt?  

 

Motiverande och hindrande faktorer 

 Vilka fördelar ser du med att minska i vikt? 

 Vilka eventuella negativa effekter upplever du av den vikt du har idag? 

 Vilka fördelar finns det med att bevara den vikt du har i dag? 

 Vad upplever du öka din motivation till att minska i vikt? 

 Vad upplever du vara svårt med att minska i vikt? 

 Vid vilka tillfällen, situationer och/eller miljöer känner du dig mer motiverad att 

minska i vikt?  

 Vid vilka tillfällen, situationer och/eller miljöer upplever du ett ökat hinder för att 

minska i vikt?  

 På vilket sätt upplever du att din övervikt beror på genetiska faktorer och/eller din 

livsstil? 

 Hur ser du på framtida möjligheter att lyckas med den önskade viktminskningen? 

 

 Är det någonting mer du vill tillägga? 
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Följdfrågor 

 

 Hur tänker du kring din kropp? 

 Hur tänker du kring din vikt? 

 Är du nöjd med den livsstil du har idag? 

 Hur tror du att din livsstil påverkar dina chanser att lyckas gå ner i vikt? 

 Berätta lite om din kosthållning. 

 Berätta lite om dina motionsvanor. 

 Hur påverkas du av upplevelsen av att motivationen ökar respektive minskar? 

 Hur påverkas du av upplevelsen av att hindren ökar respektive minskar? 

 Vilken erfarenhet har du av olika strategier och/eller metoder för att minska i vikt? 

 Hur tror du tidigare erfarenheter av försök till viktnedgång påverkar dig idag? 

 Upplever du att du har tillräckligt med kunskap för att lyckas minska i vikt? 

 Upplever du att du har tid att prioritera dig själv och din hälsa? 

 Hur upplever du tillgången till resurser och verktyg i närmiljön, t.ex. gång- och 

cykelbanor, livsmedelsutbud osv, som behövs för att du ska lyckas med 

viktminskningen? 

 Vilket stöd upplever du att du har för att minska i vikt? 

 Vilken typ av stöd upplever du att du skulle behöva för att lyckas minska i vikt? 

 Hur upplever du omgivningens reaktioner till dina eventuella försök att minska i vikt? 

 Berätta om vilka eventuella erfarenheter du har av viktklubbar eller viktcenter? 

 Om du får drömma fritt och ser dig själv ett år framåt i tiden – vad ser du då? 

 

 

 

 

 

 

 

 


