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Inledning 
 
Förekomsten av övervikt ökar snabbt i västvärlden (1-3). Ungefär 1,6 miljarder människor i 
världen beräknas vara överviktiga och minst 400 miljoner av dessa är sjukligt överviktiga (3). 
På grund av den snabba ökningen har Världshälsoorganisationen (WHO) klassat övervikt som 
en epidemi (4). Detta är ett stort problem och ett hot mot folkhälsan då övervikt medför ökad 
risk för flertalet sjukdomar (5-7). Även i Sverige är övervikt ett stort problem, cirka 2,8 
miljoner av svenska befolkningen lider av övervikt (8,9). Under de senaste 20 åren har antalet 
överviktiga i Sverige fördubblats. Övervikt leder till ohälsa bland befolkningen, vilket medför 
stora samhällsekonomiska kostnader. Överviktsrelaterade problem kostar Sveriges sjukvård 
cirka 3 miljarder kronor årligen, vilket utgör 2 % av den totala vårdkostnaden, och då är inte 
indirekta kostnader som sjukskrivningar och dylikt medräknade (2). Övervikt är således ett 
växande problem som får stora konsekvenser både för samhället och för individen.  
 
 

Bakgrund 
 
I västvärlden har synen på övervikt förändrats under åren, förr var det ett tecken på välstånd 
att vara överviktig. Idag är idealen tvärtemot, där det smala idealet hyllas. Från att det har 
varit livsnödvändigt att kunna lagra fett för att överleva, har detta blivit en belastning för 
människan i takt med att livsstilen förändras (7,10,11). Övervikt beror på många olika 
faktorer där felaktig kost och brist på motion är det huvudsakliga problemet. Människor i 
västvärlden lever ett inaktivt liv där tungt kroppsarbete blir allt mindre vanligt. Förändrad 
matkultur med onyttig snabbmat, ökad konsumtion av alkohol och oregelbundna matvanor 
bidrar också till att fler personer blir överviktiga (2,12). En del överviktiga påverkas av 
ärftliga faktorer och miljö, detta är dock inte en vanlig orsak (10,11,13). Vissa läkemedel kan 
bidra till viktuppgång, till exempel antidepressiva läkemedel (2,7,12-14), även stress kan 
komma att påverka på ett negativt sätt (2,5,12). I dagens samhälle utsätts människan för 
många olika stressfaktorer, förutom att ha mycket att göra kan stress komma från yttre 
påverkan såsom höga ljud och trängsel (5,13,14). Kroppen har olika system för att dämpa 
stressupplevelsen, till exempel ökar utsöndringen av transmittorsubstansen serotonin efter 
måltid. Detta kan leda till ökat födointag vilket kan resultera i viktuppgång (5,13). Stressade 
människor har också en högre utsöndring av hormonet kortisol, vilket kan ge ökad fettmassa i 
buken (2,5,13).  
 
Övervikt föreligger när viktreducerande insatser behövs (13). När en person väger 10-15 % 
mer än det som anses normalt utifrån längd och kön betecknas detta som övervikt (15). 
Övervikt uppstår när energiintaget är högre än energiförbrukningen (5,10,11). Det finns olika 
sätt att mäta graden av övervikt, till exempel med hjälp av vikt, midjemått, 
midjemått/höftmått, mätning av fettprocent eller Body Mass Index (BMI) (2,7). BMI är det 
vanligast förekommande och mäter förhållandet mellan vikt och längd och räknas ut genom 
att dividera kroppsvikten i kilo med kroppslängden i meter i kvadrat (1,2,5,7,13-15). Den 
siffra som framkommer är ett mått på graden av övervikt. Ett BMI mellan 20-25 räknas som 
normalt, BMI mellan 25-30 räknas som övervikt medan BMI över 30 definierar fetma 
(2,5,7,14,15). Att enbart mäta BMI vid övervikt är inte helt tillförlitligt då BMI inte tar 
hänsyn till var på kroppen fettet sitter eller hur stor muskelmassan är av den totala 
kroppsvikten. Därför är det en fördel att mäta midjemåttet i kombination med BMI. Generellt 
har män högre BMI än kvinnor och i västvärlden ses en ökning av BMI hos både män och 
kvinnor med stigande ålder (1,7). Övervikt med mycket fett runt buken/midjan är den övervikt 



 2 

som ger störst risk för följdsjukdomar. Midjemåttet ger därför en bra indikation på om en 
person ligger i riskzonen eller ej. Män bör inte ha ett midjemått över 94 centimeter och 
kvinnor inte över 80 centimeter. Ett annat sätt att bedöma övervikt är att mäta förhållandet 
mellan midja och höft. Då divideras midjemåttet med höftmåttet. Männens siffra bör inte vara 
över 1 och kvinnornas bör inte överstiga 0,85 (2,7).  
 
De största konsekvenserna med övervikt är ökad risk att drabbas av andra sjukdomar eller 
förvärra redan befintliga sjukdomar. De mest förekommande följdsjukdomarna är hjärt-
kärlsjukdomar, diabetes och ledbesvär (2,5-8,10,12). Även vissa cancerformer, gallbesvär, 
andningsbesvär och infertilitet är mer vanligt bland överviktiga. (2,8,10,12). Övervikt kan 
också leda till psykiska besvär och minskad livskvalitet (2,5,7,10,12). Graden av övervikt har 
också visat sig ha betydelse för hälsan. Kraftig övervikt medför ökad risk för flertalet 
följdsjukdomar, samtidigt som det räcker med måttlig övervikt för att löpa större risk att 
utveckla diabetes typ 2 (2,6,13). Det kan räcka med en liten viktminskning för att öka 
välbefinnandet, livskvaliteten men även för att minska riskerna för följdsjukdomar. Även om 
viktminskningen inte blir bestående är hälsovinsterna av betydelse (2,13). 
 
Eftersom övervikt är ett så stort och utbrett problem i dagens samhälle finns det många olika 
behandlingsmetoder. Tidiga viktreducerande insatser, engagemang hos individen och 
bibehållen vikt vid viktminskning är mycket viktiga aspekter för ett lyckat resultat (1,2). 
Kostbehandling är ett av de vanligaste och viktigaste alternativen vid behandling av övervikt. 
Kostbehandling innebär en omläggning av matvanorna och styrs av mängden mat och 
sammansättning av kosten samt hur måltiderna fördelas över dygnet. Dessa förändringar kan 
utföras individuellt eller i samråd med till exempel en dietist, enskilt eller i grupp (1,2,7). En 
annan typ av kostomläggning kan vara måltidsersättning, med så kallade Very Low Calorie 
Diet (VLCD) preparat. Effekten av dessa preparat brukar ge en stor viktminskning i början av 
behandlingen men ger sällan ett långvarigt resultat (2,7). Behandling av övervikt med 
kostomläggning fungerar bäst i kombination med fysisk aktivitet, att enbart använda sig av 
fysisk träning vid viktminskning ger sällan något större resultat. All typ av aktivitet kan 
fungera som motion, även små förändringar som leder till ökad fysisk rörelse bidrar till högre 
energiförbrukning (1,2,7). Det förekommer även att beteendeterapi används i kombination 
med ovannämnda viktreducerande åtgärder men det är svårt att utvärdera effekten av detta 
(1,13). 
 
I Sverige finns 2 receptbelagda läkemedel mot kraftig övervikt, som innehåller de verksamma 
substanserna orlistat respektive sibutramin (16). Dessa läkemedel har dokumenterad effekt för 
viktminskning men är inga förstahandsval vid viktreducering då de ger många biverkningar 
och ger ett begränsat resultat. När ovanstående åtgärder mot viktminskning inte har gett 
resultat kan kirurgisk behandling komma att bli ett alternativ. Det är oftast personer som lider 
av sjuklig fetma, det vill säga BMI över 40, som kan komma i fråga för denna behandling. 
Det finns ett flertal kirurgiska metoder som används, alla dessa bidrar till en radikal 
viktminskning (1,2,7,14).  
 
Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska koder ingår det i sjuksköterskans 
ansvarsområde att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (17). 
Att behålla normalvikt hela livet är det bästa sättet att förebygga övervikt, för att kunna stoppa 
tillväxten av övervikt hos befolkningen är det viktigt att flera olika instanser och 
yrkeskategorier samarbetar (2,17). Sjuksköterskan kan här komma att spela en stor roll då det 
preventiva arbetet är viktigt. Det är ofta sjuksköterskan som kommer i kontakt med denna 
patientgrupp på olika vårdinstanser som till exempel skolhälsovård, vårdcentraler och 
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sjukhus. Eftersom övervikt medför ökad risk för ohälsa och ökat lidande hos individen är det 
mycket viktigt att få kontroll över problemet.  
 
Trots utbudet av behandlingsmetoder för viktminskning är detta inte lösningen på den 
överviktsepidemi som breder ut sig i västvärlden. Frågan är vad som krävs för att genomföra 
denna typ av livsstilsförändringar. Viktminskning är förknippat med många svårigheter och 
fordrar stor beslutsamhet hos den överviktiga. Det är därför av stor vikt att få förståelse för 
vilka faktorer som har betydelse för viktminskning. 
 
 

Syfte 
 
Syftet med denna studie var att beskriva avgörande faktorer vid viktminskning hos 
överviktiga vuxna individer.  
 
 

Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
 
 

Datainsamling 
 
De sökord som användes var obesity, over weight, weight loss, motivation, factors, aspects, 
pattern, behavior/behaviour och adult. Dessa kombinerades på olika sätt i databaserna 
CINAHL och PubMed. Artiklar som hittades söktes i fulltext i Science Direct, Academic 
Search Elite och Springer Link. Inklusionskriterierna för samtliga sökningar var att artiklarna 
var skrivna på engelska, att de handlade om vuxna och att de var vetenskapligt granskade. I 
PubMed valdes även inklusionskriteriet att artiklarna skulle handla om människor. 
Exklusionskriterierna var att artiklarna inte skulle handla om några andra sjukdomar i 
kombination med övervikten och inte vara äldre än 10 år. Första sökningen i CINAHL gjordes 
20061006, denna kompletterades med 2 nya sökningar 20061101. Varje sökord användes 
både som Subject Heading och som fritextord. Sökningen i PubMed gjordes 20061017, där 
användes enbart fritextord då sökordet factors som MeSH-term gav flera 100 olika alternativ.  
 
Manuella sökningar gjordes utifrån de valda artiklarnas referenslista men inga av de artiklarna 
ansågs användbara i denna studie.  
 
Bland de alternativ som CINAHL gav av sökordets betydelse användes alla alternativ, utom 
vid aspects då economic aspects of illness valdes bort. Vid sökordet over weigth valdes 
funding sourse, discriptive statistics, diabetes mellitus, prospective studies, body weights and 
measures och adolescence bort. Sökordet pattern användes endast som fritextord.   
 
När samma artikel hittades i flera sökningar räknades de med i totala antalet träffar, men som 
genomläst abstract enbart när den hittades första gången.  
 
Om titeln på artikeln uppfattades relevant utifrån litteraturstudiens syfte lästes abstractet. 
Artiklar uteslöts med hjälp av exklusionskriterierna. Alla artiklar i urval 1 lästes, de som inte 
svarade mot syftet valdes bort. Slutligen återstod 23 artiklar (Tabell 1). 
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Tabell 1 Sökhistoria  
Databas Sökord Antal 

träffar 
Genomlästa 
abstract 

Urval 
1 

Urval 2 
Valda 
artiklar 

Referens i 
arbetet 

CINAHL Weight loss (AND) 
motivation (OR) 
factors (AND) adult. 
Limits: Research och 
English 

311 35 25 12 22,24-26, 
29,31,33-
36,38,41 

PubMed Factors (AND) 
motivation (AND) 
weight loss. Limits: 
English, Humans. 

132 26 14 8 19-21,23, 
27,32,37,39 

CINAHL Weight loss (AND) 
aspects (AND) over 
weight. Limits: 
Research och English 

22 7 1 0  

CINAHL Obesity (OR) over 
weight (AND) weight 
loss (AND) aspects 
(OR) pattern (OR) 
behavior. Limits: 
Research och English 

278 14 10 3 28,30,40 

 
 

Databearbetning 
 
Alla artiklar i urval 2 lästes noggrant flera gånger för att öka förståelsen. Resultatet i 
artiklarna färgkodades för att lättare kunna se likheter och skillnader. Delar av artiklarnas 
resultat sammanfattades skriftligt på svenska för att förenkla bearbetningen av innehållet. Det 
var tydligt att avgörande faktorer för viktminskning handlade om både inre och yttre faktorer. 
Under bearbetningen bildades olika kategorier som diskuterades och förkastades. Slutligen 
framkom nya kategorier och slutresultatet var motivation, stöd, mål och hinder. Samtliga 
artiklar som användes till resultatet värderades utifrån Friberg (18).  
 
 

Resultat 
 
De 4 kategorier som framkom under databearbetningen var motivation, stöd, mål och hinder, 
dessa var tydliga faktorer som förekom i artiklarnas resultat. Motivation var en av de 
huvudsakliga faktorerna som även påverkade de övriga kategorierna. Stöd var en annan 
avgörande faktor likväl som målsättningen för att minska i vikt. Hinder var de faktorer som 
inverkade negativt vid viktminskning. 
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Motivation  
 
Motivation var en mycket viktig faktor för att kunna gå ner i vikt och/eller göra 
livsstilsförändringar (19-27). Det var motivationen som avgjorde om viktminskningen blev 
lyckad eller ej (22,24-26,28). Deltagarna i studierna beskrev att motivationen berodde på 
undervisning (22-24,29), stöd från ledare (19,22,24-26,30), stöd från familj/vänner (22-
25,29,30), stöd från andra gruppmedlemmar i olika viktminskningsgrupper (19,22,23,25,26), 
oro för hälsan (20,26,29,31,32) och genans/förödmjukelse på grund av övervikten 
(26,29,31,33). Att ha en förebild att se upp till var viktigt för vissa personer (24,31), till 
exempel kunde träningsledare inspirera till viktnedgång (24). Andra överviktiga som lyckats 
med sin viktminskning kunde också fungera som inspiration (31). Andra motiverande faktorer 
kunde vara att deltagarna hade uppnått en viss ålder och ville göra något åt vikten och hälsan 
innan det var för sent. Det kunde också vara att sjukvårdspersonal hade rekommenderat dem 
att gå ner i vikt (26,31) eller att de hade ärftlighet för hjärt-kärlsjukdomar (29,31). 
 
Beslutet att gå ner i vikt kunde påverkas av att se fotografier på sig själv, prova kläder eller att 
se sig själv i spegeln, detta kunde fungera som ett uppvaknande (26,29,31,33). Att gå igenom 
en livskris som till exempel en skilsmässa kunde också vara det som framkallade 
motivationen att gå ner i vikt (26,31). 
 
Tron på sig själv och sin förmåga var viktigt när det gällde beslutet att gå ner i vikt (26,28,29). 
Att kunna leva upp till samhällets förväntningar på ett smalt ideal var en stark drivkraft för 
överviktiga i deras beslut att gå ner i vikt (26,29,31). De personer som kände sig motiverade 
från början av viktminskningsprocessen var de som minskade mest i vikt och lyckades 
bibehålla den nya vikten (22,25). 
 
 

Stöd 
 
I flera studier hade deltagarna möjlighet att träffa andra överviktiga personer på möten, där de 
fick stöd och hjälp att följa det aktuella viktminskningsprogrammet (19,25,30,33-35). Att gå 
på möten var viktigt och mycket uppskattat (19,35). De som uppnådde bäst resultat med sin 
viktminskning var de som gick regelbundet på mötena (19,25). Förutom mötena var tillgång 
till undervisning något som innebar stöd i viktminskningsprocessen (23,24,36). I ett antal 
studier efterfrågade deltagarna fler möten och/eller bättre uppföljning för att få stöd och 
motivation (22,27,33,36). Studier visade dock att trots god tillgänglighet till möten fanns det 
personer som tyckte att de inte hjälpte dem (25) och ibland till och med försvårade 
viktminskningen (35). 
 
För att gynna viktminskningen var det viktigt med uppmuntran och stöd från familj och 
vänner (22,23,25,26,29,31,35,36). I flera studier uttryckte deltagarna att de ibland saknade 
stöd (22,23,25,26,29,31,35), detta var bland det största hindret för deras viktnedgång 
(22,25,36). Vissa upplevde att familj och vänner var negativt inställda till deras viktminskning 
(29,35,36), vilket kunde ge dem ångest (29).  
 
Andlighet och tron på Gud berördes i flera studier (29,34,36). Att kunna vända sig till kyrkan 
eller sin tro genom bön hjälpte till under viktminskningen (34,36). Dock upplevde vissa att 
träffar och möten i kyrkan gjorde det svårare att hålla vikten, detta på grund av den matkultur 
som var vanlig där (36). Andra tyckte inte att tron eller bön hjälpte till under viktminskningen 
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(29). I en studie förlitade sig deltagarna helt till Gud, då de hade en så stark gudstro var de 
övertygade om att få den hjälp och stöttning de behövde (34).  
 
 

Mål 
 
Det visade sig i ett flertal studier att viktminskningsmålen var av stor betydelse för att minska 
i vikt. Viktminskningsmålen var de mål deltagarna i studierna fick ange som målvikt, alltså 
den vikt de trodde de skulle kunna uppnå och behålla (19,20,37,38). Vissa deltagare fick 
också ange en drömvikt, det vill säga den vikt de helst ville väga om de fick önska. Överlag 
var målvikt och drömvikt orealistiska att uppnå (37,38). 
 
De faktorer som avgjorde viktminskningsmålen var det BMI som deltagarna hade vid studiens 
början, kön (20,38), ålder (20) och längd (38).  Det var en tydlig skillnad mellan kvinnors och 
mäns viktmål (20,38), kvinnorna hade orealistiska förväntningar på sin viktnedgång medan 
männen var mer realistiska (20). Orealistiska mål associerades med högre ansträngning och 
ett bättre resultat (37) men det förknippades inte med ökad psykisk stress (20,37). Det var de 
som tidigare hade försökt att gå ner i vikt, provat på beteendeterapi, var ogifta och 
lågutbildade som hade mer realistiska förväntningar på målvikt och drömvikt. Dessa deltagare 
uppgav också att de var mer säkra på att klara målvikten än drömvikten, de kände sig också 
självsäkra angående sin förmåga att uppnå sina mål och drömviktsmål (37). Ett tydligt 
samband mellan orealistiska viktminskningsmål och hög faktisk viktminskning kunde 
konstateras (19,20,37,38). 
 
 

Hinder 
 
För att gå ner i vikt och att bibehålla vikten krävdes stora förändringar i livet 
(23,27,33,36,39). Flera studier har visat hur viktigt det var att skapa struktur och nya rutiner 
kring mat och träning i denna förändringsprocess (22,27,33,36,39). Ett felaktigt beteende 
angående kost och träningsvanor låg ofta till grund för övervikt (27,35). Studier visar att detta 
inte behövde vara förknippat med okunskap om kost och motion utan med att den teoretiska 
kunskapen inte kunde hanteras praktiskt (22,27,35). Med hjälp av beteendeterapi kunde teori 
omsättas till praktik (19,23). De deltagare som lyckades bäst med viktminskningen tyckte att 
beteendeterapi fungerade bra (19). Då övervikt kunde bero på förnekelse hos individen 
(24,26,33,35) var förändring av beteendet viktigt (19,23,30,33).  
   
Ett stort hinder för viktminskningen var att överviktiga hade dåligt självförtroende (26,33,35), 
underskattade sitt värde (33,35), skämdes över sig själva (26,29,33,35), såg övervikten som 
brist på karaktär (29,33,35,37) och menade att de inte hade någon kontroll över sina kostvanor 
(29,33,35). Detta resulterade ofta i att överviktiga undvek att äta på offentliga platser, vilket 
gjorde att de isolerade sig. Ätandet och ensamheten blev till en ond cirkel eftersom ätandet 
medförde viktuppgång vilket i sin tur resulterade i att viljan att vistas med andra personer 
minskade ännu mer (35). Att känna sig besvärad, generad eller förödmjukad på grund av sin 
övervikt var vanligt (26,29), övervikten sågs som roten till alla problem och om de gick ner i 
vikt trodde de att alla problem skulle lösas (35). Det fanns en önskan om att passa in i 
samhällets normer (36,40), överviktiga kände sig stressade av att leva upp till västvärldens 
smala ideal (29,35,36) och de kände sig inte accepterade av sin familj (36). Samtidigt fanns 
det studier som visade att överviktiga som försökte gå ner i vikt blev motarbetade av familj 
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och vänner (29,35,36), då övervikten sågs som en del av personligheten (29,35) och 
viktminskningsförsök nedvärderades därför av anhöriga (35).  
 
Att kunna ta sig tid för att delta i ett viktminskningsprogram och/eller börja träna var svårt 
(22,23,25,31). Till exempel tog den speciella matlagningen som programmet 
rekommenderade mycket tid (22,31), det var svårt att hinna träna (25) och om det fanns barn i 
familjen gick mycket tid åt till dem och deras aktiviteter (22). Det kunde också upplevas som 
stressigt att försöka gå ner i vikt (22,35), särskilt vid livskriser som till exempel skilsmässa 
(35). I en studie visade det sig att en osäker arbetssituation i samband med höga eller låga 
krav ledde till ökad viktuppgång hos de individer som redan var överviktiga (41). En annan 
studie visade ett samband mellan dåligt självförtroende och oförmåga att gå ner i vikt, då 
deltagarna i denna studie undanhöll sina misslyckanden (40).  
 
Ekonomin var ännu en annan faktor som kunde komma att påverka viktminskningen 
(19,29,30,36). Det var dyrt att delta i viktminskningsprogram (19,29) och upplevelsen var att 
de med bättre ekonomi hade bättre förutsättningar att kunna deltaga i viktminskningsprogram 
(30,36). 
 
 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Syftet med denna studie var att beskriva avgörande faktorer vid viktminskning hos 
överviktiga vuxna individer. Det finns mycket tidigare forskning inom området men eftersom 
övervikt i befolkningen fortsätter att öka trots kraftfulla insatser är det betydelsefullt att 
genomföra en litteraturstudie. Detta för att få kunskap om vad som framkommit i forskningen 
angående avgörande faktorer vid viktminskning. 
 
De databaser som användes var CINAHL och PubMed eftersom de innehåller en omfattande 
mängd artiklar inom ämnet omvårdnad. Detta var både positivt och negativt då det innebar 
många sökträffar att gå igenom men det gav också möjlighet att hitta artiklar som svarade väl 
mot syftet. Sökorden bestämdes utifrån forskningsproblemet och gav användbara träffar. 
Sökordet Motivation kan ha påverkat sökresultatet men ansågs ändå mycket viktigt att 
använda, då tidigare forskning indikerade att detta var en av de viktigaste faktorerna för 
viktminskning. Något som också kan ha påverkat resultatet var att det kan finnas några få 
artiklar i den sista sökningen som inte hann bearbetas. Detta berodde på att oväntat många 
artiklar från de första sökningarna valdes bort eftersom de inte överensstämde med syftet eller 
på annat sätt inte uppfyllde kriterierna för litteraturstudien. Det medförde att nya sökningar 
fick utföras, där leveransen från beställningen tog för lång tid. 
 
Till resultatet användes både kvantitativa och kvalitativa studier. Detta gav både ett brett 
perspektiv och en djupare inblick i ämnet, vilket ökar trovärdigheten i resultatet. Värdering av 
artiklarna gjordes utifrån valda kriterier (18).  
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Resultatdiskussion 
 
Studiernas kvalitet granskades utifrån problemformulering, syfte, metod, etiska resonemang, 
resultat och metoddiskussion. Granskningen utfördes efter att urval 2 var färdigt. Samtliga 
artiklar som analyserats i denna litteraturstudie hade tydlig problemformulering och tydligt 
formulerat syfte. Samtliga studier med kvantitativ metod hade enligt artikelförfattarna 
välbeprövade mätinstrument, vilket är en styrka och ökar trovärdigheten. Urvalsmetoden var 
beskriven i alla studier. Det var stor variation på urvalsmetoden i artiklarna. Datainsamling 
och analys var beskrivet i samtliga kvantitativa studier, vilket ger möjlighet för andra forskare 
att upprepa studien. De flesta artiklar hade en tydlig redovisning av bortfall. I de studier där 
kvalitativ metod användes var datainsamling och analys beskrivet, citat fanns i samtliga 
artiklar, vilket stärker trovärdigheten. Ett fåtal artiklar informerade om att studien var 
godkänd av en etisk kommitté men etiska resonemang saknades i samtliga artiklar. Det var 
stor variation på hur resultatet presenterades i artiklarna, vissa var lättlästa och tydliga medan 
andra hade svårläst text och svårtolkade tabeller. Artiklarna hade sällan tydliga 
metoddiskussioner utan vävde samman denna i presentationen av mätinstrumentet eller i 
resultatdiskussionen. Flera av resultatartiklarna hade många deltagare, detta ökade 
trovärdigheten på litteraturstudiens resultat. Värdering av artiklarna gjordes utifrån Friberg 
(18).  
 
Något som framkom i resultatet var att det fanns skillnader mellan amerikanska och 
europeiska studier. Det som var anmärkningsvärt var att i amerikanska studier bidrog 
Gudstron till viktminskning (34,36) medan förhållandet var det omvända i en svensk studie 
(29). En annan skillnad mellan amerikanska och europeiska studier var att det i amerikanska 
studier gjordes jämförelser mellan svarta och vita (30,36), i europeiska studier saknades denna 
typ av jämförelse. Detta tyder på kulturella skillnader. Flertalet av artiklarna som användes 
var från Amerika, vilket kan ha påverkat resultatet (Bilaga 1).  
 
Det finns mycket forskning om övervikt och ny forskning pågår ständigt, vilket indikerar att 
ämnet har stor aktualitet. Eftersom övervikt är ett stort samhällsekonomiskt problem (2,8,9) 
finns det dessutom ett stort intresse av att kartlägga orsakerna. För att hitta lösningar på 
problemen krävs det mer än nya behandlingsformer då det är många faktorer som påverkar 
vid en viktminskningsprocess. 
 
För att lyckas behandla övervikt krävs livsstilsförändringar (1,2,7,23,27,33,36,39) och för att 
kunna genomföra dessa förändringar krävs motivation (19-27) och stöd 
(22,23,25,26,29,31,35,36). Att motivation var mycket starkt avgörande för hur lyckad 
viktminskningen skulle bli var inte oväntat för författarna. Inga behandlingsformer fungerade 
om motivation inte fanns (21,22,24-26,28). Att hålla uppe motivationen och inte tappa tron på 
sig själv under viktminskningsprocessen var av stor vikt för att klara av de förändringar som 
krävdes (26,28,29). För att gynna viktminskningsprocessen var det viktigt med uppmuntran 
och stöd från omgivningen (22-26,29,31,35,36), stöd motiverade till fortsatt viktminskning 
(19,22-26,29,30). Att ha tillgång till kunnig och kompetent personal var en fördel (23,24,36) 
och överviktiga som nyttjade tillgången till denna sorts stöd uppnådde bäst resultat med sin 
viktminskning (19,25). Tyvärr var också bristen på stöd en påverkande faktor 
(22,23,25,26,29,31,35), detta var ett av de största hindren för viktnedgång (20,23,34). Stöd 
togs upp i många artiklar (19,22-27,29,31,34-36), vilket indikerar att det är en mycket viktig 
faktor vid viktminskning. 
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Det är en stor fördel att inom sjukvården känna till hur viktigt det är med rätt sorts stöd och 
motivation, eftersom detta skulle kunna öka kvaliteten på sjuksköterskans arbete med 
överviktiga. Genom att uppmuntra och ge rätt sorts stöd kan behandlingen bli mer 
individanpassad, något som idag uppmärksammas allt mer.  
 
Människor i västvärlden lever ett allt mer hektiskt liv, där oregelbundna arbetstider och 
oregelbundna matvanor är vanligt (2,12). Att känna av tidsbrist och stress har blivit en del av 
vardagen. Detta påverkar människan negativt (2,5,12) och kan hindra viktminskning (5,13).   
Exempelvis kan det vara svårt att ta sig tid att delta i ett viktminskningsprogram och/eller 
börja träna (22,23,25,31). Viktminskningsförsöket i sig kunde upplevas som stressigt (22,35).  
Förvånansvärt få artiklar behandlade detta ämne, de som tog upp det nämnde det bara i 
förbifarten. Eftersom flertalet källor nämnde stress som en påverkande faktor vid 
viktminskning (2,5,13,14) var det oväntat att det inte undersöktes mer djupgående. 
 
Önskan om att passa in och att leva upp till samhällets ideal kunde också upplevas stressande 
(29,35,36,40). Flera artiklar nämnde att överviktiga kände sig stressade att leva upp till 
samhällets smala ideal (7,29,35,36,40). Ett stort hinder för viktviktminskningen var att 
överviktiga hade dåligt självförtroende (26,33,35), kände skam (26,29,33,35) och påverkades 
och begränsades av vad de trodde att omgivningen tyckte och tänkte om dem (29,35,36). En 
osäker arbetsmarknad kan också skapa otrygghet och kan leda till viktuppgång (41), livskriser 
som skilsmässa och dödsfall kan påverka såväl motivation som viktminskning (31,35). 
Resultatet visar tydligt att både inre och yttre faktorer spelar stor roll vid viktminskning. Det 
är viktigt med utseende och omgivningens uppfattning då önskan att passa in är stor. 
Samhällets stress ökar, vilket genererar ökade krav på den enskilda individen. Det är viktigt 
att ha kunskap om vilka faktorer som påverkar vid viktminskning och hur stor betydelse detta 
faktiskt har för individen. Ökad kunskap ger större möjlighet att komma åt problemet. Här 
kan sjukvården komma att ha en stor roll då traditionell behandling som kostomläggning och 
ökad motion inte alltid ger resultat. Det är viktigt att sjuksköterskan är lyhörd och öppen för 
olika behandlingsformer, som till exempel beteendeterapi. Nya behandlingsmetoder inom 
viktminskning kan vara ett sätt att närma sig lösningen på problemen.  
 
Att viktminskningsmålen hade så stor betydelse för resultatet var oväntat för författarna. Höga 
viktminskningsmål medförde högre faktiskt viktminskning (19,20,37,38). Detta kan vara bra 
för sjukvårdspersonal att känna till, särskilt då artiklarnas resultat visade att överviktiga inte 
kände sig nöjda trots avsevärd viktminskning därför att viktmålen ej var uppnådda (19,37,38). 
Hälsoeffekter uppnås redan vid en mindre viktnedgång (2,13), att ta fasta på denna kunskap är 
viktigt inom sjukvården. Sjukvårdspersonalen behöver förmedla denna kunskap så att de 
överviktiga uppskattar även en mindre viktminskning. 
 
Att undersöka avgörande faktorer vid viktminskning är av betydelse, eftersom övervikt ökar 
så kraftigt att det klassas som en epidemi (4). Kunskap om övervikt är viktigt inom 
sjukvården eftersom överviktsrelaterade sjukdomar är oerhört kostsamma (2).  
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Konklusion 
 
Denna litteraturstudie visade att motivation, stöd, mål och hinder har betydelse för överviktiga 
personers viktminskning. Motivation var den starkaste faktorn, det var motivationen som 
avgjorde om viktminskningen blev lyckad eller ej. Även stöd var av stor betydelse. Stödet 
kunde komma från familj, vänner, träningsledare eller personer som befann sig i samma 
situation. Målsättning var viktig då det kom att avgöra viktminskningsresultatet. Det som 
påverkade viktminskningen negativt var de hinder som fanns att övervinna. Det krävdes stora 
livsstilsförändringar för att lyckas med viktminskning och det kunde vara svårt att finna 
motivation, tid och ibland fanns inte de ekonomiska resurser som behövdes. 
 
 

Implikation 
 
Eftersom övervikt är ett sådant stort problem som dessutom fortsätter att öka är det viktigt att 
öka kunskapen och förståelsen inom detta område. Ett sätt kan vara att redan under 
sjuksköterskeutbildningen informera om faktorer som påverkar vid viktminskning. 
Undervisning i bemötande och kommunikation för sjuksköterskor är viktigt. När kunskapen 
finns hos sjuksköterskan är det lättare att bemöta patienter med övervikt. Genom motiverande 
samtal och stöd kan sjuksköterskan underlätta viktminskningsprocessen. Trots omfattande 
forskning finns det fortfarande många kunskapsluckor. Det behövs mer forskning inom 
området för att få en mer individanpassad vård och behandling. Forskning för att hitta fler 
avgörande faktorer behövs också, där exempelvis sambandet mellan övervikt och stress kan 
behövas studeras ytterligare.  
 


