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Sammanfattning:     

 Övervikt och fetma är ett stort problem världen över. 

Varje år dör 2,8 miljoner vuxna människor av 

sjukdomen. För att kunna arbeta preventivt mot övervikt 

och fetma och hjälpa de patienter som lider av 

sjukdomen bör sjuksköterskan ha mer kunskap och 

utbildning om de bakomliggande faktorerna. Syftet med 

denna litteraturstudie var att belysa bakomliggande 

faktorer för övervikt och fetma. 12 vetenskapliga artiklar 

valdes ut och granskades och resultatet framkom i form 

av fyra kategorier; livsstilsfaktorer, känslor och 

relationer, socioekonomiska faktorer och genetiska 

faktorer.  I ett flertal studier framkom det att brist på 

fysisk aktivitet var en starkt bidragande faktor till 

viktuppgång. Stress och tidsbrist var de utlösande 

faktorerna till att den fysiska aktiviteten uteblev. 

Graviditet och moderskap sågs som en bakomliggande 

faktor till viktuppgång hos kvinnor. Relationer och en 

svår barndom kunde också bidra till viktuppgång hos 

både män och kvinnor. Arbetsmiljö, utbildningsnivå och 

socioekonomisk status hade en betydelse relaterat till 

högt BMI, dock visade dessa faktorer skillnader gällande 

genus. Det framkom att det finns ett könsideal och att det 

framförallt har betydelse gällande männens viktuppgång. 

Vidare kvalitativ forskning med fokus på patienternas 

upplevelser är av betydelse. Likaså sjuksköterskans 

preventiva arbete som bör uppmärksammas redan under 

sjuksköterskeutbildningen.  
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Abstract: Overweight and obesity is a major problem worldwide. 

Every year 2.8 million adult dies in the disease. In order 

to work preventively against overweight and obesity and 

to help patients who suffer from the disease, nurses need 

more knowledge and education about the underlying 

factors. The purpose of this study was to illustrate the 

underlying factors for overweight and obesity. 12 

scientific papers were selected and examined and the 

result emerged in four categories; lifestyle factors, 

feelings and relationships, socioeconomic factors and 

genetic factors. Several studies showed that the lack of 

physical activity was a major contributing factor to 

gaining weight. Stress and lack of time were the 

triggering factors that physical activity did not occurred. 

Pregnancy and motherhood was seen as an underlying 

factor to why women gained weight. Relationships and a 

difficult childhood could also contribute to weight gain 

in both men and woman. Work environment, education 

and socioeconomic status had a role related to high BMI, 

however, those factors showed differences regarding 

gender. It was found that there are gender ideals and that 

they are primarily of importance regarding the men’s 

weight gain. Further qualitative researches focusing on 

patients’ experiences are relevant. Similarly, the nurse’s 

preventive work should be addressed during nursing 

school.  
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Inledning 

I dagens samhälle är det näst intill omöjligt att undkomma medias diskussion kring 

viktproblem. Det finns ingen tvekan om att allmänheten börjar komma till insikt att vi står 

inför ett svårt folkhälsoproblem (Lindroos & Rössner, 2007).  Varje år dör över 2,8 miljoner 

vuxna människor i världen på grund av övervikt och fetma (Världshälsoorganisationen 

[WHO], 2011).  

 

Inaktivitet såsom bilåkning, tv-tittande och stillasittande arbeten är bidragande faktorer till 

individers övervikt och fetma. Det beskrivs att tre av fyra svenskar rör sig för lite (Andrén & 

Bjurman, 2008). År 2006 ingick regeringarna i de nordiska länderna en överenskommelse för 

att via gemensamma strategier främja en sundare livsstil med avseende på ohälsosam kost, 

fysisk inaktivitet och övervikt. Målet är att antalet vuxna individer med övervikt och fetma år 

2021 ska ha minskat med minst 30 procent (Nordic Council of Ministers, 2006). Trots 

nationella och internationella mål och insatser för att dess siffror ska minska, tror experterna 

inte sig se en förändring inom de kommande åren (Lang & Sivarajan Froelicher, 2006).  

 

En grundförutsättning för att sjuksköterskan ska kunna arbeta preventivt och hjälpa patienter 

med övervikt och fetma är kunskap om de bakomliggande faktorerna och god information om 

förekomst av hälsoproblem och sjukdomar (Kark, Tholin, & Rasmussen, 2005). 

 

 

Bakgrund 

Prevalens 

Övervikt och fetma är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige liksom i övriga världen 

(Andrén & Bjurman, 2008). Statistik från WHO (2011)  visar att år 2008 led 1,5 miljarder 

människor i världen av övervikt eller fetma. I Sverige lider ungefär elva procent av männen 

och nio procent av kvinnorna av fetma. Under de senaste 20 åren har antalet individer med 

fetma fördubblats (Andrén & Bjurman, 2008). En undersökning gjord av Statistiska central 

byrån [SCB] (2007) mellan åren 1980-2005, där självrapporterade uppgifter om längd och 

vikt samlades in, visade att andelen personer med fetma i den svenska befolkningen har ökat 

från fem till tio procent. Detta innebär att år 2005 led 700 000 svenskar i åldrarna 16-84 år av 

fetma. Denna trend är densamma i hela västvärlden (Andrén & Bjurman, 2008). Fetma är ett 

folkhälsoproblem då mer än en procent av världens befolkning är drabbade.  

 

 

Folkhälsomål 

Sverige har elva folkhälsomål som inkluderar de faktorer som har störst betydelse för den 

svenska folkhälsan (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2003). Trygga och goda uppväxtvillkor är 

av betydelse för folkhälsan på lång sikt och kan vara avgörande för barn och ungdomars 

psykiska hälsa. Ökad hälsa i arbetslivet handlar om ett bra arbetsliv, innehållande fungerade 

arbetsvillkor, vilket bidrar till en förbättrad folkhälsa. Det krävs även en mer hälsofrämjande 

hälso- och sjukvård som ska genomsyra hela hälso- och sjukvården och på så vis vara en 

självklarhet i all vård och behandling. Ökad fysisk aktivitet är en förutsättning för god 

hälsoutveckling. Samhället ska utformas så att hela befolkningen har goda förutsättningar för 

att öka sin fysiska aktivitet. Goda matvanor och säkra livsmedel är också nödvändigt för en 

god hälsoutveckling hos befolkningen, likaså minskat bruk av tobak och alkohol där åtgärder 

mot skador på grund av tobak och alkohol krävs (FHI, 2003).  
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I Sverige, såsom i flera andra länder, finns det en rekommendation om att träna minst 30 

minuter fem gånger i veckan för att främja och upprätthålla hälsa (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2007).  Den nordiska planen för att främja hälsa har som mål 

för 2021 att minst 75 procent av den vuxna befolkningen utövar fysisk aktivitet minst 30 

minuter varje dag (Nordic Council of Ministers, 2006). I begreppet fysisk aktivitet ingår all 

kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens sammandragning, vilket resulterar i 

ökad energiförbrukning (SBU, 2007). De nordiska ländernas gemensamma mål för kost och 

diet innefattar en ökad konsumtion av frukost, grönsaker och frukt (Nordic Council of 

Ministers, 2006).  På längre sikt är målet att minst 70 procent av befolkningen ska konsumera 

minst 500 gram frukt och grönsaker per dag.  

 

 

Definition av övervikt och fetma 

WHOs (2011) definition av övervikt och fetma är ett BMI över 25, respektive 30. BMI står 

för Body Mass Index och är ett mått som mäter en persons vikt i kilo dividerat med kvadraten 

på sin längd i meter (kg/m2). Det är dock betydelsefullt att även ta hänsyn till individens 

midjemått då en vältränad person kan ha ett högt BMI utan att vara överviktig (Rindforth 

Gillgren, 2011). Ett midjemått över 88 cm för kvinnor och 102 cm för män innebär en risk för 

fetma. 

 

 

  Klassifikation av övervikt och fetma 

 
(Lindroos & Rössner, 2007, s 22)  

 

 

Gränsvärden för midjemått      

 
(Lindroos & Rössner, 2007, s 22)  

 

 

Definition av livsstil 

Ordet livsstil är ett abstrakt begrepp som definieras individuellt. Livsstil beskrivs som ett liv i 

balans, utan stora överdrifter. Begreppet används numer i samband med specifika 

beteendemönster som kan innebära en risk för ohälsa där skadliga livsstilar ofta ses som en 
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faktor till olika sjukdomstillstånd (Jahren Kristoffersen, 2005). Enligt Milio (1981, citerad av 

Jahren Kristoffersen, 2005) definieras livsstil som ett beteendemönster som valts bland de 

alternativ som är tillgängliga för människor utifrån deras socioekonomiska förutsättningar och 

deras förmåga att välja ett alternativ framför ett annat.  Aaroe och Nylenna (1987, via Jahren 

Kistoffersen, 2005) menar att socialiseringsprocessen har stor betydelse för en individs 

utveckling av livsstilen.  Livsstilen utformas av individen själv och av de sammanhang och 

grupperingar som individen vill leva i. I denna studie kommer livsstil definieras som fysisk 

aktivitet, matvanor, alkoholkonsumtion, rökning och stress. 

 

 

Konsekvenser av övervikt och fetma 

Övervikt och fetma ökar risken för att insjukna i ett flertal andra sjukdomar (Andrén & 

Bjurman, 2008).  Metabola komplikationer såsom typ 2-diabetes och högt blodtryck är 

vanliga följdsjukdomar. Hjärtinfarkt, gallsten, sömnapné, förslitningsskador i lederna, vissa 

cancersjukdomar och barnlöshet är även allvarliga komplikationer (SBU, 2007; Andrén & 

Bjurman, 2008). Individer med ett BMI mellan 35-40 har en betydligt större risk för tidig död, 

hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes (Bray, 1992). Fetma försämrar livskvaliteten betydligt 

och kopplas ofta samman med psykiska besvär som i sin tur leder till en sämre livskvalitet, till 

exempel depression (Andrén & Bjurman, 2008).  

 

 

Sjuksköterskans profession  

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudområde och omfattar vetenskaplig kunskap, men även 

patientnära arbete. Den kunskap sjuksköterskan innehar utgår från en humanistisk 

människosyn vilket innefattar att hon/han har kunskap om patientens utveckling, hälsa och 

välbefinnande samt ohälsa, lidande och död (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2006). 

 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) ska sjuksköterskan 

inneha en förmåga att kunna kommunicera med patienter på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt och kunna ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård 

och behandling. För att en bra kommunikation ska kunna ske mellan patienter och 

sjuksköterskor krävs ett bra bemötande där alla får likvärdig respekt (Larsson, Palm, & Rahle 

Hasselbalch, 2008).  Respekten till människan har ett centralt värde då alla människor är lika 

mycket värda (Jahren Kristoffersen, 2005). Sjuksköterskans preventiva arbete har en 

avgörande roll för att minska patientens viktutveckling på sikt (Stockholms läns landsting, 

2010).  Det är av betydelse att skapa en positiv attityd till preventionsarbetet och att utgå från 

varje patients livssituation.  

 

Sjuksköterskor och andra professioner inom hälso- och sjukvården har en viktig och 

avgörande roll när det kommer till att stödja och motivera överviktiga patienter i deras kamp 

mot viktuppgången (Lang & Sivarajan Froelicher, 2006). Motivation som begrepp är något 

som används för att förutsäga, beskriva och förklara människors beteenden. Det är 

motivationen som styr det vi bestämmer oss för att göra, även hur länge och hur ofta vi gör 

det (Josefsson & Lindwall, 2010). Genom motiverade samtal kan sjuksköterskan hjälpa 

patienten till att uppnå sina mål. Motiverande samtal är utformat för att skapa en inre 

motivation till förändring och bygger på principer från motivations- och inlärnings - och 

socialpsykologin (Forsberg, Berglind, & Forsberg, 2009).  
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Sjuksköterskan kan även hjälpa patienten till förändring genom att ordinera FaR, Fysisk 

aktivitet på Recept (Johansson, 2010).  Detta innebär att patienten får ett recept på fysisk 

aktivitet på samma sätt som hon/han kan få recept på läkemedel. FaR har blivit mer och mer 

vanligt på senare år och ordinationen kan omfatta allt från mindre direktiv till en hårdare 

fysisk övning. Att använda sig av FaR är bara en av flera möjliga åtgärder mot övervikt och 

fetma och bör anpassas efter varje enskild individ. Grundtanken är att det ska vara en 

pulshöjande aktivitet (Roos, 2009). Likt FaR kan sjuksköterskan även ordinera MoR, som står 

för matordning på recept (Johansson, 2010). MoR består av kostråd som bygger på råd från 

olika böcker i näringslära och från böcker om specifika sjukdomar, såsom diabetes och hjärt- 

och kärlsjukdomar.  

 

 

Problemformulering 

Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem världen över. Vad som ligger bakom 

tillståndet varierar från individ till individ. Enligt forskning finns det vissa återkommande 

faktorer som förknippas med utveckling av övervikt och fetma. Därmed är det av stor vikt att 

belysa dessa bakomliggande faktorer för att sjuksköterskan ska kunna arbeta preventivt och 

på bästa möjliga sätt kunna hjälpa patienter som lider av övervikt och fetma.  

 

 

Syfte 

Syftet var att belysa bakomliggande faktorer till övervikt och fetma.  

 

 

Metod 

Arbetet gjordes i form av en litteraturstudie och innehöll både kvantitativa och kvalitativa 

vetenskapliga artiklar vilka stämde bra överens med vårt syfte. 

 

  

Datainsamling 

Sökningen av de vetenskapliga artiklarna skedde via databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO Artiklar hittades även via referenser från andra artiklar. Sökorden som valdes var 

obesity, overweight, cause, underlying factors, experiences, factors, predictors, weight gain 

och fat, Sökningen begränsades till “English language”, ”years from 2002-2011” eller 

“published in the last 10 years” och “only items with abstract”.  Sökningarna ägde rum från 

den 10e oktober till den 29e oktober.  

 

 

Tabell 1. Sökordsövervikt  

 

Sökord 

 

PubMed  

MeSH-term 

 

Cinahl  

Subject heading list 

 

 

PsycINFO 

Thesaurus 
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I första hand valdes ord som fanns som MeSH-termer eller Cinahl Heading, dock fanns inte 

alltid de mest lämpliga orden som MeSH-termer eller Cinahl Headings och de valdes då att 

sökas i form av fritext.  Totalt lästes 126 abstrakt och de artiklar som innehöll barn, 

interventioner och åtgärder sållades bort då barn var en exklusionskriterie i studien.  

 

Artiklarna som valdes ut kvalitetsgranskades utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) 

kvalitetsgranskningsmall för kvantitativ respektive kvalitativ metod.  De poängsattes utefter 

dess egenskaper där resultatet kunde bli ”dålig”, ”medel” eller ”bra”. De artiklar som inte 

uppnådde ”medel” eller ”bra” valdes bort och de resterade artiklarna valdes vidare till urval 1. 

Totalt blev det femton artiklar i urval 1 som ansågs ha en tillräckligt hög vetenskaplig grad.  

 

Efter första urvalet valdes sedan tre artiklar bort då det, efter en gedigen genomläsning av 

artiklarna, framkom att de antingen inte var relevanta i förhållande till syftet eller inte innehöll 

betydelsefullt resultat. Tolv artiklar återstod efter gallringen och dessa artiklar var från åren 

2002-2011, från länderna Danmark, USA, Storbritannien, Italien, Sverige, Litauen och 

Spanien. Deltagarna i dess artiklar var vuxna och ungdomar, från 13 år och uppåt. Tre av de 

12 slutgiltiga artiklarna hittades genom manuell sökning.  

 

 

Databearbetning 

De tolv artiklar som slutgiltigt valts ut granskades noga, en gång var för sig och en gång 

tillsammans. Efter en ingående diskussion fattades ett gemensamt beslut att alla tolv artiklar 

var relevanta och innehöll betydelsefull information som skulle vara väsentliga till syftet.  En 

artikelöversikt skrevs där artikelns syfte, metod, urval och slutsats presenterades. Detta gjorde 

det lättare att få en helhetssyn över de valda artiklarna. Därefter färgkodades och 

sammanfattades artiklarna utifrån resultatets innehåll, detta för att finna ett samband och en 

röd tråd genom artiklarna. Under bearbetningen av artiklarna reducerades kategorierna till 

fyra stycken, vilka slutligen utgjorde kategorierna ”livsstilsfaktorer”, ”känslor och relationer”, 

”socioekonomiska faktorer” och ”genetiska faktorer”.  

Fetma Obesity (MeSH-term) Obesity (Cinahl Heading) 

Fat (fritext) 

 

Obesity 

 

Överviktig Overweight (fritext) Overweight (fritext) 

 

Overweight 

Orsaker  Causes (fritext) Cause 

Underlying factors 

Faktorer  Factors (fritext)  

 

 

Erfarenheter  Life change events 

Experiences (fritext) 

 

Experiences (fritext) 

 

 

Viktuppgång  Weight Gain (Cinahl 

Heading) 

 

 

Indikator   Predictors (fritext)  
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Resultat 

Livsstilsfaktorer 

Fysisk inaktivitet och dåliga matvanor ansåg individer med övervikt och fetma i studien vara 

den primära orsaken till deras viktuppgång (Ziebland, Robertson, Jay, & Neil, 2002). Enligt 

Lewis, Thomas, Hyde, Castle och Komesaroff (2011) upplevde individer med övervikt och 

fetma att deras fysiska aktivitet hindrades vid övergångar i livet. De stadgade sig, bildade 

familj och fick heltidsjobb. Männen beskrev att långa arbetsdagar, stress och stillasittande 

arbete, kombinerat med familjeliv inte gick ihop. Ziebland, et al. (2002)  kom fram till att 

arbetslivet innebar en förändring gällande aktivitet och matvanor på så sätt att cykeln byttes ut 

mot bil och hälsosam kost mot snabbmat, detta på grund av tidsbrist. Att vara med i en 

organiserad sport, istället för att lägga tiden på familj och jobb, resulterade i skuldkänslor 

(Lewis, et al., 2011). Detta styrktes av Smith och Holm (2011) som kom fram till att 

övergångar i livet, sociala skyldigheter till arbetslivet och familjelivet, påverkade den fysiska 

aktiviteten negativt. Vissa män uttryckte även att en orsak till viktuppgången var att de inte 

tränade lika mycket nu som när de var yngre (Ziebland, et al., 2002) och att skador, kopplade 

till den sport de utövade, hade hindrat dem från fortsatt träning (Smith & Holm, 2011). 

  

Kvinnor beskrev sin viktökning som orsakad av övergångar i livet, kopplade till förändrade 

levnadsvillkor och sociala skyldigheter (Smith & Holm, 2011). Dessa var ofta kopplade till 

den biologiska livscykeln där pubertet, graviditet och menopaus ingår (Smith & Holm, 2011; 

Ziebland, et al., 2002 ). Befort, Thomas, Daley, Rhode och Ahluwalia (2008) påvisade att en 

bidragande faktor för viktuppgång hos kvinnor var moderskap. De förlorade aldrig de extra 

kilon de gått upp under graviditeten och blev mindre aktiva på grund av att de stannade 

hemma med barnen (Befort, et al., 2008; Ziebland, et al., 2002). Männen rapporterade en 

högre nivå av fysisk aktivitet än kvinnor (Jacoby, Goldstein, López, Núñez, & López, 2003). 

Det framkom även skillnader i genus gällande en stillasittande livsstil och tv-tittande, då tv-

tittande i minst fyra timmar per dag var vanligare hos kvinnor (Ziebland, et al., 2002). Att titta 

på tv i fyra timmar eller mer per dag ökade risken för ett högre BMI med 50 procent (Jacoby, 

Goldstein, López, Núñez, & López, 2003). Det visades att frekvent träning var relaterat till en 

lägre förekomst av övervikt och fetma (Grabauskas, Petkeviciene, Klumbiene, & 

Vaisvalavicius,  2003). Individer som förbrände minst 200 kalorier per dag genom fysisk 

aktivitet hade ett lägre BMI och ett minde midjemått (Bulló, et al., 2011). 

  

Kosten hade stor betydelse (Niemeier, Raynor, Lloyd-Richardson, Rogers, & Wing, 2006) 

och hög konsumtion av snabbmat och utebliven frukost hade ett starkt samband med högt 

BMI. Niemeier, et al. (2006) belyste skillnader i snabbmat- och frukostkonsumtion mellan två 

olika åldersgrupper. Det framkom att snabbmat var mer förekommande i gruppen 18-27 år 

jämfört med gruppen 11-21 år. Den äldre gruppen var även de som åt minst frukost. Specifika 

matvanor som också påverkade viktuppgången var matintag sena kvällar, stora portioner, hög 

konsumtion av läsk och buffé på restaurang (Befort, et al., 2008). Lewis, et al. (2011) 

förklarade att många av de med övervikt och fetma åt samma mängd och typ av mat som när 

de var yngre, men att livsstilen numera inte kompenserade mängden mat. Vidare beskrev 

Smith och Holm (2011) att faktorer gällande val av livsmedel, såsom fet och energirik mat, 

var associerade med övervikt och fetma. Grabauskas, et al. (2003) fann däremot inget 

samband mellan vilket slags fett som användes i matlagningen och övervikt och fetma.  

  

Marcellini, et al., (2009) undersökte skillnader mellan individer med övervikt och individer 

med fetma och fann att de med fetma åt fler måltider per dag och mer sötsaker. I studien 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Grabauskas%20V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Petkeviciene%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Petkeviciene%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vaisvalavicius%20V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Grabauskas%20V%22%5BAuthor%5D
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framkom det även att individer med fetma var mer benägna att hetsäta, något som också 

konstaterades av Lewis, et al. (2011).  

 

Övervikt och fetma var mindre förkommande hos både män och kvinnor som rökte dagligen 

(Bulló, et al., 2011; Grabauskas, et al., 2003; Lewis, et al., 2011; Marchellini, et al., 2009). 

Rökstopp var en stor bidragande faktor till viktuppgång (Lewis, et al., 2011). Detta styrktes av 

Bulló, et al. (2011) som konstaterade att före detta rökare och icke rökare hade ett högre BMI 

och midjemått jämfört med individer som rökte. Rökning och alkoholintag var relaterat till 

bukfetma hos kvinnor, däremot noterade Grabauskas, et al. (2003) att kvinnor som drack öl 

minst en gång i veckan var mindre feta och överviktiga än de som drack mer sällan. 

Ölkonsumtion var emellertid en stor bidragande faktor till övervikt hos män (Ziebland, et al., 

2002).  

 

 

Känslor och relationer 

Specifika händelser, relationer och sammanhang hade både direkt och indirekt inverkan på 

fysisk aktivitet och matkonsumtion (Smith & Holm, 2011). Enligt Goodspeed Grant och 

Boersma (2005) uttryckte individer med fetma att när de inte hade någon att vända sig till 

under stressiga perioder i livet, vände de sig till mat. En man beskrev:  

 

There is a connection for me – when things aren’t going well, to gain pleasure 

from food consumption and it became a pattern. Because I had so much pain 

going on and I literally had nobody to turn to (s. 216). 

 

Maten blev således en kompensation för ensamhet och längtan efter en relation. De individer 

som led av fetma beskrev ett tanke- och handlingsmönster av känslomässigt hetsätande. 

Cykeln började med en negativ stresspåverkan, ensamhet eller sårbarhet, därefter ätandet följt 

av skam och ångest över att maten tagit över kontrollen, och så fortsatte cykeln om och om 

igen (ibid). 

 

Smith och Holm (2011) nämnde personliga och sociala problem som en bakomliggande 

faktor till övervikt och fetma. Lewis, et al. (2011) och Goodspeed Grant och Boersma (2005) 

kom fram till att stress var en faktor som orsakade flera dåliga matvanor, bland annat 

småätande och hetsätande. Denna stress handlade ofta om press från familj och arbete. Vissa 

av de individer som led av övervikt och fetma skyllde sitt tillstånd på sig själva (Greener, 

Douglas, & van Teijlingen, 2010). De ansåg att deras övervikt berodde på lathet och brist på 

motivation, vilket hade en negativ inverkan på den fysiska aktiviteten och val av livsmedel. 

Tröstätande på grund av förändring i intima relationer bevisades vara kopplat till kvinnor. Hos 

männen handlade tröstätande däremot om arbete, arbetslöshet och ekonomiska problem. 

Smith och Holm (2011) beskrev vidare hur även en nyfunnen partner påverkade vikten 

negativt genom att individen drogs med i partnerns matvanor, vilket uttrycktes som: 

 

It was when I met my ex-husband that I gained a lot of weight. His family had 

other food habits than I was used to, and I took up those habits (s. 399).  

 

Mönster av ätvanor och relationen till mat utvecklades i barndomen (Goodspeed Grant & 

Boersma, 2005). För många familjer kretsade specifika händelser kring mat då detta var 

förknippat med kärlek, värme och trygghet. Speciella traditioner i barndomen bidrog till att 

händelserna repeterades i vuxen ålder i strävan efter välmående. Befort, et al. (2008) beskrev 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Grabauskas%20V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Grabauskas%20V%22%5BAuthor%5D
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hur kvinnor med fetma förklarade upplevelser från barndomen som en bakomliggande faktor 

till viktökningen. Kvinnorna ordnade gärna stora släktträffar med middagar där njutningen av 

att laga mat till nära och kära gick före valet av hälsosam mat.  

 

Ätvanor sågs också som en känsla av brist på kärlek eller otillräcklig vård i barndomen (Smith 

& Holm, 2011). Det fanns ett samband mellan misshandel under barndomen och fetma i 

vuxen ålder (Goodspeed Grant & Boersma, 2005). Vidare framkom det att de som blivit 

fysiskt eller psykiskt misshandlade under barndomen använde maten som en flykt. Genom 

maten slapp de känna negativa känslor och maten blev följaktligen en överlevnad. Detta 

medförde känslor av lugn och välmående.  

 

 

Socioekonomiska faktorer  

Övervikt och fetma kunde bero på personens utbildningsbakgrund (Smith & Holm, 2011). 

Marchellini, et al. (2009) kom fram till att majoriteten av lågutbildade män och kvinnor var 

överviktiga eller led av fetma medan Jacoby, et al. (2003) kom fram till att detta endast gällde 

män. Detta motsade emellertid Grabauskas, et al. (2003) som framhöll att det var de 

högutbildade individerna som var mest överviktiga. 

 

Hög utbildning hade ingen påverkan på högt BMI hos kvinnor (Jacoby, et al., 2003), men 

påverkade männens BMI negativt. Smith och Holm (2011) belyste mäns upplevelser av 

orsaker till övervikt relaterade till utbildningsbakgrund. Det konstaterades att de lågutbildade 

männen, som arbetade på till exempel restaurang, ökade i vikt på grund av den fysiska 

arbetsmiljön. De högutbildade männen skyllde däremot övervikten på tidsbrist och press. 

Föräldrarnas utbildning hade också inverkan på vikten (Niemeier, et al., 2006). Normalviktiga 

individer hade ofta minst en förälder med eftergymnasial utbildning. Cohen, Finch, Bower 

och Sastry (2006) kom fram till att graden av moderns utbildning var av betydelse relaterat till 

BMI, ju högre utbildning desto lägre BMI.  

 

Det framgick att fetma var vanligare bland låginkomsttagare och arbetslösa (Jacoby, et al., 

2003; Marchellini, et al., 2009). Män med lägre inkomst uppfattade att de inte hade råd med 

en hälsosam livsstil (Lewis, et al., 2011) och att ingå i en organiserad sport var för dyrt. Enligt 

Marchellini, et al. (2009) var socioekonomisk status lägre bland de med fetma, dock påvisar 

Jacoby, et al. (2003) att hög socioekonomisk status var förknippat med övervikt hos män och 

låg socioekonomisk status hos kvinnor.  

 

Greener, et al. (2010) undersökte sjukvårdpersonal och sjukvårdsadministratörers åsikter och 

förklaringar till övervikt. Sjukvårdsadministratörer ansåg att stadsplanering, tillgång och 

priser på energirika livsmedel och livsindustrins makt hade en påverkande roll för utvecklig 

av övervikt och fetma. Vårdpersonal förklarade övervikt som både ett individuellt och bredare 

socialt problem. I undersökningen framkom det att övervikt beror på två faktorer, individen är 

ett problem men den största bidragande orsaken till övervikt är miljön vi lever i. Det har skett 

en tydlig förändring gällande livsstilen och den värld vi lever i. Utveckling i samhället har 

bidragit till att ett specifikt könsideal har växt fram (Ziebland, et al., 2002). Män ska numera 

vara stora och muskulösa och muskler byggs genom viktuppgång. Undervikt är mindre 

accepterat hos män vilket leder till att kvinnor är mer förstående över mäns övervikt. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Grabauskas%20V%22%5BAuthor%5D
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Genetiska faktorer  

Cohen, et al. (2006), Greener, et al. (2010), Lewis, et al. (2011) och Smith och Holm (2011) 

lyfte fram att genetiken har påverkan på vikten. Flera individer beskrev deras övervikt som en 

kombination av gener och livsstilsfaktorer (Lewis, et al., 2011) och vissa ansåg att generna 

var en faktor utanför deras kontroll (Greener, et al., 2010).  

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet var att belysa bakomliggande faktorer för övervikt och fetma. Utifrån detta syfte söktes 

artiklar i första hand i databaserna PubMed och Cinahl, då de är inriktade på vårdvetenskap. 

Dock hittades inte tillräckligt många relevanta artiklar och artiklar söktes därför också i 

PsycINFO. En nackdel som tidigt konstaterades var att inte samma sökord användes i de olika 

databaserna, däremot förekom orden ”obesity”, ”overweight” eller ”weight gain” i alla 

sökningar. Då inte alla sökord fanns som MeSH-term eller Cinahl Heading ställdes höga krav 

på de sökord som användes som fritext.  

 

På grund av det korta och konkreta syftet användes endast ett fåtal sökord, vilket resulterade i 

en stor mängd artiklar. Avgränsning gjordes genom att välja individer från åldrarna 13 år och 

uppåt, detta för att ungdomar var relevanta att inkludera i studien då övervikt och fetma kan 

uppkomma i tidiga åldrar. En överblick av sökningens resultat gjordes och abstrakten lästes 

på de artiklar som hade en rubrik som var associerat till syftet. Detta kan ses som en nackdel 

då artiklar där rubriken inte stämde väl överens med syftet kan ha gått miste. Samtidigt lades 

mycket tid och energi i att läsa abstrakt på artiklarna, i och med det stora resultatet i 

sökningen, vilket kan ses som en styrka då totalt 126 abstrakt lästes. Fast att sökningen 

resulterade i ett stort antal träffar, var majoriteten av dessa inte av betydelse då de innehöll 

prevention och åtgärder. För att styrka resultatet ytterligare gjordes en manuell sökning där tre 

artiklar hittades. Dessa ansågs vara av betydelse och togs därför med i det slutgiltiga 

resultatet.  

 

Femton artiklar valdes ut och dessa kvalitetsgranskades utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) kvalitetsgranskningsmall. Dessa ansågs vara av hög vetenskaplig grad och 

svarade bra gentemot syftet. Dock exkluderades tre stycken artiklar efter en gedigen 

genomläsning. Detta gjordes för att resultatet i artiklarna inte innehöll tillräcklig med relevant 

information, något som kan ses som en styrka då endast betydelsefulla artiklar användes i 

resultatet. 

 

Sju av artiklarna var kvalitativa och fem stycken var kvantitativa. Att majoriteten av artiklarna 

var kvalitativa kan uppfattas som en styrka då individernas upplevelser av de bakomliggande 

orsakerna framkommer. Samtidigt styrker de kvantitativa artiklarna informationen som 

framkommit i de kvalitativa.  

 

Artiklarna kom ifrån länderna Sverige, Danmark, Spanien, Storbritannien, Italien, Litauen och 

USA. Detta kan vara en styrka då ett flertal länder kommer fram till liknande resultat. Hälften 

av artiklarna kom ifrån USA och detta kan ses som både en styrka och svaghet då 

utsträckningen av övervikt och fetma i USA är bredare än i resterande delar av världen.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet bygger på tolv artiklar som kvalitetsgranskats enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani kvalitetsgranskningsmall. Det går att diskutera huruvida tillförlitligheten på denna 

poängsättning var då vissa delar av mallen var svårtydig och det var öppet för personliga 

tolkningar. Fem av artiklarna fick betyget ”medel” och resterande ”bra”. Det som skilde 

betyget var att de artiklar som fick betyget ”bra” hade fått ett etiskt godkännande eller 

innehöll etiska aspekter, såsom godkännande från deltagarna eller statistiska byråer. 

Artiklarna som fick ”medel” hade inte tagit upp några etiska aspekter, dock ansågs dessa 

relevanta då tre av dem var kvalitativa och innehöll deltagarnas egna förklaringar av deras 

viktuppgång. De övriga två artiklarna var kvantitativa och valdes med för att ny relevant 

information framkom. Det anses som en styrka att sju av artiklarna var kvalitativa då de 

innehöll intervjuer och individernas upplevelser med egna ord var i fokus, de bakomliggande 

orsakerna är trots allt individuella.    

 

Resultatet utformades i form av fyra kategorier: ”livsstilsfaktorer”, ”känslor och relationer”, 

”socioekonomiska faktorer” och ”genetiska faktorer”. Det går att diskutera huruvida de olika 

kategorierna skiljer sig från varandra. Begreppet livsstil definieras individuellt och är kopplat 

till specifika beteendemönster. Det finns flera definitioner av begreppet livsstil där relationer 

och socioekonomiska faktorer ingår. En egen definition av livsstil gjordes och således utsågs 

de fyra kategorierna, detta för att få ett mer strukturerat och lättläst resultat.   

 

En av de största bakomliggande faktorerna till fetma anses vara ärftlighet (Lönnqvist, 2007). 

Därmed är det intressant att det i resultatet inte framkom ett större samband mellan genetiken 

och viktuppgång. Flera individer med övervikt och fetma ansåg att deras tillstånd berodde på 

en kombination av gener och livsstilsfaktorer (Lewis, et al., 2011). Det krävs mer forskning 

om huruvida genetiken påverkar utveckling av övervikt och fetma. Det framkom ingen 

skillnad mellan män och kvinnor gällande genetiken, dock finns det en genusskillnad i 

förekomsten av övervikt och fetma (Andrén & Bjurman, 2008). Skillnaderna beror på 

hormoner men kan även förklaras ur ett utvecklingshistoriskt perspektiv.  Kvinnor har haft ett 

större behov än män att lagra energi för att säkra näringstillgången i samband med graviditet 

och amning (Lindroos & Rössner, 2007). Detta kan relateras till Befort, et al. (2008) som kom 

fram till att en bidragande faktor till kvinnors viktuppgång handlade om graviditet. Kvinnor 

har även ett tjockare lager underhudsfett vilket kan relateras till hormoner (Lindroos & 

Rössner, 2007), dock visar statistik från SCB (2007) att ett högt BMI är vanligare hos män än 

hos kvinnor. Detta kan tänkas vara en följd av samhällets könsideal. Männen ska vara stora 

och muskulösa, vilket kvinnorna har en förståelse för (Ziebland, et al., 2002).  

 

Fysisk inaktivitet är en trolig bidragande orsak till ökningen i förekomst av övervikt och 

fetma (Kark, et al., 2005). Minskad vardagsmotion och ökat stillasittande bidrar till att 

förbränningen av energi inte är lika stor som tidigare (FHI, 2003). Det framkom även i 

resultatet att en av de största bakomliggande faktorerna för viktuppgång var brist på fysisk 

aktivitet (Ziebland, et al., 2002; Smith & Holm, 2011; Lewis, et al., 2011). En av de främsta 

anledningarna för att fysisk aktivitet minskats beskrevs som övergångar i livet (Smith & 

Holm, 2011; Lewis, et al., 2011). Smith och Holm (2011) beskrev vidare att kravet från både 

arbete och familj bidrog till att tiden för träning inte räckte till. Det finns en rekommendation 

om att röra på sig minst 30 minuter per dag, dock behöver inte dessa minuter vara 

sammanhängande utan kan delas upp under dygnet (Jansson & Andersson, 2009). Baserat på 

denna rekommendation behöver brist på tid inte bli hinder för fysisk aktivitet. I resultatet 
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framkom att de individer som förbrände 200 kalorier per dag genom fysisk aktivitet hade ett 

lägre BMI (Bulló, et al., 2011). Dessa 200 kalorier går att förbränna genom 30 minuters fysisk 

aktivitet (Jansson & Andersson, 2009). En annan faktor som påverkade bristen på fysisk 

aktivitet var ekonomin (Lewis, et al., 2011). Vissa individer ansåg att de inte hade råd att vara 

delaktig i en organiserad sport. Ett av Sveriges elva folkhälsomål fokuserar på att samhället 

ska utformas så att hela befolkningen har goda förutsättningar för att öka sin fysiska aktivitet 

(FHI, 2003). Sjuksköterskans har ett ansvar angående folkhälsomålet och kan förespråka att 

det finns två olika former av fysisk aktivitet. Den första formen är planerad motion där 

individen motionerar regelbundet, till exempel löpning eller simning (Lang & Sivarajan 

Froelicher, 2006). Den andra formen består av livsstilsmotion, vilket innebär motion som en 

del av vardagen. Att motionera behöver inte påverka ekonomin utan att använda trapporna 

istället för hissen och att gå eller cykla korta sträckor istället för att köra bil har god effekt på 

vikten. Genom dessa två motionsformer finns förutsättningen att alla individer i samhället kan 

utöva fysisk aktivitet.  

 

Att öka motivationen för fysisk aktivitet hos patienter som lider av fetma har visat sig vara 

möjligt. Dock krävs det att sjuksköterskor har bättre kunskap och mer förståelse för övervikt 

och fetma, detta för att kunna motivera patienterna till ett mer aktivt liv (Schelling et al., 

2009). Sjuksköterskan kan även hjälpa dessa patienter genom att skriva ut fysisk aktivitet på 

recept, FaR (Jansson & Andersson, 2009). Individuella förslag på aktivitet ges beroende på 

individens livssituation och intresse. Det är av betydelse att förespråka fysisk aktivitet, inte 

bara för viktnedgång utan även i preventivt syfte då träning minskar risken att drabbas av 

depression, hjärt- och kärlsjukdomar, sömnbesvär, högt blodtryck, cancer och stress 

(Borneskans, 2010). Fysisk aktivitet har även stor betydelse gällande livskvaliteten, det kan 

medföra en ökad självkänsla och lindring av depression. (Lang, & Sivarajan Froelicher, 

2006). 

 

Att informera patienter med övervikt och fetma om konsekvenser kan ses som en svårighet.  

Alla människor är sårbara och inom vården är både sjuksköterskan och patienten sårbara i 

interaktionen (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Att vara sårbar innebär att vara känslig, 

oskyddad och ömtålig. Rädslan för att patienten ska bli sårad och reagera negativt när 

viktproblemet tas upp kan bli ett hinder. Michie (2007) beskrev att sjuksköterskor gärna 

undviker att ta upp konsekvenser av övervikt och fetma. Det fanns en oro över att patienterna 

skulle vara känsliga för ämnet och att sjuksköterskans information skulle tas emot på fel sätt. 

Swift, Sheard och Rutherford (2007) studerade sjukvårdpersonal och deras kunskap angående 

hälsorisker relaterat till övervikt och fetma. Sjuksköterskestudenter var missnöjda med 

utbildningen angående övervikt och fetma och upplevde att nivån på deras kunskap var 

otillräcklig. Detta kan vara en bidragande faktor till att ämnet undviks och kan medföra att 

patienter går miste om viktig information. I en studie, där individer med övervikt och fetma i 

åldrarna 21-70 intervjuades, framkom det att vårdpersonalens information om konsekvenserna 

som patienternas övervikt kan ge, motiverade dem till att gå ner i vikt (Garip & Yardley, 

2011). Dessa konstateranden kan tolkas som att det är av stor betydelse att sjuksköterskan har 

kunskap och arbetar preventivt genom att informera patienterna om följdsjukdomar innan det 

är för sent.  

 

Flera individer med övervikt och fetma åt samma mängd och typ av mat som när de var 

yngre, men skillnaden var att då hade de en mer aktiv livsstil. Födointaget och hur mycket 

som förbränns genom fysisk aktivitet och basalmetabolism påverkar kroppens energibalans 

(FHI, 2003). Att äta mer än vad kroppen förbränner leder till viktuppgång (Lönnqvist, 2007). 

Det är inte bara hur mycket individen äter som påverkar fetman, utan även matens innehåll 
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såsom fibrer och fett (Andrén & Bjurman, 2008). Utebliven frukost, måltider sena kvällar och 

hög konsumtion av läsk beskrevs som en bakomliggande faktor till övervikt (Lewis, et al., 

2011). Trots dessa konstateranden är det viktigt att inte helt utesluta fett från kosten då det 

behövs som energikälla och omkring 30 procent av energin vi får i oss bör komma från fett 

(Roos, 2011). Utebliven frukost var mer vanligt bland individer i åldrarna 18-27 jämfört med 

de i åldrarna 11-21. Detta kan relateras till övergångar i livet som beskrevs av Lewis, et al. 

(2011), all tid går till familj och arbete och andra viktiga delar i livet prioriteras bort. Även 

konsumtion av snabbmat var mer förekommande i den äldre gruppen. Att snabbmat 

prioriterades framför hälsosam mat kan också ses som en följd av övergången i livet. Lewis, 

et al. (2011) styrkte detta genom sin beskrivning av att arbetslivet innebar en förändring 

gällande matvanor. Ett av de nordiska ländernas mål handlar om en ökad konsumtion av 

frukost, grönsaker och frukt (Nordic Counsil of Ministers, 2006). Detta är något som 

sjuksköterskan bör förespråka i sin profession. Samhället har också en påverkande roll 

gällande livsmedelsval. Det finns ett stort utbud av snabbmat vilket gör det mer tillgängligt 

och kan därmed påverka individens val av mat. Även livsmedelsindustrin kan ha en 

påverkande roll då priserna på hälsosam mat är höga. Samhället bör i och med detta ta ett 

större ansvar då övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem.     

 

Alkoholkonsumtionen har ökat de senaste åren och är en bidragande faktor till fetma. Alkohol 

hämmar fettförbränningen vilket bidrar till ökad fettinlagring (Lindroos, 2007). Dock 

påvisade Grabauskas, et al. (2003) att kvinnor som drack öl minst en gång i veckan var 

mindre överviktiga än de som drack mer sällan. Detta kan tyckas låta osannolikt men enligt 

Brodda (2008) innehåller öl flera mineraler och vitaminer och ökar matspjälkningen. Alkohol 

sågs däremot som en bidragande faktor bakom mäns övervikt (Ziebland, et al., 2002). På 

samma sätt som träning minskar risken för att insjunkna i depression, hjärt- och 

kärlsjukdomar, sömnbesvär, högt blodtryck, cancer och stress ökar alkoholkonsumtion den 

risken (Borneskans, 2010). För att träning ska ge god effekt krävs att kroppen får möjlighet 

till återhämtning och denna process störs genom alkoholintag. Minskat bruk av tobak och 

alkohol är ett av folkhälsomålen där åtgärder mot skador på grund av tobak och alkohol är 

nödvändigt (FHI, 2003). 

 

Det har identifierats att psykologiska faktorer kan förhindra individers viktkontroll (Garip & 

Yardley, 2011). Brist på motivation, psykiska problem eller att de har återgått till gamla 

kostvanor är exempel på sådana faktorer. I resultatet framkom det att maten blev en 

kompensation för ensamhet och stress. Vissa individer skyllde sin viktuppgång på sig själva, 

där brist på motivation och lathet var de primära orsakerna (Goodspeed Grant & Boersma, 

2005). Sjuksköterskor och andra professioner inom hälso- och sjukvården har en viktig och 

avgörande roll när det kommer till att stötta och motivera patienter med övervikt och fetma 

(Lang & Sivarajan Froelicher, 2006). Att stötta och motivera dessa patienter är något 

sjuksköterskan kan göra i form av motiverande samtal. Motiverande samtal har visat sig vara 

oerhört effektivt och tillfredsställande för både sjukvårdspersonal och patienter (Holm 

Ivarsson, 2009). Det är av betydelse att sjuksköterskan är medveten om det samarbete som 

krävs för att en förändring genom motiverande samtal ska kunna ske. Sjuksköterskan har en 

konsultativ roll med kunskap om ämnet och patienten är experten på själv. Målet med 

samtalet är att patienten själv ska fatta ett eget beslut till förändring. Tillsammans med 

metoden motiverade samtal kan sjuksköterskan även ge patienten kostråd i form av MoR 

(Johansson, 2010). Kostråd ges indirekt till patienten genom en dialog som sker i form av 

motiverade samtal. Sjuksköterskan behöver kunskap om vid vilka tillfällen MoR kan skrivas 

ut då patienten behöver vara mottaglig för förändring innan direkta kostråd kan ges, i annat 

fall kan det få en negativ effekt. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Grabauskas%20V%22%5BAuthor%5D
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Ett av Sveriges folkhälsomål handlar om vikten av trygghet och goda uppväxtvillkor (FHI, 

2003). Det är avgörande för barn och ungdomars hälsa på lång sikt. Goodspeed Grant och 

Boersma (2005) beskrev hur flera individer med övervikt och fetma hade erfarenhet av 

psykisk och fysisk misshandel under barndomen, där maten blev en flykt från verkligheten. 

En så dold bakomliggande faktor kan vara svår att upptäcka och hantera. En sjuksköterska 

som är äkta, empatisk, öppen och sårbar känner ofta moralisk oro och stress (Sarvimäki & 

Stenbock-Hult, 2008). Att känna detta är en förutsättning för att kunna vara mottaglig för 

patientens sårbarhet. Det är av betydelse att sjuksköterskan alltid är medveten om att de 

bakomliggande orsakerna till övervikt och fetma kan vara svåra för patienten att prata om. 

Därmed bör sjuksköterskan skapa utrymme och tid för att ge patienten möjlighet att komma i 

kontakt med sina inre känslor (Malmsten, 2001).  

 

I resultatet framkom det skilda åsikter om huruvida individens grad av utbildning har 

betydelse för övervikt och fetma. De tre studier som påvisade att utbildningens var en 

bidragande faktor gjordes i olika länder vilket kan påverka deras resultat. Studien från Italien 

kom fram till att lågutbildade män och kvinnor var mer överviktiga medan studien från USA 

endast fann sambandet med män. Den tredje studien från Litauen sa emot och menade att 

högutbildade individer var mer överviktiga än de lågutbildade. Det kan tänkas att dessa 

olikheter studierna emellan beror på att länderna kan ha olika åsikter angående utbildningens 

nivå, en utbildning kan ses som låg i ett land och hög i ett annat. Även storleken på urvalet 

skilde sig mellan artiklarna, vilket kan ha en påverkande effekt på resultatet. Smith och Holm 

(2010) påvisade att lågutbildade individer som arbetade på till exempel restaurang blev 

överviktiga på grund av den fysiska miljön och de högutbildade blev överviktiga på grund av 

den psykiska. Detta kan ses som att utbildningsnivån i sig inte är den bidragande faktorn till 

övervikt och fetma, utan snarare arbetsmiljön. Även föräldrarnas utbildningsgrad var enligt 

Cohen, et al. (2006) och Niemeier, et al. (2006) associerat med högt BMI. Det framkommer 

inte på vilket sätt detta skulle vara av betydelse, men det går att anta att hög utbildning är 

förknippat med bättre ekonomi vilket i sin tur leder till bättre förutsättningar för en god 

livsstil.  

 

 

Konklusion 

Resultatet visar tydligt att livsstilsfaktorer är de största bakomliggande faktorerna till övervikt 

och fetma. Både män och kvinnor upplever att övergången i livet bidrog till ökad stress och 

större ansvar, vilket resulterade i att den fysiska aktiviteten och hälsosam kost 

bortprioriterades. Rökstopp är en bidragande faktor till viktuppgång och individer som röker 

är mindre överviktiga än de som inte röker. Det finns en genusskillnad i förekomsten av 

övervikt och fetma. Graviditet och moderskap anser kvinnor påverkar vikten medan långa 

arbetsdagar och press från arbete och familj är något som männen upplever har bidragit till 

deras viktuppgång. Det har även visats att barndomen har en betydande roll där psykisk och 

fysisk misshandel påverkar individen även som vuxen. Maten blir en form av tröst och ett sätt 

att undkomma verkligheten. Individer med övervikt och fetma beskriver även ett mönster av 

känslomässigt ätande där personliga problem ligger till grunden. Sämre ekonomi är en 

bakomliggande orsak till övervikt och fetma. Priser på livsmedel och organiserad träning har 

en påverkande roll. Ett stort antal individer med övervikt och fetma anser att genetiken 

kombinerat med livsstilen är orsaken till deras viktuppgång. 
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Implikation 

Det är av betydelse att sjuksköterskan har goda kunskaper om de bakomliggande orsakerna 

till övervikt och fetma. Kunskap bör ökas för att på bästa möjliga sätt kunna hjälpa varje 

patient individuellt. Övervikt och fetma är en stor grupp och bör uppmärksammas mer. De 

följdsjukdomar som kan utvecklas kan bli livshotande och därmed bör sjuksköterskan arbeta 

preventivt med dessa patienter. Hälso- och sjukvården har ett ansvar när det kommer till 

sjuksköterskans kunskap och sjukvården behöver förespråka för mer utbildning gällande 

övervikt och fetma. Det är även nödvändigt med utbildning om preventivt arbete redan under 

sjuksköterskeutbildningen.   

      

Vidare forskning om ämnet krävs då det råder oenigheter angående hur vissa faktorer 

påverkar individers viktuppgång. Fler kvalitativa studier utifrån patientens perspektiv är av 

intresse då det är de som innehar den avgörande informationen och deras upplevelser bör vara 

i fokus.     
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Syftet var att 

undersöka 

uppfattningar om 

orsak till fetma hos 

övervikiga 

personer, samt 

vårdpersonal och 

beslutsfattare som 

jobbar med att 

förebygga fetma 

och viktkontroll. 

Kvalitativ metod. Semistrukturerad 

intervju. 

Urval var 34 män och kvinnor i 

åldrarna 18-50 år som identifierat 

sig själva som överviktiga, 20 

sjukvårdspersonal och 9 

sjukvårdsadministratörer.  

Inga kända bortfall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga deltagare presenterade 

berättelser om viktökning där de 

påverkande faktorerna var 

personliga brister, minskad 

motion och motivation och 

specifika utmaningar i vardagen. 

Sjukvårdspersonal och 

sjukvårds- administratörer såg 

däremot fetma som ett socio-

ekologiskt problem där sociala 

och miljömässiga förklaringar 

gavs. 

 

Bra  
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Tabell 3.  Artikelöversikt med kvalitativ metod                                                                             

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2011  

USA 

Cinahl 

 

 

 

 

Lewis, S., 

Thomas, S.L., 

Hyde, J., Castle, 

D.J., 

Komesaroff, 

P.A. 

A Qualitative 

Investigation of 

Obese Men’s 

Experiences 

With Their 

Weigh 

Syftet var att 

undersöka 

överviktiga mäns 

hälsobeteende och 

strategier för 

förändring.  

 

 

Kvalitativ metod. Semistrukturerad 

intervju. 

Urval var 38 män med ett BMI på 

minst 30 i åldrarna 21-69.  

Inga kända bortfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla män kände ett personligt 

ansvar för sin viktökning. Den 

mest förekommande 

förklaringen till övervikten var 

en stillasittande livsstil och 

dåliga kostvanor. Den primära 

orsaken till minskad fysisk 

aktivitet ansågs vara arbete och 

familj. Stress, obalans i 

arbetslivet och långa arbetsdagar 

var också hinder för fysisk 

aktivitet.  

Bra  
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Tabell 4.  Artikelöversikt med kvalitativ metod                                                                             

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2011 

Danmark 

PubMed 

 

Smith, L.H., & 

Holm, L.  

Obesity in life- 

course 

perspective: An 

exploration of 

lay 

explanations of 

weight gain 

Syftet var att 

undersöka orsaker 

av personlig 

viktökning hos 

överviktiga och att 

relatera dessa 

förklaringar till kön 

och social 

bakgrund.   

 

Kvalitativ metod. Semistrukturerad 

intervju.  

Urvalet var 20 danska kvinnor och 

män med ett BMI på 30-34 och en 

ålder mellan 35-55 år.  

Inga kända bortfall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det fanns markanta skillnader i 

hur individer förklarar sin egen 

viktuppgång. Dessa skillnader 

var relaterade till kön och till 

viss del social bakgrund. 

Specifika händelser, relationer 

och skyldigheter var några 

förklaringar som kom upp under 

intervjuerna. Även övervikt från 

barndomen var en bidragande 

faktor. 

 

Medel  
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Tabell 4.  Artikelöversikt med kvalitativ metod                                                                            

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2002 

Storbritannie

n 

PubMed 

 

 

 

 

 

Ziebland, S., 

Robertson, J., 

Jay, J., Neil, A. 

 

 

Body image 

and weight 

change in 

middle age: a 

qualitative 

studie 

Syftet var att 

undersöka mäns och 

kvinnors 

upplevelser av 

viktförändring i 

vuxen ålder, 

kroppsuppfattning 

och konsekvenserna 

av övervikt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ metod. Semistrukturerad 

intervju. 

Urval var 72 män och kvinnor i 

åldrarna 35-55 med ett BMI mellan 

22-29,9. 

Inga kända bortfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Båda könens förklarningar till 

medelålders viktförändringar 

inkluderade försämrad 

ämnesomsättning, rökstopp, 

större mat intag och en 

stillasittande livsstil. 

Könsspecifika förklaringar 

framkom, graviditet och 

hormonförändringar hos kvinnor 

och lathet och ölkonsumtion hos 

män. 

Bra 
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Tabell 4.  Artikelöversikt med kvantitativ metod                                                                              

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2011  

Spanien 

Manuell 

 

Bulló, M., 

Garcia-Aloy, 

M., Martínez-

González, 

M.A., Corella, 

D., Fernández-

Ballart, JD., Fiol 

M et al. 

 

Association 

between a 

healthy lifestyle 

and general 

obesity and 

abdominal 

obesity in an 

elderly 

population at 

high 

cardiovascular 

risk. 

Syftet var att belysa 

sambandet mellan 

livsstil och fetma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ metod. Frågeformulär. 

7000 patienter med hög risk för 

kardiovaskulär sjukdom. Kvinnor i 

åldern 60-80 och män i åldern 55-

80.  

Bortfall uppgick till 249.  

En osund livsstil med hög 

alkoholkonsumtion, låg fysisk 

aktivitet och rökning var kopplat 

till fetma och bukfetma. Männen 

hade en mer hälsosam livsstil än 

kvinnorna.  

 

Bra 
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Tabell 4.  Artikelöversikt med kvantitativ metod                                                                              

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2006 

USA 

PsycINFO 

 

Cohen, D.A., 

Finch, B.K., 

Bower, A., 

Sastry, N.  

Collective 

efficacy and 

obesity: The 

potential 

influence of 

social factors 

on health 

 

Syftet var att belysa 

om grankapets 

kollektiva förmåga 

har ett samband 

mellan individuella 

åtgärder för BMI 

hos ungdomar.   

Kvantitativ metod. 

Urval var 807 ungdomar i 684 

hushåll i 65 stadsdelar.  

Inga kända bortfall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sambandet mellan BMI och den 

kollektiva förmågan kan 

förklaras av flera faktorer, bland 

annat nedbrytningsmekanismen, 

skillnad i fysisk och social 

miljö, eller en kombination av 

dessa.  

 

 

 

Medel  
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Tabell 4.  Artikelöversikt med kvantitativ metod                                                                            

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2003 

Litauen 

Manuell 

 

 

 

Grabauskas,V., 

Petkeviciene, 

J., Klumbiene, 

J., Vaisvalaviciu

s, V. 

 

The prevalence 

of overweight 

and obesity in 

relation to 

social and 

behavioral facto

rs (Lithuanian  

health behavior 

monitoring). 

Syftet var att 

uppskatta trender 

i förekomsten av 

övervikt och fetma 

bland litauiska vuxn

a och att undersöka 

social- och 

hälsobeteenden kop

plat till övervikt och 

fetma 

 

Kvantitativ metod.   

Enkäter via post. 

3000 invånare i Litauen mellan 

åldrarna 20-64. 

Inga kända bortfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övervikt var mer vanligt hos 

högt utbildade män. Övervikt 

och fetma hos kvinnor var minst 

förekommande i större städer. 

En osund livsstil med hög 

alkoholkonsumtion, låg fysisk 

aktivitet och rökning var kopplat 

till fetma och bukfetma.  

 

Medel 
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Tabell 4.  Artikelöversikt med kvantitativ metod                                                                              

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2003 

USA 

Manuell 

 

 

 

Jacoby, 

E., Goldstein, 

J., López, 

A., Núñez, 

E., López, T. 

Social class, 

family, and life-

style factors 

associated with 

overweight and 

obesity among 

adults in 

Peruvian cities. 

 

Syftet var 

att utforska sociala 

och 

beteendemässiga fa

ktorer som är 

kopplade med fetma 

i peruanska städer. 

 

Kvantitativ metod. 

Hälsoundersökning på enkät.  

1176 familjer i sex städer. 

Inga kända bortfall.  

Faktorer 

som stadsutveckling, inkomst, 

utbildning och kön har påverkan 

på övervikt. Städer som var mer 

utvecklade hade mindre 

förekomst av kvinnor med fetma 

och övervikt. Kvinnor tittade 

mer på tv än män. Antal timmar 

framför tv:n hade ett samband 

med minskad fysisk aktivitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bra 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jacoby%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jacoby%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Goldstein%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Goldstein%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22L%C3%B3pez%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22L%C3%B3pez%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22N%C3%BA%C3%B1ez%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22N%C3%BA%C3%B1ez%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22L%C3%B3pez%20T%22%5BAuthor%5D
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Tabell 4.  Artikelöversikt med kvantitativ metod                                                                              

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2009 

Italien 

PyscINFO 

 

 

 

Marcellini, F.,  

Giuli, C., Papa, 

R., Tirabassi, G., 

Faloia, E., 

Boscaro., M., 

Polito, A., 

Ciarapica, D., 

Zaccaria, M., 

Mocchegiani, E. 

Obesity and 

body mass 

index (BMI) in 

relation to 

lifestyle and 

psychosocial 

social aspects. 

 

Syftet var att ge få 

fram resultat på 

BMI, livsstil och 

psykosociala 

aspekter, som också 

bedömer sambandet 

mellan fetma och 

psykisk hälsa.  

Kvantitativ metod. Frågeformulär. 

Urval var 107 överviktiga personer 

i åldrarna 50-74 år.  

Inga kända bortfall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMI var förknippat med ålder, 

utbildning, socioekonomisk 

status och rökning hos både 

männen och kvinnorna, däremot 

var det skillnad på män och 

kvinnor gällande de 

psykologiska faktorerna.  

 

 

Bra  
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Tabell 4.  Artikelöversikt med kvantitativ metod                                                                             

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2006 

USA 

Cinahl 

Niemeier,H.M., 

Raynor, H.A., 

Lloyd-

Richardson, 

E.E., Rogers, 

M.L., Wing, 

R.R.  

Fast Food 

Consumption 

and Breakfast 

Skipping: 

Predictors of 

Weight Gain 

from 

Adolescence to 

Adulthood in a 

Nationally 

Representative 

Sample. 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka om 

snabbmat 

konsumtion och att 

hoppa over frukost 

är förknippade med 

viktökning under 

övergången från 

tonåren till 

vuxenlivet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ metod. Frågeformulär. 

Urval var 9919 ungdomar. De 

delades in i åldersgrupper på 11-21 

och 18-27 år.   

Inga kända bortfall.   

Det framkom att normalviktiga 

ungdomar har minst en förälder 

med eftergymnasial utbildning. 

Snabbmat konsumtion och 

minskat frukost intag ökade 

under övergången till vuxenlivet 

och både kostbeteendena var 

förknippade med viktuppgång.  

 

Bra  

 

 

 

 

 

 

 

 


