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Abstract 

 

Vendin, L. (2009). Vad vill överviktiga? Hälsointervention på individens villkor. D-uppsats i 

pedagogik, 15hp. Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle. 

 

Little is known about the kind of help individuals with overweight problems 

would like to have, and where they may look for help for these problems. In order 

to implement targeted interventions against overweight it is important for health 

promoters and related professional groups to be and become aware of these needs. 

The purpose of this study is to shed light on overweight people’s needs and what 

kind of support they prefer, in order to elucidate how targeted weight 

interventions should be set up to meet the demands of these persons. A 

quantitative survey study was conducted and the results were compiled to generate 

relevant data for the analysis. This survey points out that people with overweight 

problems above all want to have dietary advice, advice about physical activity and 

support in the form of coaching. Of least interest were information about the 

health risks connected with weight problems and direct medical treatment. In 

order to get help with their weight most people choose to visit a gym or some 

other exercise facility, however, also Weightwatchers is a relatively popular 

option. Adaptation of the intervention to the single- or type of group of 

individuals is very important. This was found to be strongly preferred by persons 

with more considerable overweight as well as in such groups. The conclusion is 

also that it is of great importance that various views and professionals are 

integrated in the handling process during the treatment period.  
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Sammanfattning 

 

Vendin, L. (2009). Vad vill överviktiga? Hälsointervention på individens villkor. D-uppsats i 

pedagogik, 15hp. Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle. 

 

Det finns mycket lite forskning gjord kring vilken form av hjälp överviktiga vill 

ha och var de kan tänkas vilja söka hjälp för att komma till rätta med sin vikt. För 

att hälsopedagoger och närbesläktade yrkesgrupper ska kunna genomföra riktade 

interventioner mot övervikt är det betydelsefullt att de har kännedom om 

överviktigas önskningar. Avsikten med studien är att utreda överviktigas 

önskemål om hjälpform och behov av hjälpkanaler för att tydliggöra hur riktade 

viktinterventioner lämpligen bör utformas för att bli effektiva och på individens 

egna villkor. En kvantitativ enkätstudie har genomförts där resultaten jämförts för 

att skapa tillämpliga data till analysen. Undersökningen visar att överviktiga 

framför allt vill ha kostråd, råd om fysisk aktivitet och stöd i form av coachning. 

För att få hjälp med sin vikt väljer de främst att vända sig till ett gym eller annan 

träningsanläggning men även Viktväktarna är relativt populära. Minst önskvärt 

var information om risker med över-/undervikt och ur risksynpunkt är det positivt 

är att ingen ville operera sig samt att få ville ha medicinsk behandling. 

Målgruppsanpassning av interventioner är viktigt och sker lämpligast på 

gruppnivå för de med kraftigare övervikt, övriga kan med fördel behandlas 

enskilt. Det kan även vara betydelsefullt att integrera utomstående aktörer som 

exempelvis träningsanläggningar eller dietist under coachningsfasen av 

interventionen. 

 

Nyckelord: övervikt, fetma, hjälpsökande, individperspektiv. 
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1 Inledning 
Det finns en del studier gjorda för att utröna vilken form hjälp överviktiga vill ha för att kunna 

gå ner i vikt (Potter, Vu & Croughan-Minihane, 2001). Dessa studier är inriktade på den hjälp 

som söks från hälso- och sjukvården, inte från alternativa hjälpkanaler. För att kunna 

genomföra riktade viktinterventioner på de överviktigas villkor är det betydelsefullt att ha 

kunskap om detta. Vägen från normalvikt till fetma går via övervikt, det är därför viktigt att 

arbeta med förebyggande insatser för att minska frekvensen av övervikt. Tyvärr kommer ofta 

övervikten smygande och plötsligt har vikten blivit ett problem som många inte vet hur de ska 

ta sig ur. Viss hjälp finns att tillgå från den landstingsfinansierade vården men många 

överviktiga upplever inte att de tas på allvar och därmed inte får den hjälp de skulle önska. År 

2006 var 44 procent av svenska befolkningen, 16-84 år, överviktiga eller hade fetma, 52 

procent av männen och 35 procent av kvinnorna i det åldersspannet bar på övervikt 

(Statistiska centralbyrån [SCB], 2008). De senaste 25 åren har andelen personer med fetma 

ökat med 50 procent i den svenska befolkningen (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2002; 

Rössner, 2008). Detta är skäl nog för yrkesaktiva hälsopedagoger att ta tag i denna 

samhällsgrupp och angripa problemen utifrån andra aspekter än vården gör, med fokus på 

individen i stället för på vikten. För att hälsopedagoger, men även andra som arbetar med 

viktproblematik, skall kunna genomföra lyckade interventioner så behöver de överviktigas 

önskningar och åsikter tas i beaktande. I föreliggande analys görs ett försök att fastställa 

kriterier som är nödvändiga för lyckade viktreducerande interventioner. 
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2 Bakgrund 

2.1 Övervikt 

Vid övervikt väger man så mycket att hälsan är i fara, men för att bedöma faran måste 

förhållandet mellan kroppsvikt och kroppslängd beaktas samt att hänsyn till vart den extra 

vikten sitter måste tas (FHI, 2002). Forskning har visat att överviktiga individer som är 

inaktiva och otränade är sjukare och dör tidigare än andra ((Schliska) Lange & Nies, 2004). 

En central hälsoindikator är fysisk aktivitet eftersom den förbättrar livskvaliteten och 

förebygger för tidig död (a.a.). Enligt SCB (2008) ökar övervikten hos Sveriges befolkning 

och hos männen är ökningen mer dramatisk än hos kvinnorna. 

2.2 Mått på övervikt 

Det finns olika metoder för att mäta övervikt och fetma (FHI, 2002; Rössner, 2008). Body 

Mass Index (BMI) är det vanligaste att använda men även midja/stuss kvoten är användbar 

och för att bedöma bukfetma används midjemått, se Tabell 2.1 (FHI, 2002).  

 

Tabell 2.1 Mätmetoder för övervikt och fetma (FHI, 2002). 

Mätmetod Vad mäter metoden Hur beräknas måttet 

BMI 

(Body mass index) 

Grad av 

övervikt/fetma 

Förhållandet mellan 

kroppsvikt och längd 

 

vikt i kg / längd i m
2 

= BMI 

 

ex. 90 kg / 1,7 m x 1,7 m = 31 kg/m
2 

(BMI) 

 

Midja-höftkvot 

(midja/stussmått) 

Var fettet är 

lokaliserat 

Midjeomfång i 

förhållande till 

höftomfång. 

Bukfetma 

 

Midjemått (cm) 

Stussmått (cm) 

Midjemått mäts 

stående efter 

utandning mitt 

emellan nedre 

revbenen och 

höftbenet. Mätningen 

görs på morgonen 

innan frukost. 

Höftomfånget mäts 

över den vidaste 

delen av 

stussen/skinkorna. 

Midjemått 

(bukomfång) 

Bukfett 

Fettet inuti och 

utanpå buken 

 

 

 

BMI mäter kroppsmassan genom formeln: vikt i kg/längd i m
2
 = BMI, mätmetoden är 

lättanvänd och vida spridd (FHI, 2002). Viktigt att ha i åtanke när man använder BMI som 

mått på övervikt är att muskler har högre densitet än fett vilket således gör att en vältränad, 

muskulös, person kan få ett högt BMI fast denne inte egentligen är överviktig. För barn är inte 

BMI direkt applicerbart utan värdena måste anpassas efter ålder och kön på grund av att de 

fortfarande växer, samt att kroppssammansättningen varierar under utvecklingen (a.a.). WHO 

(2008) har klassificerat människors vikt i fyra steg från undervikt till extrem fetma och till 

dessa finns delkategorier, se Tabell 2.2. 
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 Tabell 2.2 WHO:s klassifikation av övervikt och fetma. (Rössner, 2008; WHO, 2008). 

Klassificering BMI Hälsorisk 

Undervikt < 18,50 
Låg (ökad risk för andra 

kliniska problem) 

Allvarlig undervikt < 16,00  

Måttlig undervikt 16,00 – 16,99  

Lätt undervikt 17,00 – 18,49  

Normalvikt 18,50 – 24,99 Normal risk 

Övervikt ≥25,00 Lätt ökad risk 

Förstadium till fetma 25,00 – 29,99 Lätt ökad risk 

Fetma ≥ 30,00  

Fetma klass I 30,00 – 34,99 Måttligt ökad risk 

Fetma klass II (kraftig/svår fetma) 35,00 – 39,99 Hög, kraftigt ökad risk 

Fetma klass III (extrem fetma) ≥ 40,00 
Mycket hög, extremt ökad 

hälsorisk 

 

 

BMI som mått är inte tillämpligt när det gäller bedömningen av bukfetma, då är midjemåttet 

och midja/stuss kvoten användbara som indikatorer för hälsorisker på grund av övervikt (FHI, 

2002; Rössner, 2008). Mätningarna som är lättutförda används dock inte i tillfredställande 

omfattning inom vården (FHI, 2002). Metabola komplikationer och hjärt-kärlsjukdomar är 

associerade till bukfetma som är en oberoende riskfaktor vid dessa sjukdomstillstånd (a.a.). 

Gränsvärdena för midjemått och midja/stusskvoten finns angivna i Tabell 2.3. 

 

Tabell 2.3 Gränsvärden då risker med bukfetma uppstår (FHI, 2002). 

 Midjemått eller bukomfång Midja/stusskvot 

Risk för metabola komplikatiner Ökad risk Mycket ökad risk Ökad risk 

Män ≥94 ≥102 1,0 

Kvinnor ≥ 80 ≥88 0,8 

 

2.2.1 Orsaker till övervikt 

Övervikt är problematiskt då det inte orsakas av enskilda faktorer utan är multifaktoriellt 

betingat (FHI, 2002). Jakicic och Otto (2006) skriver att orsakerna till övervikt är kopplade 

till beteende-, metabola och genetiska faktorer. Problemet med en ökande frekvens av 

övervikt hos befolkningen beror till stor del på samhället och livsstilsförändringar (FHI, 

2002). Kopplingen mellan övervikt och låg fysisk aktivitet är stark, men även matvanor och 

socioekonomiska faktorer spelar in (a.a.). 

 

Brist på fysisk aktivitet är troligen den främsta orsaken till ökande övervikt hos befolkningen 

vilket beror på en positiv energibalans, det vill säga att man tar in mer energi än man 

förbrukar (Jakicic & Otto, 2006; FHI, 2002). För att uppnå energibalans så måste man utöver 
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kroppens grundförbrukning förbränna den energi som man tillför kroppen i form av mat och 

dryck för att den inte skall lagras in som fett (FHI, 2002; Rössner, 2008). De delar i 

energibalansen som är möjliga för individen att kontrollera är kosten och graden av fysisk 

aktivitet (FHI, 2002). Då energibalansen blir negativ uppstår viktreduktion (Jakicic & Otto, 

2006). 

 

Trots att det blivit vanligare att motionera på fritiden stiger frekvensen av övervikt hos 

befolkningen vilket kan förklaras av att vi rör oss mindre i övrigt till exempel när vi förflyttar 

oss samt att vi är mer stillasittande framför tv-apparater och datorer än tidigare (FHI, 2002).  

Ökat stillasittande bidrar till en smygande förändring i energibalansen och små rubbningar 

bidrar över längre tid till viktökning. Om man äter en halv smörgås extra varje dag eller väljer 

bort trappan till fördel för hissen kan man öka något kilo i vikt på ett år. Det kanske inte låter 

så fasligt att gå upp ett par kilo, men efter 10 år har det blivit 20-30 kilos viktökning. 

 

Det föreligger en viss genetisk predisposition för övervikt och de som har denna disposition 

har lättare än andra för att lägga på sig vikt vid dålig kosthållning och låg fysisk 

aktivitetsnivå. Genetiskt är vi fortfarande anpassade för stenålderskosten som jägarsamhällena 

livnärde sig på och som bland annat innebar varierande tillgång till föda. Att övervikt orsakas 

av ärftliga faktorer är lika utbrett som till exempel högt blodtryck eller alkoholism som 

utvecklas utifrån arvet (a.a.). 

 

Vid stress utsöndras hormonet kortisol samtidigt som tillväxthormon och könshormon 

hämmas (Folkow, 2002). Kortisolfrisättning bidrar till att fett och proteiner omvandlas till 

socker vilket resulterar i att kroppen snabbt kan anpassa sig efter omständigheterna vid en 

plötslig stressaktivering. Om stressen blir långvarig eller upprepas ofta leder det till störningar 

i ämnesomsättningen. Man får då rubbningar i nivåerna av blodsocker och blodfetter 

samtidigt som insulinkänsligheten sänks vilket leder till ökad fettinlagring, särskilt kring 

buken (a.a.). 

2.2.2 Konsekvenser för individen 

Livskvaliteten kan påverkas av övervikt som lätt bidrar till social skam och dålig självkänsla 

(Wyatt, Winters & Dubbert, 2006). Psykiskt lidande och depression är vanligt vid kraftig 

övervikt på grund av samhällets bemötande (FHI, 2002; Rössner, 2008). Ruelaz et al. (2007) 

skriver att läkare inom primärvården i stor utsträckning anser patienternas övervikt bero på 

bristande självkontroll, tillgängligheten till fet mat och brist på tid för motion. 

 

Prevalensen för följdsjukdomar ökar med ökat BMI (Potter et al., 2001). Övervikt kan leda till 

hjärt-kärlsjukdom via det metabola syndromet som innebär högt blodtryck, höga 

kolesterolvärden och insulinresistens ((Schliska) Lange & Nies, 2004; FHI, 2002). 

Insulinresistens kan i sig leda till typ 2 diabetes och hela 70-90 procent av de som utvecklar 

diabetes i vuxen ålder lider av kraftig övervikt (FHI, 2002). Fettväven påverkar 

hormonnivåerna och kvinnor som lider av kraftig övervikt riskerar att drabbas av infertilitet 

(a.a.). Ledbesvär är vanliga hos kraftigt överviktiga personer beroende på den ökade 

belastningen på skelettet och sömnproblem kan uppstå på grund av tilltäppta luftvägar (FHI, 

2002; Rössner, 2008). Övervikt kan även associeras till många ortopediska tillstånd såsom 

artrit, artros, benskörhet och ledstelhet ((Schliska) Lange & Nies, 2004). Även om knäna är 

den kroppsdel som vanligen drabbas så kan även andra viktbärande kroppsdelar som rygg, 

höfter och fötter drabbas (a.a.). Cancer i underliv och bröst hos kvinnor och i prostata och 

tarm hos män är en annan konsekvens som övervikt kan leda till (FHI, 2002). Framför allt 

kvinnor drabbas ofta av inkontinens på grund av att övervikten ökar trycket på urinblåsan, 
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problemet tenderar att öka med åldern (Rössner, 2008). Överviktiga som är inaktiva och 

otränade riskerar i större utsträckning än normalviktiga att dö i förtid ((Schliska) Lange & 

Nies, 2004; Tsai & Wadden, 2005). Forskare i USA har påvisat att övervikt i kombination 

med ett stort midjemått är en riskfaktor för demens och i förhållande till normalvikt ger fetma 

i kombination med ett stort midjemått en 260 procent ökad risk att utveckla demens (Hansen, 

2008). Ett stort midjemått ökar risken för demens även om övervikt inte föreligger. Bukfetma 

innebär hög metabol aktivitet och är en oberoende riskfaktor för demens (a.a.). 

2.2.3 Konsekvenser för samhället 

Kraftig övervikt och dess följdsjukdomar belastar samhället ekonomiskt med ökade 

sjukvårdskostnader och sjukskrivningar (FHI, 2002). Ungefär två procent av 

sjukvårdskostnaderna kan direkt kopplas till dessa sjukdomar, vilket för Sverige innebär en 

kostnad på runt tre miljarder kronor per år. Utöver dessa miljarder tillkommer dessutom 

kostnader för produktionsbortfall och förtidspensioner (a.a.). Den accelererande 

överviktsepidemin i västvärlden kommer om den inte bromsas att innebära stora ekonomiska 

konsekvenser för bland annat demensvården som är mycket resurskrävande (Hansen, 2008). 

2.3 Behandling och åtgärder vid övervikt 

Att behandla överviktens följdsjukdomar är sjukdomsförebyggande åtgärder (FHI, 2002). 

Karakteristika för interventioner som visat sig framgångsrika är multidisciplinära och 

integrerade tillvägagångssätt med en vid behandlingsplan. För att komma till rätta med den 

accelererande överviktsproblematiken måste insatser ske på alla samhällsnivåer, framför allt 

vad gäller att förbättra matvanorna och öka den fysiska aktiviteten hos befolkningen (a.a.). 

Det primära är att arbeta preventivt för att övervikt inte skall uppstå (Rössner, 2008). De flesta 

känner till att behandling av övervikt och fetma stöder sig på motion, kost och 

beteendeförändringar. Att äta enligt kostcirkeln och använda sig av tallriksmodellen för att få 

balans på kosten, undvika alkohol, äta fiberrikt och fettsnålt anses nödvändigt för 

viktnedgång, det är även viktigt att lägga till fysisk aktivitet för att gå ner i vikt (a.a.). Riktade 

interventioner för individer med mycket kraftig övervikt har gett goda resultat för måttlig 

viktnedgång och möjligheten att bibehålla den nya vikten (Davis, Emerenini & Wylie-Rosett, 

2006). Studier visar att riktade interventioner som inbegriper såväl kost som fysisk aktivitet 

ger ett bättre utfall än interventioner som endast omfattar en av dessa komponenter (Jakicic & 

Otto, 2006). Då energiförbrukning har större betydelse för viktnedgång än intensiteten hos 

motionen bör riktade interventioner anpassas efter individens kondition och till den form av 

motion som denne föredrar (a.a.). 

 

Inom primärvården 

Läkare inom primärvården tar sig inte tid att diskutera viktfrågor med sina patienter (Potter et 

al., 2001; Tan, Zwar, Dennis & Vagholkar, 2006). Många läkare undviker att diskutera 

viktfrågan då de är rädda att patienten skall reagera negativt, medan patienterna i själva verket 

är angelägna om att de tar upp den (Davis et al., 2006; Potter et al., 2001). När frågan tas upp 

är det viktigt att läkaren har förståelse för patienternas tidigare erfarenheter av viktkontroll 

och anpassar råden efter individuella behov hos patienterna (Potter et al., 2001). Forskarna har 

påvisat att de flesta patienter, oavsett viktgruppstillhörighet, i betydande utsträckning önskar 

ett större engagemang och fler ingripanden från sin läkare, särskilt vad gäller att sätta 

realistiska viktmål (a.a.). Överlag anser primärvårdsläkare att prevention, identifiering och 

behandling av övervikt och följdsjukdomar ligger inom deras ansvarsområde (Davis et al., 

2006; Potter et al., 2001). Forskning har visat att även om patienten inte är redo för 

livsstilsförändringar kan läkarens råd och uppmuntran bidra till att motivationen till 

förändring ökar. Läkare är tveksamma till att använda farmaka för viktbehandling vilket även 
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överviktiga är (a.a.). Enligt Davis et al. (2006) remitteras få patienter till dietist trots att 

hälften av de överviktiga gärna vill ha en sådan remiss. 

 

Farmakologisk behandling 

Det finns farmakologiska preparat med olika funktioner som används vid behandling av fetma 

hos individer med BMI över 35 och redan vid BMI 28 om personen har komplikationer som 

är kopplade till fetman, exempelvis diabetes (Rössner, 2008). Xenical förhindrar att allt fett 

tas upp i tarmen, fettrik kost orsakar diarréer vilket gör att de lär sig äta bättre. Utöver mag-

tarmbesvär finns inga egentliga biverkningar vid behandling med Xenical. Stillad matlust och 

ökad mättnadskänsla fås av Reductil som verkar centralnervöst. Preparatet har även den 

positiva egenskapen att det höjer halten av det goda HDL-kolesterolet i blodet. Biverkningar 

är förstoppning, muntorrhet och sömnproblemen och detta preparat ger inte den önskvärda 

sänkningen av blodtrycket varför de som behandlas måste kontrolleras för högt blodtryck 

(a.a.). Preparatet Acomplia har tidigare funnits med i behandlingen av fetma, dock har 

riskerna för psykiska biverkningar visat sig så stora att man dragit in det (Läkemedelsverket, 

2008). 

 

Kirurgi 

Kirurgiska ingrepp är den effektivaste behandlingen mot fetma (Rössner, 2008; Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2002). Det finns ett antal olika former av 

kirurgiska ingrepp som leder till viktnedgång och livslånga livsstilsförändringar. Dessa 

ingrepp minskar dödligheten och frekvensen av följdsjukdomar, diabetesproblemen försvinner 

i princip helt (a.a.). För att komma ifråga för en operation krävs att man har ett BMI som 

överstiger 40, om det man har en allvarlig eller försvårande följdsjukdom kan operation ske 

redan vid BMI 35 (SBU, 2002). Det är vanligt att efter kraftig viktnedgång genom operation 

gå upp en del i vikt men en bestående minskning på cirka 17 procent är vanlig. En positiv 

följd som setts hos de som genomgått kirurgi är att fler blir mer fysiskt aktiva efteråt. De 

vanligaste använda metoderna vid kirurgisk behandling av fetma är gastric banding (GB), 

gastric bypass (GBP), vertical banded gastroplasty (VBG). GB innebär att man drar åt ett 

band kring övre delen av magsäcken så att patienten endast kan äta små portioner. Detta band 

kan justeras efter behov så att magsäcken får lämplig storlek. Vid GBP minskar man ner 

storleken på magsäcken och behåller bara en liten ficka i övre delen som man kopplar 

tunntarmen till. Den tredje metoden, VBG, innebär att en ficka skapas vertikalt i den övre 

högra delen av magsäcken och förlänger på så vis matstrupen (a.a.). 

 

Motiverande samtal (MI) 

Som koncept är MI (motiverande samtal) sprunget ur upplevelserna av behandlingen av 

alkoholister (Rubak, Sandbæk, Lauritzen & Christensen, 2005). Erfarenheterna därifrån 

utvecklades till en sammanhängande teori och en detaljerad beskrivning av den kliniska 

proceduren och MI kom att definieras som riktlinjer för ett klientcentrerat rådgivningssätt för 

att få till beteendeförändringar hos klienten genom att utforska och lösa upp dennes 

ambivalens till förändring. MI kännetecknas av att klientens inre motivation identifieras, lyfts 

fram och förstärks. Motståndet till förändring lyfts fram och löses upp och villigheten till 

förändring ses snarare som en produkt av interaktionen mellan behandlare och klient än som 

ett drag hos klienten. Den terapeutiska relationen ses som ett partnerskap där klientens 

autonomi respekteras och dennes tro på sin egen förmåga till att genomföra en förändring och 

lyckas med den förstärks. Metoden ses som särskilt användbar för klienter som är motvilliga 

till beteendeförändringar och tillvägagångssättet är snarare bevekande och stödjande än 

tvingande och argumenterande. Det övergripande målet med MI är ar att öka klientens 

motivation så att beteendeförändringen kommer inifrån individen själv och inte påtvingas 
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utifrån (a.a.). Rubak et al. (2005) har i en metaanalys av studier kring MI kommit fram till att 

metoden är betydelsefull vid hanteringen av ohälsotillstånd som kan associeras till beteenden, 

som exempelvis övervikt, diabetes och fysisk inaktivitet. Vid viktbehandling visade sig MI 

vara effektivt i 77 procent av studierna som de analyserade och det konstaterades att MI 

överträffar traditionell rådgivning vid ohälso-/sjukdomstillstånd orsakade av beteenden. Vid 

behandling av alkoholmissbruk har det slagits fast att fyra sessioner med MI har lika god 

effekt som tolv sessioner med antingen KBT eller tolvstegsprogram (Forsberg, 2006). Det kan 

därför vara av betydelse att använda MI inom många hälsorelaterade områden däribland kost 

och fysisk aktivitet för att förebygga eller behandla följdsjukdomar (a.a.). 

2.4 Viktminskning 

Att gå ner i vikt är möjligt för de flesta, svårigheten ligger i att vidmakthålla den nya vikten 

över tid och det är mycket vanligt med återfall (Rössner, 2008). Det är därför viktigt att lära in 

nya beteenden som är möjliga att tillämpa fortsättningsvis (a.a.). Det har påvisats att de bästa 

resultaten över tid fås av de som lyckas gå ner mycket i vikt i början (SBU, 2002). Fysisk 

aktivitet och aktivt deltagande i olika behandlingsprogram är faktorer som ökar möjligheten 

att behålla viktminskningen (SBU, 2002; (Schliska) Lange & Nies, 2004). 

2.4.1 Former för viktminskning 

Interventioner som kombinerar samråd med sakkunniga och för ändamålet anpassade 

datorprogram gör det möjligt att gå ner cirka 3,5 procent av ursprungsvikten (Davis et al., 

2006). För en del grupper har internetbaserad kommunikation visat goda resultat på vikten 

(a.a.). 

 

Kost 

För att åstadkomma viktminskning rekommenderas ett minskat kaloriintag på mellan 500 och 

1000 kilokalorier, vilket teoretisk ger en viktminskning på ett halvt till ett kilo per vecka vid 

en konstant energiförbrukning (Jakicic & Otto, 2006). För att en person på 90 kilo skall 

förbruka 500 till 1000 kilokalorier extra varje dag krävs det raska promenader på mellan 83 

och 165 minuter dagligen, vilket för de flesta inte är praktiskt genomförbart (a.a.). Det är 

därför lämpligast att kombinera en måttlig reduktion av energiintaget med måttligt ökad 

fysisk aktivitet för att gå ner i vikt (Jakicic & Otto, 2006; SBU, 2002). 

 

Strychar (2006) har granskat fyra olika dieter, lågkaloridiet, lågkolhydratsdiet, mycket 

lågkaloridiet och mycket lågfettsdiet. Lågkaloridieter ligger närmast de flestas kostvanor och 

de är kopplade till färre risker än övriga dieter. Även om viktminskningen skiljer sig mellan 

dieterna initialt så jämnar skillnaderna ut sig över tid. Säkra val är energibegränsade dieter 

som beräknats av sakkunnig, dock bör man undvika lågkolhydratsdieter och andra dieter som 

innebär höga intag av mättat fett som ökar risken för följdsjukdomar. Viktnedgång på cirka 

åtta procent kan uppnås under det första året med en lågkaloridiet men efter tre till fem år 

ligger i genomsnitt viktnedgången på cirka fyra procent. Fördelen med lågkaloridieter är att 

de reducerar det skadliga bukfettet. Lågfettskost utan avsiktlig kaloribegränsning har visat sig 

ge större viktminskning än vanemässiga medelfettsdieter som medger ätande efter behag. En 

mycket låg kaloridiet rekommenderas enbart till dem som har fetma och de bör observeras av 

läkare under tiden de står på dieten. Det är inte att rekommendera en mycket låg kaloridiet 

längre tid än 16 veckor då den enbart avser att initialt hjälpa den överviktiga att komma in i 

normalt ätbeteende. Dessutom innebär ett mycket lågt kaloriintag många komplikationer och 

sideffekter. Dieter med mycket låg fetthalt, totalt 10-15 procent, konstruerades från början för 

att förebygga eller reversera hjärtsjukdom (a.a.). 
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I början av en lågkolhydratsdiet är viktnedgången stor, cirka 13 procent efter sex månader, 

men efter ett år ligger viktnedgången endast på cirka fyra procent (Strychar, 2006). En strikt 

kost med mycket låg kolhydrathaltnivå kan ge viktminskning på uppemot 15-20 procent av 

utgångsvikten under de första sex månaderna (Tsai & Wadden, 2005). De flesta som går ner i 

vikt med lågkolhydratsdiet går upp ungefär hälften av den tappade vikten inom ett till två år 

efter avslutad kur (a.a.). 

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är av central betydelse för att reducera bukfettet ((Schliska) Lange & Nies, 

2004). En av de förmånligaste och enklaste sätten för överviktiga att öka nivån av fysisk 

aktivitet är gång (raska promenader) som också är en säker och kostnadseffektiv motionsform. 

Det är en av de vanligast föredragna motionsformen hos dem som försöker gå ner i vikt. Att 

gång är populärt som motionsform beror på att det inte kräver extra utrustning och inte 

medför extra kostnader. Gång i rask takt är skonsamt för kroppen, stärker musklerna runt 

lederna och kombinerat med stretching ökar ledernas rörlighet (a.a.). Fysisk aktivitet stärker 

hjärt-kärlsystemets funktion vilket leder till minskad risk för tidig död (Jakicic & Otto, 2006). 

Trots att övervikt är associerat till hälsorisker kan de positiva hälsovinsterna som fås av ett 

stärkt hjärt-kärlsystem och ökad energiförbrukning även ses hos överviktiga och individer 

med fetma. Studier har visat att energiförbrukningen betyder mer för viktreduktion än 

intensiteten på motionen, motståndsträning har inga fördelar jämfört med andra 

träningsformer. Däremot har motståndsträning en viss betydelse då den stärker de fysiska 

funktionerna, exempelvis knäleder (a.a.). 

 

Viktnedgången som kan fås från träning är betydligt lägre än den som fås av kostförändringar 

med reducerat energiintag, det krävs så mycket träning att det kan vara svårt att uppnå lika 

goda resultat på vikten med träning som med kostförändringar (Jakicic & Otto, 2006). Även 

om motion initialt bara måttligt påverkar viktnedgången så är det av betydelse för fortsatt 

viktnedgång och bibehållande av vikten. Då måttlig till intensiv fysisk aktivitet reducerar 

risken för kronisk sjukdom så rekommenderas 30 minuter fysisk aktivitet dagligen på dessa 

nivåer. För att förebygga viktuppgång rekommenderas 60 minuter fysisk aktivitet dagligen 

och för att förebygga viktuppgång efter en kraftig viktminskning rekommenderas 60-90 

minuters daglig fysisk aktivitet (a.a.). 

 

Viktväktarna 

Viktväktarna (2008) kräver medlemskap som ger fritt tillträde till veckomöten då man också 

vägs. De rekommenderar att man deltar en gång i veckan för att en rutin skall byggas upp, 

vilket betraktas som positiv. Mötena kan kombineras med interaktivt stöd på deras hemsida. 

När man blir medlem vägs man in och i samråd med en konsulent sätts ett delmål för 

viktminskningen. För att lyckas har de ett kostprogram som man följer. De hävdar själva att 

deras deltagare går ner tre gånger så mycket i vikt än de som försöker gå ner i vikt på egen 

hand. Man hänvisar då till Journal of the American Medical Association som källa, dock utan 

att uppge en korrekt referens vilket gör det omöjligt att kontrollera uppgiften (a.a.). Tsai, 

Wadden (2005) och Wilson (2005) har påvisat att Viktväktarna långsiktigt ger en måttlig 

viktminskning med cirka fem procent efter ett år och cirka tre procents efter två år, därtill ses 

ingen förbättring i tillstånd relaterade till fetma hos de som använt sig av Viktväktarna. 

2.4.2 Risker vid viktnedgång 

Viktnedgång är för det mesta positivt men kraftig viktnedgång kan leda till minskad bentäthet 

dock får man ett gott skydd med motion som belastar skelettet (SBU, 2002). Gallstensbesvär 

är vanliga hos överviktiga och paradoxalt nog ökar risken att drabbas av gallsten då man går 
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ner i vikt (Everhart, 1993). Främst snabb viktnedgång gör att kolesterolgallsten bildas vilket 

kan undvikas om viktminskningen går långsamt med mindre än 1,5 kilo/vecka (Sahlin, 2004).  

Av dem som går ner i vikt med hjälp av lågkalorikost drabbas 10-25 procent av 

gallstensbesvär, medan 35-40 procent av de som genomgått en viktminskningsoperation 

drabbas (a.a.). 

2.4.3 Överviktigas vilja och åsikter 

Inte mycket är känt om vad de överviktiga själva vill ha för hjälp och det finns få studier 

gjorda inom området (Potter et al., 2001; Tan et al., 2006) vilket föranledde Potter et al. 

(2001) att undersöka saken. De fann att det var tre huvudsakliga områden som överviktiga vill 

ha hjälp med, nämligen kostråd, råd om lämplig fysisk aktivitet och hjälp med att sätta 

realistiska viktmål. Överviktiga menar att de vanligaste insatserna från läkarhåll är just dessa 

tre områden samt samtal om hälsoriskerna med fetma (Potter et al., 2001; Tan et al., 2006). 

Ambitiösast viktmål har oftast de med ett högt BMI och de vill i större utsträckning bli 

hänvisade till någon form av viktminskningsprogram (Potter et al., 2001). Över lag anser 

överviktiga att de bör gå ner i vikt och de önskar att deras läkare i högre grad griper sig an 

deras viktproblem på ett djupare plan (Davis et al., 2006; Potter et al., 2001). 

2.5 Hälsopedagogik 

Hälsopedagogik handlar inte om sjukvård och att ”laga” något som är fel eller sjukt, med ett 

salutogent perspektiv fokuserar den på livsstil och levnadsvanor (Ohlson, 2002; Antonovsky, 

2003). Hälsopedagogik kan beskrivas som en planerad aktivitet utformad för att skapa hälso- 

eller sjukdomsrelaterat lärande, men även som ett koncept inbegripande olika processer för 

inlärning, kommunikation och påverkan inom folkhälsoarbete (Björklund, 2008). Det gäller 

att medvetandegöra individen om hälsa och ohälsa så att de själva kan förändra sina 

levnadsvanor till att bli mer hälsosamma och på så vis förebygga uppkomst av sjukdom 

(Ohlson, 2002; Antonovsky, 2003). Detta innebär att hälsopedagoger har ett mer holistiskt 

synsätt där uppmärksamhet och resurser satsas på att bevara det friska hos individen och 

förebygga att de insjuknar (a.a.). Hälsopromotion är de kampanjer som hälsopedagoger och 

andra yrkesgrupper som arbetar med hälsofrågor bedriver för att hos grupper eller enskilda 

individer förbättra hälsotillståndet (Björklund, 2008). Karakteristiskt för detta arbetssätt är att 

man har en bred inriktning där man från olika discipliner hämtar lämpliga tekniker och 

modeller. Det hälsofrämjande lärandet är resultatet av flera olika processer inom hälsoarbetet, 

exempelvis kan en screening för hjärt-kärlsjukdom ge möjlighet till ett oplanerat 

hälsofrämjande lärande. Betraktar man hälsopedagogisk information på detta sätt blir 

hälsoupplysning en konstant och oundviklig del av hälsoarbetet (a.a.). Begreppet 

hälsofrämjande åtgärder inbegriper aktiviteter som förbättrar hälsan och dit hör främst 

stödjande miljöer, exempelvis säkra cykelbanor, subvention av nyckelhålsmärkt mat och 

empowerment som innebär att stärka individen till att klara av att ta kontroll och fatta beslut 

rörande det egna livet (FHI, 2002). Idag anses hälsan vara relaterad till livsstilsfaktorer och då 

blir hälsa individens eget ansvar vilket gör att dennes egenansvar för hälsan ökar (Björklund, 

2008). Därmed fritas hälsopedagoger och andra hälsoarbetare ansvaret för att tala om för folk 

hur de ska agera för att uppnå en god hälsa, snarare blir deras uppgift att förse individerna 

med nödvändig information och ett antal val för att de själva ska kunna avgöra vad som är 

bäst för dem. Idag ligger folkhälsoarbetets fokus på individens livsstil vilket gör hälsa till ett 

resultat av individuella val och beteenden. Det faktum att de flesta som är yrkesverksamma 

tillbringar en tredjedel av sin vakna tid på arbetet gör arbetsplatser till lämpliga arenor för 

hälsopedagogiska interventioner (a.a.).  
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2.5.1 Hälsopedagogiska interventionsmodeller 

Hälsopedagogiska interventioner kan genomföras på makronivå, mikronivå och mesonivå 

(Tones & Tilford, 2001). Interventioner på makronivå är storskaliga och utförs på nationell 

nivå, på mikronivå sker interventionsarbetet genom interaktion mellan individer, exempelvis 

mellan hälsopedagog/klient eller läkare/patient, mesonivån ligger någonstans mitt emellan 

föregående nivåer och där kan arbetet exempelvis ske genom hälsofrämjande skolor eller 

hälsofrämjande sjukhus. Enligt Tones och Tilford (2001) hör Health Belief Model (HBM) och 

the Trans-Theoretical Model (TTM) till de vanligast använda modellerna vid 

hälsopedagogiskt arbete. 

 

Om hälsopedagogiska interventioner baseras på en systematisk plan blir de effektivare och det 

finns ett antal riktlinjer tillgängliga för aktörer inom området (Tones & Tilford, 2001). Enligt 

Tones och Tilford (2001) måste dessa systematiska planer minst innefatta följande 

komponenter: 

 Identifiering av ett problem eller behov hos en individ eller målgrupp 

 Fastställda mål 

 En ”diagnos” av utmärkande egenskaper hos individer eller grupper; identifiering av 

kontexter eller miljöer och breda interventionsstrategier och deras inbördes 

förhållanden 

 Identifiering av specifika interventionsmetoder och närstående resurser 

 Utvärdering. 

 

Health Belief Model – HBM 

Detta är den kanske mest kända och använda modellen för hälsoarbete som ursprungligen 

utvecklades för att förklara varför människor försummar att nyttja hälsovården men utökades 

senare för att riktas mot folks gensvar på existerande hälsoproblem och terapeutiska 

hälsointerventioner (Tones & Tilford, 2001; Finfgeld, Wongvatunyu, Conn, Grando & 

Russell, 2003). Grundprinciperna är att individerna inte tar till sig hälsobeteenden som är 

konstruerade för att förebygga vissa sjukdomar eller ohälsotillstånd, såvida de inte tror att de 

är mottagliga för aktuell sjukdom eller ohälsotillstånd, de inte tror att det är allvarligt, eller att 

de inte tror att rekommenderad åtgärd ger effekt och att vinsterna som härrör från åtgärden 

väger upp de kostnader och olägenheter som de förutsätter att den medför. Hälsobeteendet 

anses vara baserat på en process av linjära steg och faser som är medierade av uppfattningar 

och beteendeförändringar kontextualiseras som linjära och enkelriktade (Finfgeld et al., 

2003). Man anser inom ramen för HBM att beteendet är viljestyrt och således ses 

hälsorelaterade beteenden som resultatet av beslut fattade på basen av uppfattningar och 

känslor. Förändringar i det hälsorelaterade beteendet initieras av viljan att agera, vilken 

baseras på en balans mellan olika uppfattningar (a.a.). Om individen generellt sett har en 

positiv inställning till sin egen hälsa är det troligare att denne adopterar ett nytt hälsobeteende 

(Tones & Tilford, 2001). 

 

Transteoretiska förändringsmodellen – TTM 

TTM är ett integrerat ramverk avsett att skapa förståelse för individers utveckling mot att 

adoptera och bibehålla optimala hälsorelaterade beteendeförändringar som utvecklades av 

Prochaska och var från början avsedd att användas inom psykoterapins område (Cottrell, 

Girvan, & McKenzie, 2006). Med tiden har den kommit att användas vid hälsointerventioner 

rörande allt från alkoholmissbruk till viktminskning. Kärnkonstruktionen omfattar 

förändringssteg, förändringsprocesser, för- och nackdelar med förändring, samt självförmåga, 

alla är viktiga komponenter men modellen är främst känd för förändringsstegen (a.a.). TTM 
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har en holistisk syn och tar hänsyn till sociala faktorer, personligt ansvar och personliga val, 

men även miljöfaktorer som är begränsande för individen i förändringsarbetet (Ewles & 

Simnett, 2005). 
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3 Problemformulering 
Övervikt är ett känsligt ämne och ett ständigt ökande problem i den svenska befolkningen. 

När hälsopedagogiska interventioner skall utformas och implementeras är det viktigt att de 

som tar emot hjälpen får den hjälp de önskar. Denna undersökning avser att försöka 

tydliggöra vilka faktorer överviktiga vill få hjälp med och huruvida det föreligger någon 

skillnad mellan kön, ålder och BMI-gruppstillhörighet. Det är även betydelsefullt att 

interventionen är upplagd och utförs på ett pedagogiskt sätt för att de hjälpsökande inte skall 

bli avskräckta. Av den anledningen avser undersökningen att försöka utreda vilken arena de 

överviktiga kan tänkas uppsöka får att få hjälp för sin vikt. 

3.2 Syfte 

Syftet är att ställa upp kriterier för funktionella hälsopedagogiska interventioner riktade mot 

övervikt. Samt att beskriva hur en ändamålsenlig hälsopedagogisk intervention mot övervikt  

skulle kunna utformas på individens villkor. 

3.2 Frågeställning 

 Vad vill överviktiga att en intervention skall inkludera? 

 I vilken form vill överviktiga ha hjälp med viktreduktionen? 
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4 Metod 

4.1 Urval 

Enkäten har genomförts i en medelstor stad i Mellansverige. Urvalskohorten bestod av 

vuxenstuderande inom olika ämnesområden (n = 92), förvärvarbetande (n = 41) samt 

deltagare i Viktväktarna (n = 21). Detta för att få en så varierad urvalskohort som möjligt och 

för att säkerställa ett varierat BMI hos urvalet. För att kunna styra antalet besvarade enkäter 

gjordes ett bekvämlighetsurval och utvalda klasser med vuxenstuderande fick personliga 

besök då enkäten lämnades ut och samlades in på plats. På så vis var det möjligt att öka på 

antalet besvarade enkäter tills tillfredsställande svarsfrekvens uppnåtts. Samtliga utdelade 

enkäter bland de vuxenstuderande besvarades. Vad gällde förvärvsarbetande lades en bunt 

med enkäter ut i två fikarum på en större industri, 40 enkäter i vardera, så att arbetarna själva 

fick avgöra om de skulle delta i studien eller inte. Antalet besvarade enkäter i den gruppen 

uppgick till 50 % och dessa var alla fullständigt besvarade varför inget bortfall kan beräknas. 

Viktväktarna uppsöktes vid ett veckomöte, deltagarna tillfrågades om de ville delta i studien 

och de flesta som närvarade besvarade enkäten. Inte heller här fanns något mål med antal 

besvarade enkäter varför inget bortfall kan beräknas. 

4.2 Metod och genomförande 

Då ämnet för studien är känsligt för många valde jag att göra en kvantitativ 

enkätundersökning, se bilaga 1. Detta för att minska risken för att respondenterna skulle 

känna sig utpekade som överviktiga. Jag har varit i kontakt med Michael Potter (personlig 

kontakt 2008-09-09) och fått tillgång till den enkät som Potter et al. (2001) använde i sin studie. 

Enkäten har inte kopierats utan har använts som stöd vid utformandet av enkäten som använts 

i föreliggande studie. För att respondenterna skulle ha möjlighet att uttrycka sig själva 

samtidigt som de gavs alternativa svar så har semistrukturerade frågor använts (Cohen, 

Manion & Morrison, 2001). Möjligheten till egna svarsalternativ ökar validiteten och 

reliabiliteten hos undersökningen samt att det minskar risken att resultatet påverkas av 

forskarens uppfattningar (Cohen et al., 2001). Dock inleddes enkäten med några slutna frågor 

som möjliggjorde kategorisering av resultatet. Vid skapandet av frågorna har hänsyn tagits till 

Cohens et al. (2001) råd om att frågorna inte skall vara tvetydiga utan att de skall vara lätta att 

tolka så att inte svaren blir felaktiga, samt även att svaren inte överlappar varandra, till 

exempel vad gällde frågan om respondenternas ålder. För att testa enkätens funktion 

genomfördes en pilotstudie varefter vissa justeringar i frågornas utformning gjordes. 

4.3 Databearbetning 

Genererad data från enkäterna har bearbetats i SPSS version 17.0 där korstester och 

frekvenstabeller gjorts för att generera data till analysen. Dessa data har redovisats i 

löpande text samt tabeller, se även bilaga 3, 4a, 4b, 5a och 5b. 

4.4 Etiska aspekter 

Enkäter gör alltid mer eller mindre intrång i respondentens liv beroende på graden av 

känslighet och de kan upplevas som hotfulla eller som ett intrång i det privata (Cohen et al., 

2001). Man kan aldrig tvinga en respondent att besvara eller slutföra en enkät, även om de 

kan uppmanas till det så måste de ha informerats om att deltagandet är frivilligt och att de 

äger rätten att dra sig ut när de vill utan vidare konsekvenser. Detta ingår i kravet om 

informerat samtycke (Vetenskapsrådet) som också innebär att respondenterna skall ha fått 

information om vad undersökningen innebär. Hit hör även att det inte bör föreligga någon 
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form av beroendeförhållande mellan forskare och respondent. I föreliggande undersökning 

förekommer inget beroendeförhållande då jag inte haft kännedom om respondenterna på 

förhand. För att deltagarna skall känna sig trygga såväl under som efter undersökningen måste 

de i enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet) försäkras om att de är fullkomligt 

anonyma, att de medvetandegörs om potentiella konsekvenser av såväl positiv som negativ 

natur och att materialet förvaras så att ingen obehörig kan få tillgång till det. Vid utskrift av 

data och rapportering av resultatet måste respondenterna has i åtanke så att de inte lider skada. 

Enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet) får insamlat material enbart användas för forskning 

och inte användas i kommersiella syften. Vidare är det viktigt att inte personuppgifter används 

för åtgärder eller beslut som påverkar enskilda individer direkt. Någon risk för detta finns inte 

i denna studie då personuppgifter inte samlats in. Respondenterna informerades via 

missivbrev (se bilaga 2) som var vidhäftat enkäten om avsikten med undersökningen, samt att 

deltagandet var frivilligt och anonymt, de klasser som uppsöktes fick även informationen 

muntligt. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet har tidigare varit ett mått på huruvida man verkligen undersökt det man avsett att 

undersöka men numera har den många andra former som till exempel inre och yttre validitet 

där yttre validitet hänsyftar till i vilken grad resultatet går att generaliseras till en större 

population (Cohen et al., 2001). Deltagarna var relativt många och omfattade alla de olika 

viktgrupperna, från undervikt till fetma, och deras önskningar har redovisats i såväl löpande 

text som i tabeller, såväl sammanslaget som för de specifika viktgrupperna vilket gör att 

resultatet får anses vara applicerbart på större populationer oavsett viktgruppstillhörighet. 

Med hänsyn till det får den yttre validiteten anses god. 

 

Pålitligheten hos en studie mäts i reliabilitet och möjligheten till replikerbarhet är ett krav 

inom den kvantitativa forskningen (Cohen et al., 2001). Använder en annan forskare samma 

urval och metod förutsätts resultatet bli det samma (a.a.). Då tillvägagångssättet är noggrant 

redovisat och respondenterna antas besvarat enkäterna ärligt och uppriktigt anses reliabiliteten 

vara hög i studien. 
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5 Resultat 
 

Tabell 5.1 Totala antalet respondenter fördelat på kön och ålder.  

   Ålder 

Totalt    20-30 år 31-40 år 41-50 år 50+ år 

Kön Man Antal 17 13 15 7 52 

% inom Kön 32,7% 25,0% 28,8% 13,5% 100,0% 

% inom Ålder 21,2% 44,8% 50,0% 46,7% 33,8% 

% av Totalt 11,0% 8,4% 9,7% 4,5% 33,8% 

Kvinna Antal 63 16 15 8 102 

% inom Kön 61,8% 15,7% 14,7% 7,8% 100,0% 

% inom Ålder 78,8% 55,2% 50,0% 53,3% 66,2% 

% av Totalt 40,9% 10,4% 9,7% 5,2% 66,2% 

Totalt Antal 80 29 30 15 154 

% inom Kön 51,9% 18,8% 19,5% 9,7% 100,0% 

% inom Ålder 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% av Totalt 51,9% 18,8% 19,5% 9,7% 100,0% 

 

Totalt besvarade 154 personer enkäten av dessa var 52 män (33,8 %) och 102 kvinnor (66,2 

%) se . Inom åldersgruppen 20-30 år (n = 80) var 17 män (21,2 %) och 63 kvinnor (78,8 %), 

bland 31-40 åringarna (n = 29) var 13 män (44,8 %) och 16 kvinnor (55,2 %), åldersgruppen 

41-50 år (n = 30) bestod av 15 män (50 %) och 15 kvinnor (50 %) och i åldersgruppen med 

individer 50 år och äldre (n = 15) var det 7 män (46,7 %) och 8 kvinnor (53,3 %). 

Fördelningen av män och kvinnor i åldersgrupper fås i Tabell 5.1 5.1. Förhållandet mellan 

olika åldersgrupper och BMI-grupper redovisas i bilaga 3. 

 

Påverkar vikten hälsan? 

Deltagarnas förhållning till viktens inverkan på hälsan redovisas i figur 5.1. Av de 

underviktiga (3,9 %) som deltog i studien befann sig 83,3 % i åldersgruppen 20-30 år, 

resterande befann sig i gruppen 31-40 år. Ingen i den gruppen ansåg att de behövde gå ner i 

vikt, 50 % ansåg dock att de behövde gå upp i vikt. Av de underviktiga ansåg 40 % att vikten 

påverkade hälsan, dessa var alla män. 54,6 % av deltagarna i studien var normalviktiga och 75 

% av dessa utgjordes av kvinnor. Av de normalviktiga var 66,7 % 20-30 år och 80,4 % av 

dessa var kvinnor. 36,9 % av dessa ansåg att de behövde gå ner i vikt medan 65,5 % ansåg 

inte att hälsan påverkades av vikten. Av de som deltog i studien var 29,2 % överviktiga, 51,1 

% var män och 48,9 % var kvinnor. Av dessa ansåg sig 84,4 % behöva gå ner i vikt och 37,8 

% ansåg att vikten påverkade hälsan negativt medan 51,1 % inte alls ansåg att hälsan 

påverkades. 12,3 % av deltagarna som hamnade i gruppen med fetma och dessa ansåg sig alla 

i behov av att gå ner i vikt. 73,7 % av gruppen med fetma ansåg hälsan negativt påverkad av 

vikten medan 21,1 % inte alls ansåg hälsan vara påverkad. 
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Figur 5.1 Påverkar vikten hälsan, redovisat i procent inom grupperna (baserat på antal svarande) 

 

Vilken hjälpkanal väljer man? 

På frågan om vart de skulle söka hjälp för sin vikt svarade 66,9 % att de skulle vända sig till 

ett gym eller någon annan träningsanläggning, av dessa var 61,2 % kvinnor. Sett till 

åldersgrupperna föredrogs detta alternativ i första hand av alla utom de i den äldsta gruppen 

som i första hand valde Viktväktarna och i andra hand gym eller annan träningsanläggning 

som hjälpkanal, se tabell 5.2. Val av hjälpkanal sett utifrån ålder redovisas i bilaga 4b och sett 

utifrån kön redovisas i bilaga 5b. Därpå följde Viktväktarna (24,7 %) och dietist (17,5 %) som 

populära alternativ, där kvinnorna föredrog Viktväktarna och männen en dietist. I fallande 

ordning följde därefter vårdcentral (10,4 %), annat alternativ (9,7 %), viktcoach (8,4 %) och 

slutligen hälsopedagog eller alternativterapeut (6,5 %). Hos gruppen underviktiga valde 50 % 

att i första hand vända sig till ett gym eller annan träningsanläggning och som delat 

andrahandsval med vardera 16,7 % kom vårdcentral, dietist och annat alternativ. Av de 

normalviktiga föredrogs gym eller annan träningsanläggning av 76,2 % därefter kom dietist 

och Viktväktarna som alternativa hjälpkanaler med vardera 16,7 %. Bland de överviktiga 

föredrog 62,2 % gym eller annan träningsanläggning som hjälpkanal för viktnedgång medan 

28,9 % valde Viktväktarna och 20 % valde att ta hjälp från en dietist. Hos gruppen med fetma 

valde 57,9 % av deltagarna att vända sig till Viktväktarna, 42,1 % valde gym eller annan 

träningsanläggning och en 26,3 % kunde tänka sig att vända sig till sin vårdcentral för att få 

hjälp. 
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Tabell 5.2 Val av hjälpkanal 

 

BMI-grupp Totalt 
% av alla 
i urvalet Undervikt Normalvikt Övervikt Fetma 

Vårdcentral 
% inom BMI-grupp 
% av totala urvalet 

1 
16,7% 

,6% 

6 
7,1% 
3,9% 

4 
8,9% 
2,6% 

5 
26,3% 

3,2% 

16 
 

10,4% 

Viktväktarna 
% inom BMI-grupp 
% av totala urvalet 

0 
,0% 
,0% 

14 
16,7% 

9,1% 

13 
28,9% 

8,4% 

11 
57,9% 

7,1% 

38 
 

24,7% 

Gym/Träningsanläggning 
% inom BMI-grupp 
% av totala urvalet 

3 
50,0% 

1,9% 

64 
76,2% 
41,6% 

28 
62,2% 
18,2% 

8 
42,1% 

5,2% 

103 
 

66,9% 

Hälsopedagog/Alternativterapeut 
% inom BMI-grupp 
% av totala urvalet 

0 
,0% 
,0% 

5 
6,0% 
3,2% 

4 
8,9% 
2,6% 

1 
5,3% 

,6% 

10 
 

6,5% 

Viktcoach 
% inom BMI-grupp 
% av totala urvalet 

0 
,0% 
,0% 

7 
8,3% 
4,5% 

4 
8,9% 
2,6% 

2 
10,5% 

1,3% 

13 
 

8,4% 

Dietist 
% inom BMI-grupp 
% av totala urvalet 

1 
16,7% 

,6% 

14 
16,7% 

9,1% 

9 
20,0% 

5,8% 

3 
15,8% 

1,9% 

27 
 

17,5% 

Annat alternativ 
% inom BMI-grupp 
% av totala urvalet 

1 
16,7% 

,0% 

8 
9,5% 
5,2% 

3 
6,7% 
1,9% 

3 
15,8% 

1,9% 

15 
 

9,7% 

 

 

Vilken form av hjälp vill överviktiga ha? 

På frågan om hjälpform svarade 68,8 % att de ville ha kostråd, 71,7 % av dessa var kvinnor, 

tätt efter kom alternativet råd om fysisk aktivitet valt av 64,9 % varav 68 % var kvinnor, se 

tabell 5.3. Kostråd och råd om fysisk aktivitet var de populäraste alternativen oavsett ålder, 

val av hjälpform sett utifrån ålder redovisas i bilaga 4a och sett utifrån kön redovisas i bilaga 

5a. Därefter kom i fallande ordning coachning (38,3 %), hjälp med realistiska viktmål (32,5 

%) och MI (28,6 %). Mindre populärt var information om risker med övervikt (9,1 %), 

viktgrupp (6,5 %), information om risker med undervikt (5,8 %), annat alternativ (4,5 %) och 

medicinska preparat (1,3 %). Ingen i urvalskohorten valde operation som hjälpform för sin 

vikt. Gruppen underviktiga var mest intresserade av att få kostråd och råd om fysisk aktivitet, 

båda alternativen valdes vardera av 66,7 %, därefter följde MI som valdes av 50 %. Att få 

information om risker med undervikt och coachning valdes vardera av en 33,3 % av de 

underviktiga. Bland de normalviktiga föredrog 75 % att få kostråd och 73,8 % ville ha råd om 

fysisk aktivitet. Dessa alternativ följdes av hjälp att sätta realistiska viktmål (31 %), coachning 

(31 %) och MI (22,6 %). Av de överviktiga ville 64,4 % ha kostråd, 57,8 % ville ha råd om 

fysisk aktivitet och 42,2 % ville ha coachning, dessa alternativ följdes av hjälp att sätta 

realistiska viktmål (35,5 %) och MI (33,3 %). I gruppen med fetma valde 63,2 % coachning, 

därefter kom kostråd som valdes av 52,6 %, i fallande ordning därefter kom råd om fysisk 

aktivitet (42,1 %), hjälp att sätta realistiska viktmål och MI med vardera 36,8 %. Viktgrupp 

som hjälpform valdes av 31,6 % medan information om risker med övervikt och annat 

alternativ vardera valdes av 15,8 %. 
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Tabell 5.3 Vilken hjälpform vill överviktiga ha? 

 

BMI-grupp Totalt 
% av alla 
i urvalet Undervikt Normalvikt Övervikt Fetma 

Kostråd 
% inom BMI-grupp 
% av totala urvalet 

4 
66,7% 

2,6% 

63 
75,0% 
40,9% 

29 
64,4% 
18,8% 

10 
52,6% 

6,5% 

106 
 

68,8% 

Råd om fysisk aktivitet 
% inom BMI-grupp 
% av totala urvalet 

4 
66,7% 

2,6% 

62 
73,8% 
40,3% 

26 
57,8% 
16,9% 

8 
42,1% 

5,2% 

100 
 

64,9% 

Realistiska viktmål 
% inom BMI-grupp 
% av totala urvalet 

1 
16,7% 

,6% 

26 
31,0% 
16,9% 

16 
35,6% 
10,4% 

7 
36,8% 

4,5% 

50 
 

32,5% 

Coachning 
% inom BMI-grupp 
% av totala urvalet 

2 
33,3% 

1,3% 

26 
31,0% 
16,9% 

19 
42,2% 
12,3% 

12 
63,2% 

7,8% 

59 
 

38,3% 

Medicinska preparat 
% inom BMI-grupp 
% av totala urvalet 

0 
,0% 
,0% 

1 
1,2% 

,6% 

1 
2,2% 

,6% 

0 
,0% 
,0% 

2 
 

1,3% 

Operation 
% inom BMI-grupp 
% av totala urvalet 

0 
,0% 
,0% 

0 
,0% 
,0% 

0 
,0% 
,0% 

0 
,0% 
,0% 

0 
,0% 
,0% 

Info om risker med övervikt 
% inom BMI-grupp 
% av totala urvalet 

1 
16,7% 

,6% 

5 
6,0% 
3,2% 

5 
11,1% 

3,2% 

3 
15,8% 

1,9% 

14 
 

9,1% 

Info om risker med undervikt 
% inom BMI-grupp 
% av totala urvalet 

2 
33,3% 

1,3% 

6 
7,1% 
3,9% 

1 
2,2% 

,6% 

0 
,0% 
,0% 

9 
 

5,8% 

Viktgrupp 
% inom BMI-grupp 
% av totala urvalet 

0 
,0% 
,0% 

2 
2,4% 
1,3% 

2 
4,4% 
1,3% 

6 
31,6% 

3,9% 

10 
 

6,5% 

Motiverande samtal 
% inom BMI-grupp 
% av totala urvalet 

3 
50,0% 

1,9% 

19 
22,6% 
12,3% 

15 
33,3% 

9,7% 

7 
36,8% 

4,5% 

44 
 

28,6% 

Annat alternativ 
% inom BMI-grupp 
% av totala urvalet 

0 
,0% 
,0% 

0 
,0% 
,0% 

4 
8,9% 
2,6% 

3 
15,8% 

1,9% 

7 
 

4,5% 

 

 

Övriga önskningar 

På frågorna om vart de skulle söka hjälp för sin vikt och vilken form av hjälp de ville ha fanns 

möjligheten att ange egna svarsalternativ. Här framkom att man kan tänka sig att söka 

information om mat och hälsa på internet. Det fanns även uttryck för att coachning via 

internet kan vara önskvärt och någon ville ha en arena där man kan vara anonym för att inte 

riskera att känna sig utpekad för sin vikt. Uttryck gavs också för önskemål om en arena där 

man slipper vistas bland vältränade personer, det framkom även att det är önskvärt med en 

träningskompis. Respondenterna hade möjlighet att fritt formulera sådant de ansåg angeläget 

att lyfta fram. Behovet av att ”komma igång” att träna lyftes fram samt att det är svårt att hitta 

tid till träning. Det framkom att man oftast vet hur man skall äta men att det saknas 

inspiration. Bristande motivation togs upp som ett problem och behovet att sluta med sötsaker 

och dra ner på alkohol nämndes. Det framkom också att det kan vara svårt att gå ner i vikt om 

man har födoämnesöverkänslighet och muskulatur/skelettsjukdomar. 

 

Konklusion 

Över lag anser inte normalviktiga att vikten påverkar hälsan, dock är det ganska många i den 

gruppen som anser sig behöva gå ner i vikt. Relativt många av deltagarna är överviktiga och 

de flesta av dem anser att de behöver gå ner i vikt. En stor del av dem anser även att hälsan 
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påverkas negativt av vikten. Av de som hamnade i gruppen med fetma ansåg sig alla behöva 

gå ner i vikt och även om inte alla i den gruppen ansåg att vikten påverkade hälsan negativt så 

tyckte de flesta det. Som hjälpkanal är gym eller någon annan träningsanläggning i särklass 

populärast hos urvalet, näst populärast är Viktväktarna. Dock är förhållandet omvänt hos den 

äldsta åldersgruppen och hos de med fetma. Vad gäller form av hjälp är kostråd det mest 

föredragna följt av råd om fysisk aktivitet. Här sågs ingen skillnad mellan åldrarna men de i 

gruppen med fetma valde i första hand coachning. Hjälp med realistiska viktmål och MI var 

även de relativt populära alternativ, medan information om risker med övervikt/undervikt var 

mindre populärt. Ingen i urvalet önskade operera sig och endast två kan tänka sig medicinska 

preparat som hjälp för att gå ner i vikt. Deltagarna gav själva uttryck för att internet skulle 

kunna fungera som plattform för coachning och informationssökning kring kost och hälsa. 

Önskemål om att kunna vara anonym finns också bland deltagarna och brist på motivation ses 

som ett hinder för viktnedgång. 

 

5.1 Analys av resultatet 

Kriterier och upplägg för lyckade viktinterventioner 

Vid analys av resultatet i föreliggande studie har följande komponenter identifierats av 

författaren som betydelsefulla för lyckade viktinterventioner. 

 

 Kartläggning av motivation och grad av villighet till förändring 

 Identifiering av orsak och önskan om viktminskning 

 Motiverande samtal 

 Sätta upp realistiska viktmål 

 Kostråd och råd om fysisk aktivitet 

 Coachning 

 

Det tycks vara betydelsefullt att inleda en viktintervention med att kartlägga motivationen och 

graden av villighet för att gå ner i vikt, samt att identifiera orsaken till varför klienten önskar 

gå ner i vikt. I den här fasen kan MI användas som redskap för att skapa eller öka 

motivationen hos klienten. Därefter bestäms vilken strategi som skall användas och rimliga 

etappmål med viktminskningen sätts upp. Resultatet av studien visade att det är framför allt 

kostråd och råd om fysisk aktivitet som man vill ha när man söker hjälp för sin vikt. Utöver 

det var det många som ville ha coachning och hjälp att sätta realistiska viktmål. Många gav 

också uttryck för att MI är önskvärt varför detta som coachningsform bör ingå under 

interventionens gång. Information och utbildning i hälsosamma kostvanor och val av lämplig 

fysisk aktivitet samt kosten och motionens inverkan på kroppen som blir därför nästa 

naturliga steg i interventionen. Utifrån studiens resultat kan det vid gruppinterventioner vara 

betydelsefullt att det även ingår någon form av internetstöd för underlättande av sådant som 

kan upplevas som jobbigt trots att alla är i samma situation. 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2 Modell för viktinterventioner på gruppnivå. 

 

Ovanstående modell (Figur 5.2) baseras på resultatet av föreliggande studie och förklarar de 

tänkbara stegen i en lyckad viktintervention där hänsyn tas till deltagarnas förutsättningar och 

önskemål. 

 

Målgruppsanpassning 

Oavsett vilken grupp interventionen riktas mot så bör den inledas med identifiering och 

kartläggning av föresats, motivation, samt hinder och möjligheter för viktminskningen. Detta 

för att kunna ge individen största möjliga stöd under processens gång. Beroende på vart i livet 

man befinner sig och hur mycket övervikt man bär på så kan det vara lämpligt att vinkla 

interventionen efter dessa faktorer för att nå ett tillfredsställande resultat. Utifrån föreliggande 

studies resultat ges nedan förslag på hur interventioner kan anpassas efter individen. 

 

Fetma 

Individer med fetma gav uttryck för att grupptillhörighet är betydelsefullt och många i denna 

grupp söker sig till Viktväktarna varför det är motiverat att genomföra gruppvisa 

viktinterventioner. Gruppen blir för dessa en stödjande miljö där de kan känna trygghet och 

förutom råd och stöd från coachen kan utbyta erfarenheter med andra i samma situation. 

Gruppinterventionen läggs lämpligen upp med ett bestämt antal träffar en gång i veckan som 

föregås av individuella samtal där identifiering och kartläggning görs. De första träffarna bör 

omfatta utbildning och information om kosten och motionens betydelse för vikten, 

grundläggande näringslära och hur/vad man bör äta, samt genomgång och rekommendationer 

om olika motionsformer som kan vara lämpliga. Genom hela interventionen bör möjlighet till 

enskild coachning finnas där MI kan ingå som en komponent för att hålla motivationen uppe 

hos klienten. I halvtid görs lämpligen en utvärdering för att se om interventionen fyller tänkt 

funktion eller om den möjligen bör styras om. 

 

Överviktiga 

I gruppen med övervikt är intresset för viktgrupper mycket lågt varför interventioner i denna 

grupp bör ske individuellt. Även här är det viktigt att inleda med identifiering och 

kartläggning av behov och förutsättningar. De överviktiga är i hög grad benägna att söka sig 

Identifiering/Kartläggning 

Beslut om strategi 

Fastställa mål/delmål 

Motiverande samtal 

Utbildning 

 

Motiverande samtal 

Coachning 

Uppföljning 
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till gym eller någon annan form av träningsanläggning varför interventionen bör inledas med 

råd om lämplig fysisk aktivitet som sedan åtföljs av kostråd för att få optimal effekt av 

viktminskningen. Vid enskilda interventioner är det inte nödvändigt att sätta ett bestämt antal 

sessioner utan här jobbar man tillsammans med klienten tills denne känner att den fått 

nödvändiga verktyg för att klara sin viktnedgång. Regelbunden coachning och vid behov MI 

är nödvändigt för att klienten inte skall tappa suget. 
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6 Diskussion 
 

Påverkar vikten hälsan? 

Totalt ansåg 27,5 % av respondenterna att vikten påverkade hälsan negativt, det var 28,5 % av 

männen och 26,7 % av kvinnorna som ansåg hälsan negativt påverkad. Bland de överviktiga 

ansåg en 37,8 % att vikten påverkade hälsan negativt medan 51,1 % inte alls ansåg att hälsan 

påverkades. Av de med fetma ansåg 73,7 % att vikten påverkade hälsan negativt medan 21,1 

% i den gruppen inte alls ansåg att hälsan påverkades av vikten. Skillnaden mellan könen i 

den överviktiga gruppen är att 30,4 % av männen och 45,5 % av kvinnorna ansåg att hälsan 

påverkades negativt av vikten. Skillnaden är utmärkande mellan gruppen med överviktiga och 

gruppen med fetma där hela 80 % av männen och 71,4 % av kvinnorna ansåg att vikten 

påverkade hälsan negativt. I studien uppgav också några individer i gruppen med fetma att de 

hade problem med värk i leder och kroppen. Att det förhåller sig så beror sannolikt på att de 

med fetma i högre grad upplever fysiska komplikationer som exempelvis smärtor i knän och 

andra viktbärande kroppsdelar som exempelvis höfter och fötter vilket stöds av (Schliska) 

Lange och Nies (2004) som vanliga komplikationer till fetma. Att så stor del av de 

överviktiga inte ansåg hälsan påverkad av vikten skulle kunna bero på att de rör sig så pass 

mycket att de kommer upp i hälsosamma motionsnivåer. Skillnaden mellan män och kvinnor 

kan bero på att männen lättare överskattar nivån på sin fysiska aktivitet. Relativt många (36,9 

%) av de normalviktiga ansåg att de behövde gå ner i vikt men endast 10,7 % av dem ansåg 

att vikten påverkade hälsan negativt. Bland de normalviktiga ansåg 33,3 % att de behövde gå 

ner i vikt. Att så pass stor del av de normalviktiga vill gå ner i vikt kan bero på förvridna 

kroppsuppfattningar beroende på rådande samhällsideal där smalhet exponeras i media och 

blir normgivande för kroppsformen. 

 

Gym eller annan träningsanläggning som hjälpkanal 

På frågan om vart man kan tänka sig att söka hjälp för sin vikt valde 50 % av de underviktiga 

att vända sig till ett gym eller någon annan träningsanläggning, 76,2 % av de normalviktiga, 

62,2 % av de överviktiga och 42,1 % av de med fetma valde det alternativet. Skillnad mellan 

de olika BMI-grupperna i benägenheten att vända sig till ett gym eller någon annan 

träningsanläggning är tydlig, vilket skulle kunna bero på en ökad osäkerhet och dålig 

självkänsla hos kraftigare individer, vilket stöds av Wyatt et al. (2006) som menar att 

självförtroendet tenderar att sjunka som en följd av övervikt. Jakicic och Otto (2006) klargör 

att motståndsträning inte ger några vinster jämfört med andra träningsformer men att det är 

betydelsefullt för att stärka fysiska funktioner som till exempel knäleder. Resultatet av studien 

visade också att det kan finnas en önskan om att kunna vara anonym för att slippa känna sig 

utpekad och att det kan upplevas som obekvämt i situationer då andra finns i närheten. Totalt 

valde 66,9 % av respondenterna att vända sig till ett gym eller annan träningsanläggning, detta 

var den mest populära hjälpkanalen hos deltagarna i studien med 76,9 % av männen och 61,8 

% av kvinnorna. Här skiljer gruppen med fetma sig från de övriga då de i första hand valde 

Viktväktarna som hjälpkanal. Ur ålderssynpunkt var det framför allt de yngsta, 41,6 % av det 

totala urvalet, som valde att uppsöka ett gym eller någon annan träningsanläggning, 

frekvensen sjönk med stigande ålder och de äldre valde framför allt Viktväktarna som 

hjälpkanal. Att yngre föredrar att träna på gym eller annan träningsanläggning och ökande 

ålder ökar sannolikheten för att man istället vänder sig till Viktväktarna kan möjligen bero på 

att utseendet har större betydelse när man är ung och att med åldern kommer insikten att 

vikten i sig är viktigare för kroppen och hälsan. 
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Viktväktarna som hjälpkanal 

Viktväktarna var näst populärast och valdes av 24,7 % av det totala urvalet, 92,1 % av dessa 

var kvinnor. Av männen valde 13,5 % dietist i andra hand. Sett till ålder föredrogs 

Viktväktarna i hög grad av den äldsta gruppen där 53,3 % valde att vända sig dit, sedan sjönk 

frekvensen med åldrarna. Ur BMI-perspektiv föredrogs Viktväktarna i högre utsträckning av 

gruppen med fetma där 57,9 % valde det alternativet, följt av de överviktiga med 28,9 %, 

dock föredrog de överviktiga att gå till ett gym eller annan träningsanläggning i högre grad än 

till Viktväktarna. Resultaten visar följaktligen att individer med ett högre BMI, en högre ålder 

och främst kvinnor i större utsträckning tenderar att söka sig till Viktväktarna än övriga. Detta 

kan tolkas som att tidigare misslyckanden och ökande livserfarenhet gör att man söker sig till 

en grupp med liknande erfarenheter. Ungefär lika många som söker hjälp på gym eller annan 

träningsanläggning ville även ha råd om fysisk aktivitet, skillnaden här var att kvinnor hellre 

ville ha kostråd än råd om fysisk aktivitet. 48,7 % av respondenterna valde att både få kostråd 

och att vända sig till ett gym eller någon annan träningsanläggning, frekvensen var ungefär 

den samma för de som valt råd om fysisk aktivitet som hjälpform och gym/träningsanläggning 

som hjälpkanal. 51,9 % urvalskohorten valde att få såväl kostråd som råd om fysisk aktivitet. 

Då övervikt beror på en positiv energibalans är det viktigt att se över kostvanorna för att det 

skall bli möjligt att reducera fettinlagringen (Jakicic & Otto, 2006; FHI, 2002). Det är dock 

svårt att enbart med kosten få till en acceptabel viktminskning och fysisk aktivitet är 

nödvändigt för att öka energiförbrukningen vilket Jakicic och Otto (2006) anser ger den 

största effekten på vikten.  Hos Viktväktarna (2008) ligger fokus på att räkna om maten i 

poäng för att få kontroll på energiintaget och i förfarandet förlorar man lite grand perspektivet 

på matens innehåll och om den i sig är hälsosam. Detta skulle kunna förklara varför deras 

metod ger ganska måttliga resultat på vikten och inte förbättrar tillstånd relaterade till fetma 

hos deltagarna, vilket är ett faktum som påvisats av såväl Tsai och Wadden (2005) som av 

Wilson (2005). I föreliggande studie valde 71,1 % av de som valde att vända sig till 

Viktväktarna att få kostråd och 55,3 % valde att få råd om fysisk aktivitet. Av de som valt att 

söka hjälp på gym/träningsanläggning valde 72,8 % att få kostråd. Resultaten tyder på att 

många är medvetna om betydelsen av att kombinera hälsosamma kostvanor med fysisk 

aktivitet och dessa faktorer torde således inte vara några problem att integrera i en riktad 

viktintervention. Detta stöds också av Jakicic och Otto (2006) när de säger att interventioner 

som omfattar båda dessa faktorer ger bättre utfall än de som omfattar endast en av faktorerna. 

 

Dietist som hjälpkanal 

Totalt sett kom dietist på tredje plats (17,5 %) i valet av hjälpkanal för vikten, männen valde 

dock dietist redan i andra hand. Av det totala urvalet har 16,2 % av deltagarna valt dietist som 

hjälpkanal och kostråd som hjälpform. Det var 15,8 % i gruppen med fetma som valde att få 

hjälp från en dietist och av de överviktiga var det 20 %, hos de underviktiga och de 

normalviktiga var det i vardera av grupperna 16,7 % som valde dietist som hjälpkanal. 

Fördelningen överensstämmer väl med spridningen i hela urvalet bortsett från gruppen med 

fetma som ligger aningen högre. Detta visar på en medvetenhet om kostens betydelse som 

måste tas på allvar. Davis et al. (2006) visar också att läkare sällan skriver remiss till dietist 

trots att den önskan finns hos de överviktiga. Valet hälsopedagog eller alternativterapeut låg 

på 6,5 % totalt vilket gör att det alternativet hamnade sist bland hjälpkanalerna. Att det 

förhåller sig så kan möjligen bero på att folk i allmänhet inte är så insatta i vad en 

hälsopedagog är och vilken hjälp denne kan erbjuda. Möjligen kan formuleringen av 

frågesvaret orsakat bias och bidragit till den låga svarsfrekvensen för alternativet. Hade 

hälsopedagog och alternativterapeut varit skilda svarsalternativ kan möjligen svarsfrekvensen 

ha blivit en annan. Detta betraktas som en svaghet och bör has i åtanke av den eller de som 

eventuellt avser att göra om studien.  
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Viktgrupp som hjälpform 

Potter et al. (2001) skriver att de som har de ambitiösaste viktmålen oftast är de som har ett 

högt BMI och de vill i större utsträckning än övriga bli hänvisade till någon form av 

viktminskningsprogram. Resultatet av studien visar dock att det var väldigt få (6,5 %) av det 

totala antalet respondenter som ville delta i en viktgrupp. Av de med fetma valde dock 31,6 % 

deltagande i viktgrupp som en väg att få hjälp med sin viktproblematik, intresset för 

viktgrupper sjönk drastiskt med sjunkande BMI. Av de som valde Viktväktarna som 

hjälpkanal valde 23,7 % viktgrupp som hjälpform och hälften av dem valde att få hjälp att 

sätta realistiska viktmål. Sett till ålder föredrogs viktgrupp i högst grad av de som var 41-50 år 

och i studiens urvalskohort är det enbart kvinnor som valt denna hjälpform. Detta tyder på att 

riktade interventioner med gruppaktiviteter kan vara av betydelse för individer med högre 

BMI. Skälet till att man vill ingå i en grupp kan vara att man då känner stöd och samhörighet 

med andra som är i samma situation som man själv befinner sig i. 

 

Information om risker 

Endast 9,1 % av det totala urvalet som ville få information om riskerna med övervikt. Hos 

grupperna med fetma var det 15,8 % och i gruppen med undervikt var det 16,7 % som valde 

detta alternativ. Det är inte anmärkningsvärt att individer med fetma önskar få dessa råd då 

fetman bevisligen medför risker för individens hälsa vilket också kan knytas till att Potter et 

al. (2001) påpekar att prevalensen för följdsjukdomar ökar med ökat BMI. Att man som 

underviktig vill ha dessa råd kan tyda på en rädsla för övervikt vilket i sig kan ses som en 

anorektisk inställning. Positivt är dock att resultatet visar att det är dubbelt så många 

underviktiga som ville ha information om riskerna med undervikt än med övervikt. 

 

Motiverande samtal (MI) 

MI önskades av 28,6 % av urvalet och var den femte mest önskade hjälpformen. Högst 

popularitet, 34,5 %, hade det hos de i åldrarna 31-40 år tätt följt av de yngsta med 31,3 % och 

sett till BMI var det populärast hos de underviktiga med 50 % följt av gruppen med fetma, 

36,8 %, för att sen minska i popularitet med minskat BMI. Att vara på väg mot medelåldern i 

kombination med högre BMI är således utmärkande för att MI kan vara användbart vid 

viktinterventioner. Wyatt et al. (2006) tydliggör att övervikt ofta leder till psykosociala besvär 

som till exempel depression och dåligt självförtroende och Potter et al. (2001) har påvisat att 

många anser att vikten påverkar deras lycka, oavsett BMI. Lider man av båda dessa faktorer kan 

det vara svårt att motivera sig till en sundare livsstil för att gå ner i vikt och då kan MI vara ett 

bra stöd för att komma igång med sin viktminskning. MI är en effektiv metod vikt 

viktinterventioner (Rubak et al., 2005) och ger resultat redan vid ett fåtal sessioner (Forsberg, 

2006) vilket ger stöd för att redan i ett tidigt skede av viktinterventioner implementera MI för 

att nå ett bättre resultat. 

 

Kirurgi som hjälpform 

Det fanns individer i urvalet som led av extrem fetma men ingen av informanterna valde 

operation som hjälpform för att minska i vikt. Även om kirurgi anses vara den effektivaste 

behandlingen av fetma (Rössner, 2008; SBU, 2002) så uppfattas detta som positivt då 

magsäcksoperationer alltid innebär en risk för individen. 

 

Stöd och motivation 

Av resultatet framgår att man gärna vill ha en träningskompis vilket tolkas som att sällskap 

ökar motivationen och sporrar till träning. Att man ville slippa vistas bland vältränade kan ses 

som ett uttryck för bristande självförtroende vilket styrks av Wyatt et al. (2006) som även 
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säger att livskvaliteten försämras på grund av den sociala skam som överviktiga och individer 

med fetma upplever. För att möta upp individer med bristande självförtroende kan 

gruppträningspass där enbart överviktiga är välkomna vara betydelsefullt. I större städer bör 

det gå att ha vissa tider på träningsanläggningar då icke överviktiga inte får tillträde för att 

stödja de överviktiga som av någon anledning vill träna men som inte vill göra det i smalare 

personers närvaro. Att många påstod sig sakna motivation och tid till motion kan möjligen 

bero på att de ser hinder som egentligen skulle kunna vara möjligheter. Exempelvis tar sig 

många till jobbet eller sin dagliga sysselsättning med buss och ofta går det lika fort att gå. Tar 

det 30 minuter att gå till eller från jobbet så har man redan om man väljer att gå åt endast det 

ena hållet kommit upp i lägsta rekommenderad daglig motionsnivå (Jakicic & Otto, 2006). 

Gör man detta byte har man eliminerat ett hinder och skapat en möjlighet. 

 

Alternativa hjälpkanaler 

Resultatet av studien visar att internet kan vara en arena för de som söker hjälp för sin vikt 

vilket också stöds av att Davis et al. (2006) påvisat att goda resultat kan fås via internetbaserat 

stöd. Viktcoach var föga populärt som hjälpkanal, det valdes av 8,4 % av totala urvalet, sett 

till BMI-grupp var detta alternativ ungefär lika populärt bortsett från de underviktiga där 

ingen valde det alternativet. Intresset för att vända sig till sin vårdcentral för att få hjälp var 

aningen populärare och valdes av 10,4 % av deltagarna. Dock var det endast 26,3 % av 

gruppen med fetma och 16,7 % av de underviktiga som valde denna hjälpkanal, 8,9 % av de 

överviktiga valde detta alternativ och 7,1 % av de normalviktiga. Att så pass få av de 

överviktiga valde att söka hjälp på vårdcentralen skulle kunna bero på att de har erfarenheter 

av att tidigare ha försökt få hjälp från sin läkare och att de inte blivit väl bemötta. Davis et al. 

(2006) och Potter et al. (2001) har påvisat att många läkare underlåter att ta upp viktfrågan 

med sina patienter trots att de anser att det hör till deras ansvar. Viktcoach fick aningen sämre 

respons med 8,4 % av deltagarna, än vårdcentralen, vilket blir lite paradoxalt om man beaktar 

att coachning som hjälpform fick respons hos 38,3 % av det totala urvalet. Vid korstestning av 

viktcoach och coachning visade det sig att endast 7,1 % av respondenterna valt båda 

alternativen. Respondenterna tydliggjorde att det finns intresse för coachning via internet och 

för de som önskar vara anonyma skulle det kunna vara ett alternativ, vilket också får stöd i att 

Davis et al. (2006) påvisat att internetbaserad kommunikation kan ge goda resultat för vissa. 

Det går att se såväl fördelar som nackdelar med en sådan plattform. Även om det kan 

upplevas som skönt att vara anonym så blir man heller inte ansvarig inför någon annan än sig 

själv, vilket gör att lockelsen att fuska eller felrapportera kan öka. Å andra sidan är vikten i 

slutändan individens eget ansvar och alla beslut måste tas av denne själv, finns där viljan att 

verkligen gå ner i vikt så torde det inte vara några större problem. 

 

Kriterier och upplägg för lyckade viktinterventioner 

Enligt Tones och Tilford (2001) måste hälsopedagogiska interventioner för att bli lyckade 

vara baserade på en systematisk plan varför komponenter som är av betydelse vid 

viktinterventioner listats. Enbart viljan att gå ner i vikt är inte tillräcklig, man måste vara redo 

för att kunna åstadkomma de livsstilsförändringar som krävs för att nå lyckade resultat. Tan et 

al. (2006) förklarar att motståndet till förändringar tenderar att öka med ökat BMI. Detta 

tydliggör att viktinterventioner lämpligen inleds med att kartläggning och identifiering av 

motivation och graden av villighet för att gå ner i vikt. Om klienten uttrycker en önskan om 

att gå ner i vikt men inte är redo för det kan det bero på att någon annan, exempelvis en 

läkare, har uttryckt att viktnedgång måste komma till stånd. I den här fasen kan MI vara ett 

bra redskap för att höja motivationen hos klienten. Rubak et al. (2005) klargör också att MI 

bland annat kännetecknas av att den inre motivationen lyfts fram och förstärks så att klienten 

själv genomför den förändring som är nödvändig. 
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Resultatet från studien visade att kostråd och råd om fysisk aktivitet är mest attraktivt hos de 

som söker hjälp för sin vikt. Dessutom vill många ha coachning, hjälp att sätta upp lämpliga 

viktmål och man vill även ha MI. Rössner (2008) skriver att kost, motion och 

beteendeförändringar underbygger all behandling av övervikt och fetma. Vilket ger stöd för 

att utbildning i hälsosamma kostvanor och vägledning vid val av lämplig fysisk aktivitet samt 

information om vilken inverkan kostvanor och motion har på kroppen lämpligen bör ingå vid 

viktinterventioner. Det tycks vara betydelsefullt att genom hela interventionen stödja och 

coacha klienten mot målet för att motivationen skall hållas uppe. 

 

FHI (2002) gör gällande att multidisciplinära interventioner där man arbetar integrerat med 

breda handlingsplaner blir framgångsrika. Detta tydliggör att coachande hälsopedagog eller 

alternativ behandlare bör samarbeta med andra aktörer som exempelvis gym eller andra 

träningsanläggningar och möjligen dietist. Dessa aktörer kan lämpligen interagera i 

interventionen under coachningsfasen. 

6.1 Framtida forskning 

Under arbetets gång har det framkommit att det finns få studier gjorda som avslöjar vad de 

överviktiga själva vill ha för form av hjälp när de söker hjälp för sin vikt. Potter et al. (2001) 

liksom Tan et al. (2006) tydliggör också detta faktum i sina studier. Det är därför angeläget att 

fler studier görs för att utröna dessa faktorer och det är önskvärt att fokus inte hamnar på 

primärvården då det även finns andra kanaler för de överviktiga att få hjälp från. 
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Bilaga 1 

 

Viktenkät 
 

 

1. Är Du…   

 Kvinna eller  Man 

 

 

 

2. Vilken åldersgrupp tillhör Du? 

  20 – 30 år 

  31 – 40 år 

  41 – 50 år 

  51 – 60 år 

  61 år eller äldre 

 

 

3. Vad väger Du? _____ kg 

 

 

4. Hur lång är Du? _____ cm 

 

 

5. Anser Du att Du behöver gå upp i vikt? (gå till fråga 7 om Du svarar ja) 

  Ja 

  Nej 

 

 

6. Anser Du att Du behöver gå ner i vikt? 

  Ja 

  Nej 

 

 

7. Anser du att din nuvarande vikt påverkar din hälsa? 

  Ja, positivt 

  Ja, negativt 

  Nej 

 

Fortsättning på baksidan…
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8. Om Du skulle söka hjälp för din vikt, vart skulle Du då vända dig? 

(flera alternativ är möjliga) 

 

  Till din vårdcentral 

  Till Viktväktarna 

  Till ett gym/träningsanläggning 

  Till en hälsopedagog eller annan alternativterapeut 

  Till en viktcoach 

  Till dietist 

  Annat (specificera) ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

9. Om Du skulle söka hjälp för din vikt, vilken form av hjälp skulle Du då vilja ha? 

(flera alternativ är möjliga) 

 

  Kostråd 

  Råd om fysisk aktivitet 

  Hjälp att sätta upp realistiska viktmål 

  Coachning/vägledning 

  Medicinska preparat (bantningspiller) 

  Operation (ej fettsugning) 

  Få veta vilka risker som finns med övervikt 

  Få veta vilka risker som finns med undervikt 

  Viktgrupp  

  Motiverande samtal 

  Annat (specificera) ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Formulera gärna med egna ord hur du ser på din situation och dina behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att Du tog dig tid att besvara enkäten! 
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Bilaga 2 

 

Missivbrev 
 

Jag heter Lena Vendin och håller på att skriva en D-uppsats i hälsopedagogik vid Högskolan i 

Gävle. Förståelsen för individer med viktproblem är begränsad och det finns få studier gjorda 

som talar om vad individen vill ha hjälp med. Därför vill jag försöka ta reda på vilken form av 

hjälp de som söker hjälp för sin vikt vill ha, samt var de kan tänkas söka hjälp. Detta för att 

hälsopedagoger och andra som möter personer med viktproblem skall kunna ge bästa möjliga 

stöd till den som ber om hjälp. 

 

Deltagandet är frivilligt, men för att resultatet av undersökningen skall bli så säkert som 

möjligt är det dock viktigt att enkäten fylls i fullständigt och av så många som möjligt. Du 

kommer att vara fullständigt anonym.  I det färdiga arbetet kommer det inte att vara möjligt 

att tyda ut vilka som deltagit i undersökningen eller var den är genomförd.  

 

Detta för att du som person skall känna dig trygg med att besvara enkäten. De ifyllda 

enkäterna kommer att förvaras så att obehöriga inte har tillgång till dem och data kommer 

enbart att användas för denna undersökning. De inledande frågorna som är av mer personlig 

karaktär är viktiga för att kunna se om det finns skillnader mellan män och kvinnor och om 

vikten har betydelse för den hjälp man vill ha, samt om åldern påverkar vilken form av hjälp 

som önskas. 

 

Jag tackar för att Du vill ställa upp och besvara enkäten. 

 

 

 

Lena Vendin 

halsopedagog@telia.com 

 

 

 

 

Handledare 

Gunnar Cardell, fil.dr, universitetslektor 

gcl@hig.se 
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Bilaga 3 

 

Antal i olika åldersgrupper fördelade i olika BMI-grupper 

   BMI-grupp 

Totalt    Undervikt Normalvikt Övervikt Fetma 

Ålder 20-30 år Antal 5 56 11 8 80 

% inom BMI-grupp 83,3% 66,7% 24,4% 42,1% 51,9% 

% av Totalt 3,2% 36,4% 7,1% 5,2% 51,9% 

31-40 år Antal 1 14 13 1 29 

% inom BMI-grupp 16,7% 16,7% 28,9% 5,3% 18,8% 

% av Totalt ,6% 9,1% 8,4% ,6% 18,8% 

41-50 år Antal 0 11 13 6 30 

% inom BMI-grupp ,0% 13,1% 28,9% 31,6% 19,5% 

% av Totalt ,0% 7,1% 8,4% 3,9% 19,5% 

50+ år Antal 0 3 8 4 15 

% inom BMI-grupp ,0% 3,6% 17,8% 21,1% 9,7% 

% av Totalt ,0% 1,9% 5,2% 2,6% 9,7% 

Totalt Antal 6 84 45 19 154 

% inom BMI-grupp 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% av Totalt 3,9% 54,5% 29,2% 12,3% 100,0% 
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Bilaga 4a 

Hjälpform fördelat över ålder 
Ålder 

20-30 år 31-40 år 41-50 år 50+ år 

Kostråd 
% inom åldersgrupp 
% av totala urvalet 

60 
75,0% 

39% 

16 
55,2% 
10,4% 

18 
60,0% 
11,7% 

12 
80,0% 

7,8% 

Råd om fysisk aktivitet 
% inom åldersgrupp 
% av totala urvalet 

58 
72,5% 
37,7% 

18 
62,1% 
11,7% 

17 
56,7% 
11,0% 

7 
46,7% 

4,5% 

Realistiska viktmål 
% inom åldersgrupp 
% av totala urvalet 

27 
33,8% 
17,5% 

8 
27,6% 

5,2% 

9 
30,0% 

5,8% 

6 
40,0% 

3,9% 

Coachning 
% inom åldersgrupp 
% av totala urvalet 

31 
38,8% 
20,1% 

12 
41,4% 

7,8% 

9 
30,0% 

5,8% 

7 
46,7% 

4,5% 

Medicinska preparat 
% inom åldersgrupp 
% av totala urvalet 

1 
1,3% 

,6% 

0 
,0% 
,0% 

1 
3,3% 

,6% 

0 
,0% 
,0% 

Operation 
% inom åldersgrupp 
% av totala urvalet 

0 
,0% 
,0% 

0 
,0% 
,0% 

0 
,0% 
,0% 

0 
,0% 
,0% 

Info om risker med övervikt 
% inom åldersgrupp 
% av totala urvalet 

11 
13,8% 

7,1% 

1 
3,4% 

,6% 

1 
3,3% 

,6% 

1 
6,7% 

,6% 

Info om risker med undervikt 
% inom åldersgrupp 
% av totala urvalet 

8 
10,0% 

5,2% 

0 
,0% 
,0% 

0 
,0% 
,0% 

1 
6,7% 

,6% 

Viktgrupp 
% inom åldersgrupp 
% av totala urvalet 

4 
5,0% 
2,6% 

2 
6,9% 
1,3% 

3 
10,0% 

1,9% 

1 
6,7% 

,6% 

Motiverande samtal 
% inom åldersgrupp 
% av totala urvalet 

25 
31,3% 
16,2% 

10 
34,5% 

6,5% 

7 
23,3% 

4,5% 

2 
13,3% 

1,3 

Annat alternativ 
% inom åldersgrupp 
% av totala urvalet 

3 
3,8% 
1,9% 

0 
,0% 
,0% 

2 
6,7% 
1,3% 

2 
13,3% 

1,3% 

 Bilaga 4b 

Hjälpkanal fördelat över ålder 
Ålder 

20-30 år 31-40 år 41-50 år 50+ år 

Vårdcentral 
% inom åldersgrupp 
% av totala urvalet 

10 
12,5% 

6,5% 

3 
10,3% 

1,9% 

2 
6,7% 
1,3% 

1 
6,7% 

,6% 

Viktväktarna 
% inom åldersgrupp 
% av totala urvalet 

11 
13,8% 

7,1% 

6 
20,7% 

3,9% 

13 
43,3% 

8,4% 

8 
53,3% 

5,2% 

Gym/Träningsanläggning 
% inom åldersgrupp 
% av totala urvalet 

64 
80,0% 
41,6% 

18 
62,1% 
11,7% 

17 
56,7% 
11,0% 

4 
26,7% 

2,6% 

Hälsopedagog/Alternativterapeut 
% inom åldersgrupp 
% av totala urvalet 

3 
3,8% 
1,9% 

2 
6,9% 
1,3% 

3 
10,0% 

1,9% 

2 
13,3% 

1,3% 

Viktcoach 
% inom åldersgrupp 
% av totala urvalet 

8 
10,0% 

5,2% 

2 
6,9% 
1,3% 

2 
6,7% 
1,3% 

1 
6,7% 

,6% 

Dietist 
% inom åldersgrupp 
% av totala urvalet 

16 
20,0% 
10,4% 

4 
13,8% 

2,6% 

4 
13,3% 

2,6% 

3 
20,0% 

1,9 

Annat alternativ 
% inom åldersgrupp 
% av totala urvalet 

6 
7,5% 
3,9% 

4 
13,8% 

2,6% 

3 
10,0% 

1,9% 

2 
13,3% 

1,3% 
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 Bilaga 5a 

Hjälpform fördelat över kön 
Kön 

Män Kvinnor 

Kostråd 
% inom kön 
% av totala urvalet 

30 
57,7% 
19,5% 

76 
74,5% 
49,4% 

Råd om fysisk aktivitet 
% inom kön 
% av totala urvalet 

32 
61,5% 
20,8% 

68 
66,7% 
44,2% 

Realistiska viktmål 
% inom kön 
% av totala urvalet 

11 
21,2% 

7,1% 

39 
38,2% 
25,3% 

Coachning 
% inom kön 
% av totala urvalet 

12 
23,1% 

7,8% 

47 
46,1% 
30,5% 

Medicinska preparat 
% inom kön 
% av totala urvalet 

0 
,0% 
,0% 

2 
2,0% 
1,3% 

Operation 
% inom kön 
% av totala urvalet 

0 
,0% 
,0% 

0 
,0% 
,0% 

Info om risker med övervikt 
% inom kön 
% av totala urvalet 

3 
5,8% 
1,9% 

11 
10,8% 

7,1% 

Info om risker med undervikt 
% inom kön 
% av totala urvalet 

3 
5,8% 
1,9% 

6 
5,9% 
3,9% 

Viktgrupp 
% inom kön 
% av totala urvalet 

0 
,0% 
,0% 

10 
9,8% 
6,5% 

Motiverande samtal 
% inom kön 
% av totala urvalet 

9 
17,3% 

5,8% 

35 
34,3% 
22,7% 

Annat alternativ 
% inom kön 
% av totala urvalet 

5 
9,6% 
3,2% 

2 
2,0% 
1,3% 

  Bilaga 5b 

Hjälpkanal fördelat över kön 

Kön 

Män Kvinnor 

Vårdcentral 
% inom kön 
% av totala urvalet 

3 
5,8% 
1,9% 

13 
12,7% 

8,4% 

Viktväktarna 
% inom kön 
% av totala urvalet 

3 
5,8% 
1,9% 

35 
34,3% 
27,7% 

Gym/Träningsanläggning 
% inom kön 
% av totala urvalet 

40 
76,9% 
26,0% 

63 
61,8% 
40,9% 

Hälsopedagog/Alternativterapeut 
% inom kön 
% av totala urvalet 

5 
9,6% 
3,2% 

5 
4,9% 
3,2% 

Viktcoach 
% inom kön 
% av totala urvalet 

2 
3,8% 
1,3% 

11 
10,8% 

7,1% 

Dietist 
% inom kön 
% av totala urvalet 

7 
13,5% 

4,5% 

20 
19,6% 
13,0% 

Annat alternativ 
% inom kön 
% av totala urvalet 

6 
11,5% 

3,9% 

9 
8,8% 
5,8% 

 


