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Abstract 

 
Obesity and overweight are growing public health problems in Sweden, which is why the 

authors find it interesting to investigate which methods of treatment that are used. This 

descriptive study opens with a review of previous studies and definitions of relevant concepts. 

Thereafter, the focus question is treated qualitatively through semi structured interviews with 

six persons: two patients suffering from obesity, a doctor, a dietician, a student nurse and a 

diabetics nurse. On the basis of the interviews it is concluded that methods of treatment used 

in Sweden to fight obesity and overweight include cognitive therapy, surgery and medication. 

It appears that cognitive therapy is the most common, that surgery – in both the short and the 

long run – is the most effective and that medication is used with caution due to the risk of 

severe side effects. However, a majority of the interviewed report that they in several cases 

combine the three methods of treatment; for example, surgery is often both preceeded and 

followed by cognitive therapy. The study at hand closes with suggestions on ways in which 

consecutive studies could investigate how the most commonly used method of treatment, 

cognitive therapy, could be optimized and/or supplemented. The authors propose the 

hypothesis that cognitive therapy should be executed closely linked to the patient’s 

behavioural pattern, and suggests a quantitative observational study to test this hypothesis. 

 

Key words: Obesity, Overweight, Treatment  

 

 

 

 



  

Sammanfattning 

 

Denna studie syftade till att undersöka vilka behandlingsmetoder som används mot övervikt 

och fetma. Författarna finner detta område intressant då övervikt och fetma har blivit ett 

växande folkhälsoproblem i Sverige. I bakgrunden definierades övervikt, fetma, orsaker till 

övervikt och fetma, läkare och sjukvård samt tidigare studier. Studien var en kvalitativ 

undersökning och designen var en beskrivande studie. I denna studie genomfördes 

semistrukturerade intervjuer med två patienter som lider av fetma, en läkare, en dietist, en 

studentsköterska och en diabetessköterska. Resultatet påvisar att behandlingsmetoder mot 

övervikt och fetma som används i Sverige är kirurgi, samtalsterapi och medicinering. 

Samtalsterapi är vanligast, medan kirurgi är mest effektivt. Medicinering används sällan på 

grund av svåra biverkningar. Majoriteten av yrkespersonalen som intervjuades kompletterade 

sin metod med övriga för att uppnå bästa möjliga viktnedgång. Slutsatsen för denna studie 

blev att kirurgi är mest effektiv på kort och lång sikt. Det är dock viktigt att komplettera en 

operation med samtalsterapi både innan och efter operationen.  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Förord 

 
Författarna tackar härmed studiens respondenter som har bidragit till att denna studie har 

kunnat genomföras. Dessutom tackas handledare, opponentgrupp, respektive familjer som har 

stöttat och bidragit med tips och idéer. 



  

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ...........................................................................................................................1 
2. Bakgrund ..........................................................................................................................2 

2.1 Övervikt ......................................................................................................................2 
2.2 Fetma ...........................................................................................................................2 

2.3 Orsaker till övervikt och fetma ..................................................................................3 
2.4 Läkare och sjukvård ...................................................................................................4 

2.5 Tidigare studier om behandling av övervikt och fetma .............................................5 
2.5.1 World Health Organisation .................................................................................5 

2.5.2 Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ..........................................6 
2.5.3 Ormen i Paradiset ................................................................................................6 

2.5.4 Studier om övervikt och fetma.............................................................................7 

3. Syfte ...................................................................................................................................8 
3.1 Frågeställning..............................................................................................................8 

4. Metod ................................................................................................................................8 
4.1 Design ..........................................................................................................................8 
4.2 Urval och målgrupp ....................................................................................................8 

4.3 Material .......................................................................................................................8 
4.4 Intervjuerna - Tillvägagångssätt ................................................................................9 

4.5 Dataanalys ...................................................................................................................9 
4.6 Reliabilitet och validitet ............................................................................................ 10 

4.7 Etiska överväganden ................................................................................................. 10 

5. Resultat ........................................................................................................................... 11 
5.1 Kunskap om mat ....................................................................................................... 11 
5.2 Motivation och engagemang ..................................................................................... 12 

5.3 Patientens förväntningar .......................................................................................... 13 
5.4 Individuella förutsättningar ..................................................................................... 14 

5.5 Metoder ..................................................................................................................... 14 
5.5.1 Läkemedel .......................................................................................................... 14 

5.5.2 Samtal ................................................................................................................. 15 
5.5.3 Operation ............................................................................................................ 16 

5.6 Kort-, och långsiktiga resultat .................................................................................. 17 

6. Konklusion ...................................................................................................................... 18 

7. Diskussion ....................................................................................................................... 19 
7.1 Resultatdiskussion .................................................................................................... 19 

7.1.1 Operation ............................................................................................................ 19 
7.1.2 Samtal ................................................................................................................. 19 

7.1.3 Läkemedel .......................................................................................................... 20 
7.2 Metoddiskussion ....................................................................................................... 21 

7.3 Vidare forskning ....................................................................................................... 21 

8. Referenser ....................................................................................................................... 23 

Bilaga 1 ............................................................................................................................... 25 
Bilaga 2 ............................................................................................................................... 26 

Bilaga 3 ............................................................................................................................... 27 
Bilaga 4 ............................................................................................................................... 28 

Bilaga 5 ............................................................................................................................... 29 

  

 



 1 

1. Inledning 
 

Övervikt och fetma är ett växande samhällsproblem, både i Sverige och utomlands. För att gå 

upp i vikt krävs det att människans energiintag överskrider energiutgiften. För att gå ner i vikt 

krävs det omvända. Det har dock visat sig vara betydligt svårare att gå ner i vikt än att gå upp 

i vikt (FYSS, 2008). Med denna problematik finner vi det mycket intressant att ta reda på 

vilka metoder som används i Sverige för de som lider av övervikt och fetma ska få en lyckad 

viktminskning.  

 

Vi anser att det är både aktuellt och betydelsefullt att klargöra hur de yrkeskategorier, som 

arbetar med övervikt och fetma i Sverige, arbetar för att sprida kunskap om olika metoder och 

hur de praktiskt går tillväga. Vi båda upplever denna folksjukdom som ett hot mot den 

svenska folkhälsan och hoppas genom intervjuer med sjuksköterskor, dietister, läkare samt två 

patienter som lider av övervikt och fetma kunna urskilja olika viktminskningsmetoder som 

används i Sverige.  

 

Vidare tror vi att övervikt och fetma är mycket mer komplext än vad många tror. Vi tror alltså 

att övervikt och fetma är en konsekvens av något annat, och att viktproblemen endast är 

”toppen av isberget”. Detta är alltså en stor anledning till att vi upplever övervikt och fetma 

intressant och ser fram emot att ta reda på vilka behandlingsmetoder som existerar beroende 

på utgångspunkten.  

 

Slutligen hoppas vi att andra ska kunna använda vår uppsats och vårt resultat som en grund 

för att göra fler undersökningar inom detta område. Vår förhoppning är att de yrkeskategorier 

som arbetar inom exempelvis vård och omsorg, friskvård, barn och fritid samt hälsopedagogik 

ska kunna få hjälp genom vår uppsats att göra ett ännu bättre arbete och bättre kunna 

förebygga mot övervikt och fetma. Vi önskar alltså att bidra till en bättre hälsa i dagens 

svenska samhälle.    
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2. Bakgrund 
 

Människoarten, även kallad homo habilis, har existerat i ungefär 2,5 miljoner år. Den 

moderna människan formades för ungefär 500 000 år sedan i Afrika (Björklund, M, 2005). 

Forskare har funnit en moderniserad variant av människoarten, som är mer än 40 000 år 

gammal (ibid). Precis som människoartens kropp har förändrats har även vårt födointag 

ändrats (Burenhult, G, 2004). Människan är däggdjur och är skapad för att äta protein, 

kolhydrater och fett och endast rå kost. Att värma vår mat är ett nytt påfynd, endast några 

hundra tusen år gammalt, och att dessutom fritera och konservera är ännu nyare. Människan 

är skapad att äta som den traditionella människoarten, och när många människor äter 

västerländsk mat är det naturligt att människan drabbas av diabetes, cancer, hjärt-, och 

kärlsjukdomar och framförallt övervikt och fetma (ibid). 

 

Burenhult (2004) skriver även hur Människans matintag i dagens samhälle skadar vår kropp 

och drar en jämförelse med våra husdjur. Vi ger inte våra hundar och katter gräddbakelser 

eller chips, för att vi vet att det skulle skada dem, framförallt om de skulle få sådan typ av kost 

regelbundet. Det skulle ge konsekvenser för dem, precis som det ger konsekvenser för 

människan. De direkta konsekvenserna skulle bli övervikt och i värsta fall fetma (ibid).          

 
2.1 Övervikt 

 

Övervikt är ett vanligt förekommande problem i Sverige. Övervikt innebär ett BMI över 25. 

BMI står för body mass index och är ett mått som baseras på människans kroppsvikt och 

kroppslängd (FYSS 2008). Övervikt är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar och det är ett 

stort folkhälsoproblem (Melin, I, 2001). Denna folksjukdom beror på människans ändrade 

vardagsvanor där bil, dator, telefon och kontorsjobb, i samband med dålig kost, har fått en 

avgörande betydelse för att svensken har ökat i vikt (ibid).   

 

Enligt WHO:s hemsida (WHO a) är nästan hälften överviktiga och det främst beror på låg 

fysisk aktivitet, låg social status samt dålig ekonomi. Det genomsnittliga BMI i Europa är 

drygt 26,5 (ibid). Det betyder alltså att genomsnittseuropén är överviktig. Det enkelt att 

förklara varför övervikt och fetma uppstår: energiintaget överskrider energiutgiften (FYSS, 

2008). Det räcker med tre sockerbitar, cirka 42 kalorier, för mycket över det totala 

energiintaget per dag för att öka i vikt, detta ger ett halvt kilo fettväv extra på kroppen per år. 

Alltså ett litet överskott av energiintaget ger betydande konsekvenser på lång sikt, men 

däremot kan regelbunden fysisk aktivitet hålla vikten i balans (ibid).  

 

- ”Med fysisk aktivitet menas generellt alla former av rörelse som ger ökad 

energiomsättning. Detta innebär all typ av muskelaktivitet som exempelvis 

promenader, hushålls- och trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, friluftsliv, 

motion och träning.”(ibid. s. 48)    

 

2.2 Fetma  

 

Fetma blir ett alltmer vanligt problem i Sverige skriver Melin (2004) vilket innebär ett BMI 

över 30 (FYSS 2008). Hela 10-12 % av Sveriges befolkning lider av fetma och denna siffra 

ökar stadigt med 0,5-1 % varje år (Melin, I, 2004). Att människan äter sämre synliggörs också 

genom att det ungefär är 20 000 nya sjukdomsfall av typ 2-diabetes varje år i Sverige. WHO 

skriver (WHO a) att upp till en tredjedel av världens befolkning drabbas av fetma. Enligt 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) beror utvecklingen på att människan är 
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mindre fysisk aktiv, har mer tillgång till onyttig mat, äter på mer oregelbundna tider, stressar 

mycket mer nu än förr, äter mindre hemlagad mat och slutligen mer mat på restauranger som 

vanligtvis är onyttigare.  

 

Fetma är en mycket kostsam sjukdom i Sverige, varje år kostar fetma ungefär 3 miljarder 

kronor för Sverige (SBU). I denna siffra räknas inte in sjukskrivingar på grund av fetma eller 

förtidspensionering. Fetma orsakar även andra problem för den som lider av sjukdomen, 

Utanförskap är mycket vanligt bland folk som lider av fetma, både för att den drabbade själv 

drar sig undan men också på grund av fördomar och attityder gentemot människor som lider 

av fetma. Det finns de som anser att en människa som lider av fetma får skylla sig själv, att 

han eller hon är lat, inte har någon karaktär samt är oansvarig. Detta stämmer dock inte, och 

kan istället bero på en rad olika andra faktorer (ibid).        

 

2.3 Orsaker till övervikt och fetma 

 

Att människor utvecklar övervikt och fetma kan bero på en rad anledningar, i följande stycke 

presenteras några av dem. 

 

Stress är en vanlig anledning till att en människa utvecklar övervikt eller fetma (Stahre, L, 

2007). Den vanligaste typen av fetma som förknippas med stress är bukfetma, som också är 

den farliga fetman. Kopplingen mellan stress och fetma är att människans kortisolhalt stiger 

på grund av stress och då utsöndrar kroppen per automatik ett fettlagrande enzym. Fetma på 

grund av stress, gör att risken för hjärt-, och kärlsjukdomar ökar då kortisolhalten kan vara 

hög under långa perioder, och inte vid korta tillfällen som är naturligt för kroppen (ibid). 

Detta bekräftas av Ekman & Arnetz (2005) samt att under stress äter människan i dagens 

samhälle hetsigt, snabbt och på stående fot, detta kan kallas ”stressätning”. Ekman & Arnetz 

(2005) menar att problematiken med övervikt och fetma har utvecklats parallellt med dagens 

samhälle och dess datorisering, automatisering och jäkt.  

 

Bulimia nervosa är en typ av ätstörning där konsekvensen kan vara övervikt eller fetma 

(Stahre, L, (2007). En ätstörning handlar om ett okontrollerat beteende till mat där det är 

mycket vanligt att pendla i vikt. Människor som lider av bulimia nervosa har oftast endast 

övervikt och inte fetma då de inte tillåter kroppen att gå upp för mycket i vikt, utan kräks upp 

det som de har hetsätit tidigare under dagen (ibid). Människor som har ett missbruk, 

exempelvis bulimia nervosa, drabbas oftast av kontrollförlust, tankebesatthet och förnekelse 

(Jonsson, b, 2004).             

 

Sockerberoende drabbar människor som äter en för stor mängd socker än vad kroppen 

behöver, vill eller klarar av (Sundin, A, 2004). Det tvång en människa kan känna efter socker 

kan bli så allvarligt att det tar över dennes vardag. Ett avbrott på intaget av socker kan för 

många leda till abstinensbesvär (Sundin, A, 2004). Sundin (2004) skriver även att 

sockerberoende dels är en typ av ätstörning och dels är en typ av drogberoende och denna 

kombination gör att det blir extra svårt att behandla. En del människor föds med en specifik 

kroppskemi som innebär överkänslighet mot socker (DesMaisons, K, 1998). Detta gör att 

personen som är drabbad känner ett begär efter sötsaker och tycker vanligtvis om både 

sötsaker och kolhydrater i olika former. Människor som är överkänsliga för socker får oftast 

benämningen ”gottegris”. Det är dock både fel och kränkande och borde istället kallas för 

kolhydratmissbrukare eller chokoholister (ibid).    
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Sorg och depression drabbar många människor. Det är ett tillstånd som inte uppskattas och 

därför vill de flesta komma bort från det (Sundin, A, 2004). Många tröstäter då för att bli 

lyckligare och mer harmoniska. Mat, och framförallt söt mat som kolhydrater, godis, glass 

och snacks fungerar som ett belöningssystem för hjärnan. Belöningssystemets 

signalsubstanser har för många människor lika stark effekt som opium har. Varje gång 

människan äter socker i någon form får kroppen en ”kick” som gör oss lugna och harmoniska. 

Socker kan alltså ses som ett kortsiktigt botemedel mot sorg och depression. Sötma är 

livsnödvändigt för kroppen, exempelvis den söta mjölken som en nyfödd får från sin mor. 

Likväl är det viktigt att socker intas inom rimliga proportioner (ibid).        

 

Vanor är ytterligare en frekvent aspekt som kan leda till övervikt och fetma. Ett beteende som 

blir regelbundet, alltså en vana, eller ovana, leder till en ond cirkel som det kan vara svårt att 

ta sig ur (Melin, I, 2001). I detta fall syftas det på mat och en ovana att stoppa någonting i 

munnen (ibid). Lättast att bryta ett beteende är att gå i beteendeterapi (Björvell, H, 1985). Är 

en person överviktig eller lider av fetma på grund av dåliga vanor är det alltså möjligt att 

minska i vikt genom att uppmärksamma beteendet och få behandling, både motorisk, kognitiv 

och verbal (Melin, I, 2001).     

 

Genetik kan vara en orsak till att människor drabbas av övervikt eller fetma. Det kan bero på 

att vissa människor ärver en viss kroppskemi efter sina föräldrar som innebär att de blir 

överkänsliga mot socker (DesMaisons, K, 1998). Det är även möjligt att se ett samband 

mellan alkoholism och sockerberoende. Är det människor inom familjen eller närliggande 

släktingar som är drabbade av alkoholism är det mycket vanligt att yngre generationer drabbas 

av sockerabstinens. Dessa personer känner också ett sjukligt begär efter socker och får 

sockerabstinens om de inte kan stilla sitt begär. En del människor kan födas med störningar 

vid nedbrytningsprocessen av kolhydrater. Vidare finns det människor som redan från födseln 

har en viss dragning till kolhydrater och socker på grund av en del genetiska egenskaper. Det 

har gjorts tester på möss blodslinjer där det har visat sig att en del av dem hade en förkärlek 

till exempelvis alkohol mer än andra. Samma mönster finns att se vad gäller mat också (ibid).     

 

Socioekonomisk status kan vara en faktor till att en människa drabbas av övervikt och fetma 

(WHO a). Groholt (2008) får som resultat i sin artikel, om övervikt och fetma, att de 

ungdomar som börjar jobba efter att de har tagit studenten löper större risk att drabbas av 

övervikt och fetma än de ungdomar som börjar studera på högskola eller universitet. De 

ungdomar som tittar på TV mer än tre timmar per dag är 60 % mer benägna att drabbas av 

övervikt eller fetma än de som tittar två timmar eller mindre per dag. Det framgår också i 

samma rapport att ungdomar som lever i en familj med god ekonomi har bättre chans att leva 

ett friskt, smalt och hälsosamt liv än ungdomar som lever under dåliga ekonomiska 

förhållanden. Ungdomar som lever under dåliga ekonomiska förhållanden riskerar att bli 

överviktiga och drabbas av ett flertal sjukdomar som är relaterade till övervikt och fetma 

(ibid).    

 

2.4 Läkare och sjukvård  

 

Med tanke på att allt fler drabbas av övervikt och fetma finns det många inom sjukvården som 

är specialiserade på just detta område. Det finns tillexempel tre olika operationer som utförs 

av läkare på människor som lider av fetma, dessa tre heter Gastric bypass, Vertical banded 

gastroplasty och Gastric banding (SBU). Gastric bypass operation, som är den vanligaste och 

mest känd, går ut på att läkaren kopplar bort magsäcken så att maten går direkt vidare ner i 

tarmsystemet.  
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Det är Gastric bypass operation som är den av de tre nämnda operationsmetoderna som är 

mest effektiv. Den ger sammanlagt 6-13 % bättre viktnedgång än de andra två. Den första 

perioden upplever många av de opererade viktnedgången som mycket dramatisk, vissa kan 

förlora upp till hälften av sin kroppsvikt. Denna typ av operation är den mest effektiva även 

på en längre period som åtta år efter operation (ibid). 

 

Det finns olika läkemedel som de som lider av övervikt och fetma kan få ta för att minska i 

vikt. I Sverige används främst två stycken, de heter Reducil och Xenical. Dessa skrivs ut av 

läkare efter en grundlig hälsokontroll. Patienten äter tabletterna under en viss bestämd period 

och har kontakt med läkare med jämna mellanrum för att utvärdera tabletternas verkan samt 

biverkningar (SBU).   

 

En annan typ av sjukvård är samtalsterapi. Det innebär att patienten som lider av övervikt och 

fetma samtalar, exempelvis en gång i veckan, om sina problem och hur de ska lösas med en 

terapeut eller psykolog. Det finns olika typer av samtal, bland annat Kognitiv beteende terapi 

och motiverande samtal (Stahre, L, 2007).   

 

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapeutisk metodik som används främst på patienter med 

ångest, tvångstankar, depression samt de som vill förändra sina vanor. Vidare tas vanligtvis 

sambandet mellan stress, negativ självbild och hetsätning upp på samtalsträffarna. (Stahre, L, 

2007)). Motiverande samtal innebär ett aktivt lyssnande från båda parter samt att patienten 

inte hamnar i försvarsställning för då blir det en omöjlighet att utveckla ett hälsosamt 

beteende (Lindh, G, 1990). Vidare syftar motiverande samtal till att öka patientens ”jagbild” 

och självkänsla för att på så vis uppnå en stabil och hälsosam grund för fortsatt arbete 

(Nilsson, B, 1994). 

 

2.5 Tidigare studier om behandling av övervikt och fetma 

 

2.5.1 World Health Organisation  

 

Prevalensen av fetma i Europa har ökat trefaldigt sedan 1980 (WHO b). Det innebär att 

sjukvårdskostnaderna för ohälsan, på grund av övervikt och fetma, har stigit i höjden. 

Rapporten av WHO beskriver problemets omfattning och konsekvenserna för sjukvården och 

andra enheter, samt de olika insatserna som behövs för att stoppa de uppåtgående siffrorna 

men även vidare insatser för att sänka siffrorna. En kost med lågt energiinnehåll och mer 

fysisk aktivitet hjälper människor att minska i vikt och ger hälsosamma vinster (ibid).  

 

Endast ett lågt energiintag ger bättre resultat än att endast vara fysiskt aktiv för lyckad 

viktminskning (WHO b). Hittills finns det inte några bevis som bekräftar att effekten av 

viktminskning kvarstår efter två år eller bekräftar långsiktiga fördelar mot associerade 

hälsorisker som t.ex. ohälsosamma matvanor, tobakskonsumtion och fysiskt inaktivitet. Det 

finns studier på olika behandlingsmetoder som visar hur effektiva de är vid behandling av 

övervikt och fetma, dessa behandlingsmetoder som WHO nämner är kostbehandling, fysisk 

aktivitet, beteendeterapi, läkemedelsbehandling, kirurgi och behandling av hälsorelaterade 

faktorer. Resultaten av dessa behandlingar visade att endast kirurgimetoden hade bevis för 

långsiktigt upprätthållande av viktminskningen (ibid). 

 

I Sverige har förekomsten av övervikt och fetma ökat radikalt under de senaste två årtiondena, 

detta enligt Statistiska centralbyråns undersökning av levnadsförhållanden (ULF), tabell 1. 
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Tabell 1. ökningen av övervikt och fetma i Sverige från 1980-2003. 

Källa: SCB  

 

 

2.5.2 Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 

 

SBU beskriver i sin rapport, behandling av fetma hos vuxna. Rapporten bygger på studier som 

har högt bevisvärde, alltså randomaniserade och kontrollerade studier där forskarna har 

använt sig av en försöksgrupp/fallgrupp och en kontrollgrupp (ibid).  

 

Rapporten består av olika metoder som studerats för att behandla övervikt och fetma, 

däribland kostbehandling, lågenergikost, VLCD (very low calorie diet), beteendeterapi, fysisk 

aktivitet, kirurgi och läkemedel m fl. Vidare är grunden till behandling för övervikt och fetma 

en reducering av energiintaget samt att fettinnehållet begränsas. Dock är detta långsiktigt och 

det krävs att patientens vilja och engagemang är starkt. Resultatet för dessa olika metoder som 

studerats (se ovan) presenteras samt hur stor viktnedgången blev för respektive grupp. De 

flesta av dessa metoder ger enbart en kortvarig viktnedgång för att sedan återgå till 

ursprungsvikten. Att behålla vikten är därmed ett större arbete för patienten än själva 

viktnedgången. SBU:s vetenskapliga utvärderingar av behandlingsmetoderna av övervikt och 

fetma visade att en förändring av kostvanorna genom rådgivning gav resultat, dock är det 

långsiktiga resultatet osäkert (ibid).  

 

Enligt SBU-rapporten bidrar regelbunden fysisk aktivitet till viktminskning på samma vis 

som VLCD, beteendeterapi, läkemedelsbehandling och kirurgisk behandling. Dock visade 

dessa studier att kirurgisk behandling med magsäcksoperation ger det bästa resultatet både 

kortsiktigt och långsiktigt. Den metoden är dock inte ekonomiskt användbar på hela 

befolkningsgrupper. Rapporten påpekar också att det saknas studier av långtidsbehandling 

(ibid).  

 

2.5.3 Ormen i Paradiset 

 

SBU rapporten finns även nämnd av Agerberg (2007). Där skriver han att resultatet av SBU:s 

rapport visar att vanliga kostprogram brukar ge en viktminskning på 3-10 kg under det första 

året och regelbunden fysisk aktivitet och beteendeterapi ger ytterligare effekter på 

viktminskningen. Därutöver kan läkemedel som Xenical och Reducil ge ytterligare effekt på 
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2-5 kg viktminskning. Den stora utmaningen är inte viktminskningen utan att istället på lång 

sikt lyckas behålla sin vikt. Många faller nämligen, efter en tids behandling, tillbaka i gamla 

vanor och därmed till sin ursprungliga vikt. Den behandling som gav störst viktminskning 

med kvarstående effekt var magsäcksoperation (ibid).  

 

SBU:s budskap är att den enda behandling som fungerar direkt och på lång sikt är 

magsäcksoperation, och att de vanligaste behandlingsmetoderna inte har stor effekt. Agerberg 

(2007) kritiserar SBU rapporten, och skriver att det inte går att operera stora delar av 

befolkningen. Vidare menar han att det bör tas i beaktning att SBU-rapporten är skriven i 

början av 2000-talet och det har kommit många nya studier sedan dess. Agerberg (2007) 

skriver som kritik till SBU-rapporten att fetma och övervikt har många olika orsaker, och 

behandlingsmetoderna bör vara olika utifrån individen och orsaken till problemet. En 

behandling för en individ som tröstäter är helt fel för en individ som rör sig för lite, därmed 

menar han att alla överviktiga och feta inte kan behandlas med operation (ibid). 

 

2.5.4 Studier om övervikt och fetma 

 

En studie skriven av Ross (2009) är en slumpmässig kontrollerad studie. I denna studie 

rekryterades 200 överviktiga kvinnor med utvecklad fetma. Sex månader innan inskrivningen 

för studien hade de gått ner 5 % eller mer av sin ursprungliga kroppsvikt. Respondenterna 

delades in i två grupper: en grupp med intensivstöd och en grupp med stöd från en 

sjuksköterska. Båda grupperna ordinerades en kost rik på kolhydrater och enkelomättat fett. 

Respondenterna i båda grupperna hade i resultatet haft en viktminskning på 8 % under den 

tvååriga uppföljningsperioden. Slutsatsen blev att respondenterna i båda grupperna förlorade 

lika mycket i vikt. Dyrare intensivvård är alltså inte nödvändigt enligt den här studien. 

 

En annan studie, skriven av Gilden & Wadden (2009), är en systematisk översiktsstudie. Den 

här studien är en systematisk översikt av resultatet från olika behandlingar av övervikt för att 

nå viktminskning i primärvården i USA. Forskarna använde litteratur i databaserna 

MEDLINE, PubMed, Cochrane Systematic Review, CINAHL och EMBASE.  

 

Dessa databaser behandlades utifrån tre kriterier (1) randomiserad studie, (2) 

fetmaintervention i USA för vuxna och (3) utförs i primärvården eller uttryckligen används 

som modell i primärvårdens riktlinjer. Båda forskarna fick varsin studie att granska 

behandlingsmetoden, leverantörerna, inställningarna, viktminskningen och resultatet.  

Resultatet blev att aktuella uppgifter inte stöder användandet av enbart låg till måttlig 

rådgivning vid övervikt för att uppnå meningsfull viktminskning. Slutsatsen forskarna kom 

fram till var att primärvårdens rådgivning och läkemedelsbehandling eller intensiv rådgivning 

(från en dietist eller sjuksköterska) och måltidsersättare kan hjälpa patienten att uppnå sitt mål 

enligt denna studie (Gilden & Wadden, 2009).    

I en vetenskaplig studie skriven av Leslie, W (2010), har en utvärdering gjorts på dietister i 

Storbritannien. Studien gjordes genom telefonintervjuer där dietisternas arbete granskades. 

Den aktuella studien hade som syfte att hitta olika praktiska tillvägagångssätt för att kunna 

hjälpa patienterna bättre att minska i vikt. Enligt studiebakgrunden är det viktigt att denna 

yrkeskategori har den senaste och mest lämpliga kunskap kring just övervikt och fetma då 

detta är ett problem som ökar i Storbritannien.  

Dietister är en av de främsta yrkeskategorier som arbetar med människor som är överviktiga 

eller som lider av fetma. Utvärderingens slutsats visade att de flesta dietisterna ansåg att det 



 8 

var bra med måltidsplanering och portionsstorleksinformation. Det fanns även en oro bland 

dietisterna om kostnader för individen och samhället samt ett behov av ökad kunskap om 

vilka resurser som egentligen finns tillgängliga.   

3. Syfte 

 
Syftet för denna studie är att undersöka hur övervikt och fetma behandlas och vilka metoder 

som används.  

 

3.1 Frågeställning 

 

 Vad är patienternas syn på behandling av övervikt och fetma? 

 

4. Metod 

 

4.1 Design  

 

Designen för denna studie är en beskrivande studie. Denna typ av design används främst i 

kvantitativa studier men kan även användas i kvalitativa studier. Studien är en kvalitativ 

studie, och här väljs valdes då ut ett snävare område för problemformuleringen, för att komma 

till kärnan av syftet (Carlsson, B, 1996). Beskrivande studie innebär att det centrala blir att 

prova om informationen har en generell validitet samt kan beskriva helheten av 

sammanhanget (Holme & Solvang, 1997). 

 

4.2 Urval och målgrupp 
 

För att få en relevant målgrupp användes ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär 

att forskarna väljer de respondenter som vill ställa upp (Trost, J, 2005). Därefter gjordes en 

bedömning av urvalet som ledde till att författarna bestämde sig för att göra kvalitativa 

intervjuer. Detta för att få en större validitet och för att målgruppen skulle bli representativ för 

syftet. Respondentgruppen är heterogen och omfattar sammanlagt sex personer (Olsson 

2007).    

 

Respondenterna till denna undersökning var personer från olika yrkesgrupper som arbetar 

med att behandla övervikt och fetma. Därmed blev det en specialistläkare på en 

kirurgmottagning som utför gastric bypassoperationer, en dietist, en studentsköterska samt en 

diabetessjuksköterska som arbetar på en vårdcentral. För att få en bredare syn på 

behandlingarna gjordes valet att intervjua en patient som väntar på en gastric bypass operation 

samt en patient som har genomgått en gastric bypass operation. Detta för att få två olika 

perspektiv på metoder för att behandla övervikt och fetma (Trost, J, 2005). 

 

4.3 Material  

 

Författarna till denna studie ansåg utifrån syftet att semistrukturerade intervjuer skulle vara en 

bra metod. Semistrukturerad intervju innebär att frågorna i intervjuerna är strukturerade, men 

att intervjuaren har en frihet att fördjupa intervjun genom följdfrågor (May, T, 2001). 

Eftersom författarna till denna studie var intresserade av ett specifikt tema användes denna 

intervjumetod för att inbringa detta tema med säkerhet. Vidare har författarna till denna studie 

tagit i beaktning att kontexten är en viktig aspekt i semistrukturerade intervjuer (ibid). 
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Vid utformningen av intervjufrågorna till yrkespersonalen började författarna 

organiseringsprocessen med att identifiera problemområdet och att skriva ned alla frågor som 

kunde tänkas vara relevanta (Gillham, B, 2008). Därefter sammanfördes de frågor som 

frågade samma sak men med olika ord och slutligen identifierades den narrativa ordningen. 

Efter utformningen av frågorna blev det sammanlagt 14 stycken frågor (bilaga 1) och dessa är 

testade en gång innan intervjuerna med yrkespersonalen påbörjades för att säkerställa korrekt 

tolkning.   

 

Vid utformningen av intervjufrågorna till de två patienterna användes samma metod. Efter 

utformningen av frågorna blev det sammanlagt åtta frågor (bilaga 2). Dessa frågor är testade 

en gång innan intervjuerna med patienterna påbörjades, av samma orsak som i föregående 

stycke.  

 

Vidare har författarna till denna studie använt sig av litteratur för att få rätt definitioner och 

begrepp samt för att ta del av tidigare dokumentation inom området (Backman, J, 2008). 

Litteraturgranskningen kan visa tidigare brister av kunskap inom det tänkta området. 

Författarna till denna studie har även använt sig av vetenskapliga artiklar för att se tidigare 

forskning samt hur dessa forskningar har gått till. 

 

4.4 Intervjuerna - Tillvägagångssätt 

 

Fyra av de sex respondenterna kontaktades via e-post samt två respondenter kontaktades via 

telefon. Samtliga fick grundlig information om studiens syfte samt deras önskade roll i 

uppsatsen. Samtliga respondenter gav muntligt samtycke efter att ha läst informationsbrevet 

(bilaga 3,4,5,). Av de sex respondenterna genomfördes fem stycken av dem antingen på 

respondentens arbetsplats eller hemma hos dem och en intervju genomfördes via telefon på 

grund av ett för långt geografiskt avstånd.  

 

Vid genomförandet av intervjuerna, på respondenternas arbetsplats eller i deras hem, har 

författarna tagit i beaktning att en trygg fysisk miljö för respondenterna är en fördel för den 

psykiska tryggheten under intervjun (Carlsson, B, 1996). Vidare har intervjuarens klädsel 

varit neutral samt har väl anpassats efter den intervjuades ålder och till situationen (Trost, J, 

2005). Vid dessa tillfällen då intervjuerna genomfördes användes bandspelare för att spela in 

intervjuerna. Dessa fem intervjuer pågick under cirka 45 minuter. 

 

Vid genomförandet av telefonintervjun spelades intervjun in för att som tidigare nämnts 

kunna återhöra tonfall och ordval (Trost, J, 2005). Frågorna ställdes även här med neutralt 

ordval respektive tonval för att författarna som tidigare nämnts ville undvika att 

respondenterna skulle färgas av eventuella förutfattade meningar. Denna intervju pågick 
under cirka 45 minuter. 

4.5 Dataanalys 

  

Precis som Gillham (2008) skriver, transkriberades studiens intervjuer dagen efter var och en 

hade genomförts. På detta vis undvek författarna till denna studie att få för mycket arbete som 

i sin tur kan leda till dåligt kvalitativt genomfört arbete. Författarna delade upp intervjuerna på 

så sätt att den som hade intervjuat respondenten också transkriberade intervjun.  
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När transkriberingen redigerades låg fokus på kärnan av intervjun, att återberätta med 

respondentens egna ord för att öka validiteten, men likväl skapa en förståelig och kontinuerlig 

text med intervjuarens mer professionella ordval. Upprepningar som gjordes vid ett flertal 

gånger av respondenten under intervjun togs bort. Dessa hade ingen betydelse för intervjuns 

innehåll eller mening. När redigeringen av respektive intervju var gjord, gjordes 

datareduceringen där varje intervju kortades ner för att författarna lättare skulle kunna 

analysera texten och för att finna det relevanta i den till resultatet (ibid).   

 

Efter att ha skapat en redigerad och reducerad text delade författarna in samtliga intervjuer i 

teman eller kategorier, genom kodning och delning. Dessa kategorier delades in i följande; 

Kunskap om mat, motivation och engagemang, patientens förväntningar, individuella 

förutsättningar, metoder samt kort-, och långsiktiga resultat. När underrubrikerna gjordes var 

det fokus på att de skulle vara deskriptiva och klargörande för läsaren och för att lättare kunna 

analysera resultatet. Därefter exemplifierades budskapet i varje underrubriks text med citat 

från en eller flera respondenter för att styrka det som skrivits tidigare (ibid).          

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet är studiens mått på pålitlighet. Det menas att studien helst ska ge samma svar 

varje gång den genomförs, då har den hög reliabilitet. Denna studie avser att mäta vilka 

metoder som används vid behandling av övervikt och fetma. För att öka reliabiliteten 

intervjuades olika typer av yrkesgrupper (Olsson, H, 2007). Med tanke på all ny forskning 

som publiceras kring behandling av övervikt och fetma förändras troligtvis resultatet om 

någon annan gör samma studie om tio år. Det är dock en naturlig förändring och behöver inte 

betyda att reliabiliteten i denna studie är låg. Reliabiliteten ska därmed mätas under en 

bestämd intervall som gör studiens kvalité och resultat rättvisa.  

 

För att uppnå en hög reliabilitet har författarna till denna studie tagit i beaktning att det skulle 

vara samma förutsättningar för alla respondenter, det vill säga att intervjuaren ställde frågorna 

på samma vis till alla med en lugn och harmonisk miljö samt neutral klädsel vid 

intervjutillfällena. Det gör att intervjuerna får en större reliabilitet (Trost, J, 2005). 

 

Validitet innebär att mätningen i studien lyckas mäta det som den faktiskt är avsedd att mäta.    

Genom att ha en semistrukturerad intervjumetod försäkras att studien mäter det som den avses 

att mätas men likväl behåller friheten till att skapa en dialog till respondenten (Gillham, B, 

2008). 

 

4.7 Etiska överväganden 

 

Författarna till denna studie har tagit etiska direktiv i beaktning. Författarna skickade ut via e-

post ett informationsbrev (bilaga 3,4,5) till olika yrkesgrupper. I brevet fanns information om 

studiens syfte, intervjuns metod, konfidentialitet, anonymitet, frivilligt att delta, beskrivet att 

intervjun skulle spelas in samt kontaktuppgifter till författarna respektive deras handledare. 

Patienterna som kontaktades via telefon informerades muntligt om anonymitet, konfidentiellt, 

studiens syfte, intervjumetod, frivillighet att delta, möjligheten att dra sig ur, möjligheten att 

ändra sina svar, att intervjun skulle spelas in samt att intervjun endast används till denna 

studie. Vidare har respondenterna även erbjudits att få se utskriften av intervjuerna, vilket är 

etiskt korrekt enligt Gillham (2008).  
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Att visa respondenten respekt och förståelse genom hela intervjun är något som författarna till 

denna studie har tagit i beaktning (Gillham, B, 2008). Det hade författarna i åtanke för 

samtliga, men speciellt när intervjuerna för de två patienter som har problem med sin övervikt 

eller fetma genomfördes. Överviktiga eller människor som lider av fetma kan känna sig extra 

sårbara, framförallt om någon annan frågar dem om vikt-, eller kostrelaterade ämnen (SBU). 

Det är viktigt att de inte känner sig dömda eller sämre än intervjuaren bara för att de väger 

mer (SBU). Därför ansåg författarna till denna studie det extra viktigt att dessa två patienter 

skulle känna sig bekväma och trygga under intervjun.  

 

De krav som finns kring personuppgifter och personlig information som tillexempel 

respondentens sexuella läggning och civilstatus togs inte upp under någon av de sex 

intervjuerna. Är sådan information relevant för studiens syfte besvaras det vanligtvis innan 

intervjun börjar (Gillham, B, 2008). Med detta i åtanke frågades bara frågor om 

viktminskning, metoder och deras personliga uppfattning om metoderna.       

 

5. Resultat 

 
Nedan presenteras respondenternas svar. Respondenterna är en dietist, en specialistläkare, en 

studentsköterska, en diabetessköterska samt två patienter, där en har gjort en Gastric bypass 

operation och den andre ska snart genomföra en operation.   

 
5.1 Kunskap om mat  

 

Majoriteten av respondenterna, förutom patienterna, anser att det finns kunskap om kost och 

näringslära bland deras patienter. De flesta som lider av övervikt och fetma säger oftast att de 

äter nyttig mat, och därmed vet vad som är nyttigt. Problemet är alltså inte att de inte har 

tillräckligt med kunskap, utan att de väljer att äta onyttigt. De flesta av de tillfrågade som 

arbetar kring kost anser att det går att äta all typ av mat, dock inte alltid.  

 

Den tillfrågade dietisten säger: 

 

- ”Ingen mat är förbjuden. Jag tror att förbud bara leder till att man äter mer den dagen 

man väl äter. Man kan äta allt, men inte alltid och inte hur mycket som helst”. 

 

Kunskapen kring mat är bra enligt de tillfrågade, samtliga anser att det finns kunskap om mat 

men att det är svårt att ändra sitt beteende eller sin vana. En av de tillfrågade patienterna har i 

flera omgångar varit med i Viktväktarna, där denne beskriver att den fått en bättre uppfattning 

om portioner och matens innehåll. Vidare anser några att det är bra att skriva matdagbok för 

att klargöra ett mönster och få en uppfattning om hur deras matvanor ser ut. Det ska vara 

mycket samtal kring kost och inte minst motion, vardagsmotion är det som betonas. Där går 

det då att se om dessa människor använder sig av sin kunskap kring mat eller om de har 

kunskapen men gör ingenting. 

 

En av de tillfrågade patienterna säger att denne har kunskap om mat men det är för krångligt 

att hålla på och engagera sig. Denne har även fått undervisning kring mat och motion. Trots 

det har patienten inte lyckats få några positiva resultat. De flesta tillfrågade anser att 

människan idag intar för mycket energi jämfört med energiutgifterna, men att det är svårt att 

bryta mönster själva. Många människor låter det dock gå lång tid innan dem söker hjälp. 
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Den tillfrågade diabetessköterskan säger: 

 

- ”De flesta tror att det är lätt att ändra sina vanor och att viktnedgången kommer fort”. 

 

 

Den tillfrågade dietisten säger: 

 

- ”Att banta sig smal på ett antal veckor, kommer leda till en process i kroppen som gör 

att den vill upp i vikt igen. Och patienten får en mental käftsmäll ”Jag klarade det inte 

den här gången heller” vilket betyder i detta fall att efter dessa veckor av bantande så 

börjar man leva som man alltid gjort, vilket betyder ytterligare viktökning. Man måste 

göra något åt sina tankar och beteende”. 

 

 

5.2 Motivation och engagemang 

 

Samtliga respondenter beskriver hur viktigt det är med motivation och engagemang från 

patienten för att metoden och därmed resultatet ska bli lyckosamt. Båda tillfrågade patienterna 

säger att de har testat olika metoder innan de valde Gastric bypass, men att de då saknade 

både motivation och engagemang och därför troligtvis inte lyckades. Vidare säger båda två att 

det är viktigt att yrkespersonalen gör att de olika metoderna, såsom dieter, viktväkterna, 

kaloriräkning, kostschema etc blir roliga och intressanta. Utan engagemang från personalen är 

det svårt att själv vara engagerad och motiverad menar de.  

 

En tillfrågad patient säger:  

 

-  ”Jag gick på dietistsamtal i grupp, men jag gick bara tre gånger för att jag fann aldrig 

någon motivation för att fortsätta och dessutom tyckte jag att det var alldeles för 

jobbigt och krångligt”.    

 

De som arbetar med övervikt och fetma menar att det är avgörande att motivera patienten till 

att lyckas. En människa som är överviktig kan ofta känna sig dålig och ha både dåligt 

självförtroende och självkänsla, därför är det viktigt att bryta den trenden för att skapa en 

positiv cirkel istället och känna sig duktig menar dietisten. 

 

Den tillfrågade dietisten säger: 

 

- ”Jag arbetar alltid med att patienterna ska känna sig som vinnare i alla situationer. 

Många av de överviktiga har varit förlorare i sitt huvud i många år. När man vet vilka 

val man borde göra och ändå gör man fel…hos mig är ingen mat förbjuden”. 

 

De som arbetar med övervikt och fetma säger också att viljan måste komma från patienten 

själv. Studentsköterskan säger bland annat att hon aldrig pressar hennes patient till en 

förändring utan bara ger material, råd och idéer om hur en förbättring kan ske. Därefter får 

patienten själv bestämma om hon eller han vill använda sig av hjälpen.  

 

En av dem menar också att det är viktigt att ha tålamod och att patienten är beredd på att en 

viktnedgång tar lång tid, ibland flera år. Det är därför viktigt att motivationen och 

engagemanget är långvarigt och äkta och inte något som bestäms över en natt. Dessutom blir 
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patienterna informerade om att motgångar ingår i en viktnedgång. Oftast följs dessa 

motgångar med livets motgångar som kan vara familje- eller arbetsrelaterade problem. 

 

Slutligen poängterar läkaren att motivation och engagemang även är viktigt i samband med en 

operation. I detta fall syftar han inte bara på att äta helt rätt efteråt. Han syftar också på att 

hans patienter måste tvinga sig att följa deras kostschema och äta sex gånger per dag samt ta 

alla obligatoriska vitamin-, och mineraltabletter för att inte drabbas av näringsbrist. Dessutom 

menar läkaren att det behövs att patientens omgivning är motiverade och engagerade i 

operationen för att orka stötta och hjälpa dig när motgångar uppstår. Vanligtvis får patienten 

hem mycket information så att även resten av familjen kan läsa och lära sig om operationen, 

riskerna och resultatet.       

 

5.3 Patientens förväntningar 

 

Patientens förväntningar är enligt de flesta respondenter låga. De flesta patienter har försökt 

att gå ner i vikt i flera år utan att ha lyckats och känner därför att risken är stor att de inte 

heller kommer lyckas denna gång. Respondenterna säger att det är viktigt att inte ifrågasätta 

patientens vikt och fördöma den. Det är nämligen sådan feedback som patienten troligtvis har 

fått i flera år på grund av sin vikt. Istället är syftet, enligt många av respondenterna, att skapa 

en trygghet och respekt till den som lider av övervikt eller fetma. Bland annat säger 

studentsköterskan att dennes patienter oftast tror hon/ han tycker att de är dåliga bara för att 

många har sagt det till dem vid upprepade tillfällen tidigare. Som behandlare är det därför av 

yttersta grad att bryta deras låga förväntningar och istället skapa en positiv cirkel i samarbetet 

för att metoden ska ge resultat. 

 

Den tillfrågade studentsköterskan säger: 

 

- ”Det är viktigt att ha respekt för deras problem, så att överviktiga och de som lider 

av fetma inte känner sig utsatta och att de tror att jag dömer dem för deras vikt”. 

 

 

Enligt de tillfrågade patienterna är det vanligt att det diskuteras kalorier, matlistor och 

näringsämnen. Enligt de tillfrågade som arbetar inom detta område menar att samtalen och 

träffarna vanligtvis går ut på att samarbeta, diskutera och förstå varandra. Dessutom säger de 

att det pratas om relationer både till andra människor och till mat.  

 

En tillfrågad patient säger: 

 

- ”Man vet alltid att de kommer uppmana en om att äta rätt och motionera, dessutom 

föreläser de ofta om följderna av övervikt och fetma”.   

 

En annan klassisk förväntan är att ”det goda livet” är slut. Många patienter tror att de aldrig 

mer får äta sötsaker eller god mat och att de bara får dricka vatten resten av livet. Med detta i 

åtanke arbetar samtliga tillfrågade med att ändra den stämpeln på dietister, läkare och 

sjuksköterskor och att det handlar om att göra aktiva val i livet – allting går att äta men inte 

alltid!  

 

En av de tillfrågade patienterna säger att alla dietister, läkare och andra som denne har träffat 

alltid säger samma sak. De säger hur denne ska äta och inte äta samt utövar fysisk aktivitet. 

Denne menar dock att det inte har hjälpt hittills och att de därför borde byta metod.  
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5.4 Individuella förutsättningar 

 

Varje människa är unik, alla har olika bakgrund och förutsättningar för att lyckas med olika 

saker. Därför behöver alla människor olika typer av metoder för att lyckas minska i vikt. 

Majoriteten av respondenterna resonerar på detta vis. Huvudparten av de tillfrågade resonerar 

att det är betydande att fråga patienten hur denna mår och i vilken grad den är beredd att göra 

en förändring i sin kost och motion. Det är alltså viktigt att ta reda på orsaken till övervikten 

och hur deras erfarenhet och bakgrund påverkar deras viktminskning. Respondenterna menar 

alltså att patientens individuella förutsättningar är viktiga att ta reda på för att hitta den mest 

passande metoden för just honom eller henne.    

 

Läkaren har en annan syn: han menar att även om alla har olika bakgrunder och 

förutsättningar kan en och samma metod fungera för samtliga. Läkaren säger att oavsett 

problem som patienten har, har i stort sett alla lyckats minska i vikt med en Gastric bypass 

operation. Därför menar han att orsaken till övervikten och patienternas olika förutsättningar 

inte är relevant. Han betonar dock att det finns de som upplevs som riskpatienter som han 

bedömer inte kommer att klara av att behålla sin nya vikt och som därmed inte får genomgå 

en operation för att den troligtvis inte kommer att bli lyckad.  

 

En annan viktig aspekt som dietisten nämnde var att alla i Sverige är individer och därför 

behöver alla individuella tillvägagångssätt för att lyckas.  

 

Den tillfrågade dietisten säger: 

 

- ”Kostråd är individuella. Alla i Sverige kan inte ha nytta av samma kostråd, det vore 

som att säga att alla Sveriges handikappade får hjälp av en hörapparat… fantastiskt 

hjälpmedel, men den hjälper ju knappast den som är blind…” 

 

De flesta påpekade också att de som är överviktiga eller lider av fetma oftast har andra 

problem också, och att det sjukliga ätandet är en konsekvens av ett annat problem, som 

exempelvis kan vara tvångstankar, sorg, ensamhet, ätstörningar, sockerberoende eller 

familjeproblem. Med detta i åtanke menar flera av de tillfrågade att det krävs en mer komplex 

utvärdering av patientens hälsa och inte bara att ge dem ett kostschema och sedan tro att det 

ska bli bra.  

 

Den tillfrågade studentsköterskan säger:  

 

- ”Jag gör alltid en hälsokontroll på hela personen kring alkoholvanor, stress, skola, 

familj, mat etc, för att hitta en röd tråd. Det är nämligen inte alltid maten som är 

kärnan. Något annat kan vara kärnan där konsekvensen är viktuppgång”.          

 

5.5 Metoder 

  

5.5.1 Läkemedel 

 

Majoriteten av de tillfrågade är emot att använda läkemedel för viktminskning. En av de 

tillfrågade patienterna sa att den själv har testat läkemedlet Xenical. Detta läkemedel var dyrt 

och patienten gick inte ner i vikt. Denne har även fått motion som recept som ett komplement 

till Xenical, dock utan resultat. Den tillfrågade läkaren säger att läkemedel inte fungerar 
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därför att det oftast ger obehag för patienten i form av diarré och att det är många som inte får 

några resultat. 

 

En tillfrågad patient säger: 

 

- ”Xenical höll jag på med i drygt två månader men det gav ingen viktminskning eller 

minskning av sötsug. Det var också väldigt dyrt, cirka 600 kr i månaden, så det 

fungerade inte ekonomiskt heller. Jag blev missnöjd och besviken då det inte 

fungerade”. 

 

Studentsköterskan arbetar utifrån att patienterna ska närma sig ett bra hälsoperspektiv istället 

för att använda läkemedel. Där svarade också diabetessköterskan att denne arbetar med 

hälsobefrämjande information till sina patienter. Dessutom är samtliga på dennes arbetsplats 

emot läkemedel för viktminskning. Utifrån vad de tillfrågade tyckte om läkemedel ansåg alla 

att detta inte var en bra metod för viktminskning.  

 

Dietisten tyckte att en viktminskning behöver ta tid och att patienterna behöver stöd:  

 

- ”För att uppnå en livslång beteendeförändring behöver det ta tid, man måste få lov att 

uppleva motgångar och få stöttning i dem. Jul, sommar, nytt jobb, sorg eller annat som 

lätt kan få de nya vanorna på fall behöver hanteras.” 
 

 5.5.2 Samtal 

 

Den metod som används av några tillfrågade i olika yrkeskategorier var stödsamtal, KBT 

(kognitivbeteende terapi) och motiverande samtal där de menar att en längre tidsperiod av 

förståelse och stöd ger patienterna större chans att lyckas med sin viktnedgång. 

Diabetessköterskan anser att stödsamtal är den bästa metoden ur ett hälsoperspektiv och inte 

olika dieter. Dietisten berättar också att denne använder sig av motiverande samtal med öppna 

frågor som tar patientens önskningar i beaktning, hon rekommenderar inte bantningsformerna 

som finns i massmedia, däremot kan hon rekommendera tallriksmodellen. Det betonas att 

övervikt botas delvis i människans tanke. 

 

Majoriteten av de tillfrågade av yrkespersonalen ansåg inte att samtal fungerar på de patienter 

som har svår fetma och att det skulle kosta samhället mycket pengar att lägga resurser på 

stödsamtal och KBT som inte ger en stor viktminskning fort.  Läkaren säger att 

magsäcksoperationer för de som lider av fetma ger samhället mindre kostnader än vad 

sjukdomskostnaderna på dessa patienter kommer att kosta i framtiden om de inte går ner i 

vikt.  

 

Den tillfrågade studentsköterskan nämner att en del kommer på över dagen att de vill gå ner i 

vikt för att sedan ändra sig till nästa dag och då är det extra viktigt att fråga om de verkligen 

vill ha hjälp med samtal en gång i veckan, alltså om de är villiga att engagera sig och är 

motiverade att ta tag i problemet.  

 

Diabetessköterskan säger så här: 

 

- ”Alla individer är olika med olika förutsättningar och det är viktigt att känna in var 

personen befinner sig och att den är motiverad annars är det svårt”. 
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Ytterligare en tillfrågad anser inte att stödsamtal hjälper, denne har själv gått på samtal hos en 

dietist och denne fick gå en kurs tillsammans med andra i samma situation. Kursen gick ut på 

att lära sig räkna kalorier i maten och portionsstorlek samt hur mycket kalorier man gör av 

med vid fysik aktivitet av olika slag. Denne anser inte att detta hjälpte och närvarade endast 

tre gånger. Vidare tyckte den tillfrågade att det är jobbigt och krångligt att räkna kalorier hela 

tiden.  

 

Den tillfrågade läkaren säger: 

 

- ”Jag tror att 2-3% skulle kunna gå ner i alla fall med KBT, men det är brist på KBT 

terapeuter”. 

  

5.5.3 Operation 

 

Av det tillfrågade är hälften för en magoperation och några är emot och en tillfrågad nämner 

inget om magsäcksoperation. Läkaren betonar att operationen har snabb effekt och livslång 

effekt. Dietisten är emot operation eftersom denne anser att problemet är underliggande och 

inte kan botas med en operation, man kan däremot använda den som ett komplement till en 

beteendeförändring. De nämner även studentsköterskan att om kärnan inte är maten så är det 

svårt att klara av att bibehålla sin vikt efter en magsäcksoperation, denne menar att vill man 

börja äta igen så kan man göra det. Den tillfrågade läkaren nämner också att vill man äta så 

kan man äta eller dricka oavsett operation eller metod. Denne nämner även att patienterna kan 

börja äta mer efter 2-3 år. 

 

Den tillfrågade läkaren säger: 

 

- ”Om en person väger 200kg så går den ner till 120kg efter 2-3 år. Därefter går den upp 

till kanske 150kg efter 10-15år som max, men den har ju fortfarande gjort en vinst på 

minus 50kg. 

 

Läkaren beskriver även att det är olika normer i Sverige av BMI för att bli godkänd till 

operation. Vissa län har högre gräns t.ex. BMI 41 och vissa har en lägre gräns t.ex. 35. Det 

beskriver även en av de tillfrågade patienterna eftersom denne nyligen flyttat till sin 

nuvarande ort, tidigare bodde denne i en ort som har en lägre norm på BMI och den 

tillfrågade blev där godkänd för operation. När denne sedan flyttade till sin nuvarande ort blev 

denne nekad eftersom den nuvarande orten har en högre norm av BMI för att bli godkänd för 

operation. Denne tillfrågade patienten har väntat i tre år på att få sin operation, nu har den 

blivit godkänt och denne ska opereras i september. Nästan alla säger att magsäcksoperation 

ger effekt på kort och lång sikt. 

 

Den tillfrågade läkaren säger: 

 

- ”Kirurgi har effekt! Istället för att leva tills man är 75 år så kan man leva tills man är 

85 år”. 

 

Flera av de tillfrågade nämner att det finns komplikationer med en magsäcksoperation. 10 % 

får lätta komplikationer, 4 % får allvarliga komplikationer och 1 på 500 dör inom 30 dagar 

efter operationen. Genomsnittet går inte upp i vikt igen men enstaka går upp mycket och mer 

än de vägde innan. Samtliga som genomför operationen måste också äta sex gånger per dag, 

äta tabletter för att få i sig näringsämnen samt gå på årliga hälsokontroller.  
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En tillfrågad patient säger 

 

- ”Första veckorna efter operationen var ganska tuffa. Utan hunger eller 

mättnadskänslor är det svårt att ständigt försöka få i sig något. Det var verkligen en 

ständig kamp att äta sex gånger per dag”. 

  

Denne nämner även att den i övrigt mådde bra och kände mer och mer att det var rätt beslut 

med att genomgå operationen.  Den tillfrågade har idag gått ner 34kg och ser inga nackdelar 

med operationen eftersom denne klarat sig från komplikationer och lever precis som vanligt 

utefter sina mått mätt. 

 

En tillfrågad patient säger 

 

- ”Att allt har gått så bra är självklart ett plus. Jag mår sällan dåligt av något jag äter, 

vilket så klart kan vara både bra och dåligt, men jag är inte begränsad på något vis”: 

 

Detta beskriver även läkaren då denne anser att det är en viktig aspekt att livskvaliteten ökar.  

Det är möjligt att jämföra en människa med BMI över 40 med en svårt cancersjuk människa. 

Det är dessutom många som fördömer människor som lider av fetma, till och med 
vårdpersonal säger läkaren.  

5.6 Kort-, och långsiktiga resultat 

 

Enligt de tillfrågade respondenterna ansåg majoriteten att ett långsiktigt resultat var att 

föredra. De menar att det tar flera månader eller år att gå upp i vikt vilket gör att det bör, för 

att det ska vara hälsosamt, ta lång tid att komma in i rätt rutiner, tankar samt att ställa om 

kroppen. Patienter som söker hjälp hos de tillfrågade stannar vanligtvis upp till två år, därefter 

arbetar de själva med sin viktnedgång.  

 

Läkaren som tillfrågades arbetar både kort-, och långsiktigt. En Operation gör att en patient 

som lider av grov fetma med BMI över 40 kan gå ner upp till 50 kg under 2-3 månader. 

Läkaren betonar dock att en operation ger sämre resultat på lång sikt än på kort sikt, då en 

genomsnittlig patient går upp i vikt igen, dock aldrig mer är 20 kg förutom i undantagsfall.  

 

Den ena patienten som har genomgått sin gastric bypassoperation instämmer med läkarens 

åsikt och menar att även denne gick ner i vikt fort direkt efter sin operation och har sedan dess 

fortsatt att minska stadigt i vikt.  

 

En tillfrågad patient säger: 

  

- ”Äntligen kan jag leva mitt liv som jag vill”.  

 

Flera av de tillfrågade som arbetar med övervikt och fetma nämner dock att det är till fördel 

om det blir tydliga resultat relativt fort för att patienten ska behålla sin motivation. Det är 

enligt flera av dem som en balansgång; det ska gå tillräckligt långsamt att både hjärna och 

kropp ska hinna med men samtidigt så fort att patienten inte ska tappa fokus eller 

engagemang. 
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Vidare menar också flera av respondenterna att det är ens tankar och beteende som ska 

förändras. Det tar längre tid att ändra det än att opereras, vilket innebär att det per automatik 

går långsammare med att gå ner i vikt. De menar dock inte att operation är dåligt, det ena 

behöver nämligen inte utesluta det andra utan kan istället komplettera varandra väl. 

 

Den tillfrågade studentsköterskan säger: 

 

-    ”Jag har inget emot magsäcksoperationer, men det är viktigt att man hittar kärnan i                                                    

problemet. Det ena behöver dock inte utesluta det andra, stödsamtal både innan och efter 

en operation kanske är att föredra. 

 

6. Konklusion   
 

Kirurgi och samtalsterapi är de två vanligaste metoderna för viktminskning i Sverige. Enligt 

undersökningen är det kirurgi som har bäst effekt på kort och lång sikt för att uppnå en 

hälsosam vikt. Det är dock viktigt att komplettera en operation med samtalsterapi både innan 

och efter operationen. Det är främst för två anledningar: för att nå kärnan och för att få en 

hälsosam relation till mat. Genom terapi nås kärnan och den bakomliggande orsaken till att 

patienten har gått upp i vikt. Är det möjligt att ventilera den preliminära orsaken är det också 

större chans att den fortsatta viktminskningen efter operationen blir lyckosam under flera år.    

 

Den andra orsaken till att samtalsterapi är nödvändigt är för att patienten även ska få en mer 

hälsosam relation till mat, lära sig mer om kost och näringslära samt om fysisk aktivitet. 

Dessutom är det avgörande att träna upp sin motivation, engagemang och vilja för att öka 

chansen till ett längre och friskare liv. 

 

En del väljer att bara använda samtalsterapi. Det tar betydligt längre tid att gå ner i vikt, men 

de patienter som lyckas känner att de har fått en mycket mer hälsosam och sund livsstil än de 

som har opererats och gått ner i vikt via den metoden. Vidare är det viktigt att ha i åtanke att 

alla människor är olika och har olika bakgrund och genetik, vilket gör att var och en måste 

bedöma själv, med professionell hjälp, vilken metod som passar dem bäst.   

 

En tredje metod som finns i Sverige är läkemedel. Viktminskningstabletter har dock börjat 

användas mindre då patienten inte upplever någon effekt. Dessutom har läkemedel stora 

biverkningar och i vissa fall även dödlig utgång. 

 

Samtliga respondenter menar att kunskap kring mat är en viktig del för att förstå hur kroppen 

fungerar och för att sedan kunna, utifrån det, genomföra den utvalda viktminskningsmetoden 

på ett hälsosamt vis. Dessutom säger läkaren att det är oerhört viktigt att patienten har all 

kunskap som behövs för att förstå innebörden och möjliga konsekvenser av en operation. 

 

En annan del som allesammans är eniga om är att motivation och engagemang från patienten 

och behandlare är avgörande för att metoden ska bli lyckosam. Det krävs att båda parter 

hjälps åt att skapa en fungerande metod där det krävs samarbete, ärlighet, vilja och envishet 

under hela processen.  

 

Som patient är det viktigt att förstå att det tar tid och att ens förväntningar inte får vara för 

höga. En del som söker för behandling av övervikt och fetma tror att de kommer få ett 

mirakelmedel och att de sedan går ner i vikt utan större arbete. Det är dock fel, det är därför 

viktigt att patientens förväntningar går hand i hand med verkligheten. För att utforma en 
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lyckosam metod krävs det att behandlaren lär känna patienten, alla dennes starka och svaga 

sidor för att på så vis hitta ett tillvägagångssätt som passar just patienten. Samtliga 

behandlare, förutom läkaren, betonar därför vikten av att förstå att samtliga patienter har olika 

förutsättningar för att minska i vikt samt deras relation till kost och träning. De olika 

förutsättningarna kan vara familjeförhållanden, sjukdom, arbetet, vänskap, social kompetens, 

självförtroende och kunskap.  

 

7. Diskussion   
 

7.1 Resultatdiskussion 

 

Aktuell uppsats har funnit att det används tre olika typer av viktminskningsmetoder i Sverige 

och att de är operation, samtal och läkemedel.   

 

7.1.1 Operation 

 

WHO (WHO b) och SBU redovisar i sina studier att kirurgi är den mest effektiva 

viktminskningsmetoden som existerar. Läkaren som intervjuades är av samma åsikt, då han 

menar att de flesta över en femårsperiod minskar i vikt mer eller mindre. Sköterskorna samt 

dietisten som intervjuades var dock av en annan åsikt, de menar att kirurgi inte löser kärnan 

av problemet utan bara ”toppen av isberget”. Med dessa delade åsikter är det relevant att 

resonera kring vad som är mest etiskt korrekt och hälsosamt för patienten.  

 

Å ena sidan är det givetvis positivt att en människa som lider av fetma får bli smal och 

därmed inte längre riskerar att drabbas av sjukdomar kopplade till övervikt och fetma, tack 

vare operation, säger läkaren. Å andra sidan finns det en anledning till att patienten har gått 

upp i vikt som inte framkommer och istället ”sopas under mattan” genom att välja den 

”enkla” vägen som är en operation. Även om patienten blir smal kan den ju fortfarande lida av 

de faktorer som genererade viktuppgången. Därmed har patienten fortfarande problem även 

om den inte lider av fetma längre. De problem som kvarstår kan göra att patienten i värsta fall 

börjar äta för mycket igen och går upp i vikt. Skulle det ske är operationen gjord helt i onödan 

(SBU).  

 

Det finns ytterligare en faktor som stärker dietistens och sköterskornas åsikt kring kirurgi. 

Enligt SBU:s rapport är det ett större arbete att behålla vikten än själva viktnedgången. Detta 

innebär att en människa som inte har klarat att gå ner i vikt på egen hand likväl står inför en 

ännu större utmaning som är att behålla vikten efter operationen (ibid).  

 

Det ska dock poängteras att en gastric bypassoperation vanligtvis är lyckosam och att den 

brukar hjälpa medelsnittpatienten att minska i vikt. Precis som studentsköterskan säger, är det 

troligtvis viktigt att komplettera en operation med samtal för att inte riskera att patienten får 

andra psykiska besvär istället.   

 

7.1.2 Samtal 

 

Istället för operation föredrog sköterskorna och dietisten återkommande samtalsträffar med 

patienten för att på så vis skapa en hälsosam relation och tankemönster till mat. Det finns 

olika samtalsmetoder som används i Sverige, bland annat stödsamtal, kognitiv beteendeterapi 

samt hälsofrämjande samtal.  
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Precis som med operation finns det för- och nackdelar med denna typ av metod. Stor nackdel 

är att det tar lång tid för patienten att minska i vikt. Det kan ta mellan 1-5 år att gå ner till en 

hälsosam vikt, givetvis kan det skifta mer beroende på den aktuella övervikten som patienten 

har. Läkaren menar därför att en operation är att föredra då patienten blir av med sina problem 

fortare genom operation, exempelvis typ 2-diabetes som kan försvinna bara två dagar efter 

operation. Författarna bedömer dock läkaren som partisk då han varken arbetar förebyggande 

med patienten eller följer upp efteråt hur det gick för patienten. Läkaren vidtar alltså endast 

åtgärder och löser problemet, utan att ta reda på hur patienten mår efteråt. Det arbetet ansvarar 

dietister, sjusköterskor och andra läkare för. Att viktminskningen tar lång tid kan dock också 

vara en fördel menar dietisten, då kroppen hinner vänja sig vid patientens nya livsstil och inte 

må dåligt under viktminskningsprocessen.  

 

En annan fördel med samtalsterapi är, enligt Leslie (2010), att patienterna lär sig mycket om 

kost och näringslära, måltidportioner och måltidsplanering. Dietisten, studentsköterskan samt 

diabetessköterskan betonar också att kunskap är en del i en viktminskningsprocess då det är 

viktigt att patienten förstår hur dennes kropp fungerar. Dietisten är dock fundersam och menar 

även att kunskap inte är nyckeln till viktminskning. Denne menar, precis som SCB redovisar, 

att Sveriges befolkning aldrig har kunnat så mycket om kost och näringslära men heller aldrig 

varit så överviktiga och feta som idag.   

 

Enligt Gilden och Wadden (2009) är en viktig aspekt vilken samtalsmetod som används. De 

menar nämligen att samtalsterapi bör kompletteras med något annat, och då ska det vara 

kombinationerna vanlig rådgivning och läkemedel eller intensiv rådgivning och 

måltidsersättning i form av pulver som ger bäst resultat. Studentsköterskan instämmer inte 

med Gilden och Wadden (2009) då denne menar att pulverdieter endast ger kortsiktiga 

resultat och så fort patienten börjar äta vanlig mat igen går den upp i vikt. Det är dock inte 

förvånansvärt att studentsköterskan har den åsikten då hon arbetar utifrån ett hälsoperspektiv 

och inte har som mål att patienten ska banta.    

 

Författarna till denna studie menar att en balans mellan Gilden och Waddens (2009) slutsats 

och studentsköterskans åsikt vore att fördra. Författarna menar, precis som dietisten också 

nämner, att det vanligtvis är lyckosamt att blanda olika metoder och dieter. I detta fall vore ett 

exempel att en måltid byts ut mot pulver, för att minska dagens energiintag, men att de andra 

måltiderna består av riktig mat.   

 

7.1.3 Läkemedel 

 

En tredje metod för viktminskning är läkemedel. Det finns främst två typer av läkemedel i 

tablettform som används i Sverige. De heter Xenical och Reducil och skrivs ut av läkare. 

Enligt Gilden och Wadden (2009) är läkemedel ett bra alternativ som komplettering till 

rådgivning. Den intervjuade dietisten, sköterskorna samt läkaren instämmer dock inte och 

menar att det finns för många biverkningar samt att den metoden inte hjälper på lång sikt då 

patienten riskerar att gå upp i vikt igen efter att ha slutat med läkemedlet.  

 

Författarna till denna studie anser dock att läkemedel kan hjälpa de patienter som inte behöver 

minska mycket i vikt och kunna vara som ett hjälpkomplement de sista tio kilona. Författarna 

har uppmärksammat att varken läkaren, dietisten eller sköterskorna arbetar inom 

läkemedelsindustrin och menar att en tillfrågad inom den branschen kanske skulle svara något 

annat.    
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7.2 Metoddiskussion 

 

Utifrån det valda syftet till denna studie är detta valet av design den mest relevanta i 

förhållande till kvalitativ forskning. Därmed är semistrukturerade intervjuer också av 

betydelse för studiens trovärdighet dvs. validitet. Eftersom semistrukturerade intervjuer delvis 

är strukturerade och ger möjlighet till följdfrågor, ges det möjlighet att följa syftet men även 

att kunna fördjupa intervjun om så önskas.  

 

Beträffande urvalet anses det vara relevant. Dock kan det inte ses som representativt för hela 

Sverige då det enbart är fyra stycken från relevanta yrkesgrupper och två av patienternas 

upplevelser. Detta gör att resultatet kan bli annorlunda beroende på vilka respondenter som 

undersöks. Det kan även bero på olika geografiska områden och att man arbetar olika i olika 

områden. Den ekonomiska biten kan spela in i behandlingarna och att olika landsting kan ha 

olika riktlinjer. Detta klargjordes i resultatet då de olika landstingen i Sverige skiljer på vilket 

BMI en människa ska ha för att bli beviljad magsäcksoperation. Anledningen till att det skiljer 

sig mellan olika landsting kan vara den ökade efterfrågan samt de ekonomiska 

förutsättningarna. De som har sämre ekonomi har troligtvis en högre BMI-gräns, och de som 

har bättre ekonomi har troligtvis en lägre BMI-gräns. 

 

Studiens tillvägagångssätt är bra och den har förmedlat den information som är etiskt korrekt 

att ge ut. De etiska övervägandena höjer studiens trovärdighet ytterligare en dimension. Med 

det menas att respondenterna har fått samma förutsättningar inför och under intervjuerna och 

det i sin tur ger studien validitet. Slutsatsen av detta är att denna metod är bra, men med en 

svaghet då respondenterna inte är representativa för hela Sverige, hela sin yrkesgrupp eller att 

patienterna kan representera alla patienter som är överviktiga eller feta.  

 

Intervjufrågorna till yrkespersonalen visar i efterhand att fråga 12 och 13 ger samma svar och 

därför har det blivit bortfall i dessa frågor. Dock har inte resultatet påverkats eftersom 

frågorna ger samma svar och alla respondenter har svarat på en av frågorna.   

 

I denna studie är validiteten hög på grund av fyra olika yrkeskategorier som intervjuades, 

varav två av dem är specialiserade på behandling av övervikt och fetma. Vidare byggs 

validiteten upp av de patienter som ingår i denna studie, samt deras åsikter kring de olika 

yrkeskategoriernas behandlingar. Dessutom är det möjligt att utföra samma studie i framtiden 

av andra forskare, vilket återigen tyder på hög validitet.  

 

Trots att fråga 12 och 13 (bilaga 1) ger liknande svar, bedömer inte författarna att validiteten 

sänks, då ingen information blir förlorad. I övrigt anses denna studie ha en hög validitet då 

studien verkligen mäter det som den var tänkt att mäta. 

 

Reliabiliteten i denna studie är låg. Detta är på grund av att respondenterna inte är 

representativa för hela Sverige och ska denna studie mätas igen får de troligtvis inte samma 

resultat som nu. Det kan även bero på att forskningen kring övervikt och fetma ständigt 

förnyas. Slutligen betonas då att validiteten är relativt hög medan reliabiliteten är relativt låg. 

 

7.3 Vidare forskning 

 

Det behövs ytterligare forskning kring behandling av övervikt och fetma. Samtidigt pågår det 

ständigt nya forskningsstudier kring just detta ämne eftersom det är ett växande 

folkhälsoproblem. En kvantitativ studie av detta slag kan vara av betydelse för vidare 
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forskning längre fram. Även en kvantitativ undersökning vore betydelsefull då den kan 

säkerställa validiteten och reliabiliteten vilket innebär att den blir representativ och 

tillförlitlig.  

 

Ytterligare forskning kan resultera i nya behandlingsmetoder som är effektivare och mer 

lönsamma. Då kan personer som lider av övervikt och fetma få möjligheten att påbörja sin 

viktminskning innan det går så långt att de behöver genomföra en operation.  

 
Det vore mycket intressant att göra en observationsstudie i en matbutik. Studien skulle 

fastställa vilken tid på dygnet som människor oftast handlar onyttig mat och sötsaker samt om 

de gör det ensamma eller tillsammans med någon annan. En sådan studie skulle därmed 

klargöra när på dygnet människor är som mest sugna på onyttig mat och sötsaker.  
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Bilaga 1   

 

Intervjufrågor till yrkespersonal 

 
 

1. Vad är din yrkestitel? 

 

2. Hur länge har du arbetat med problematiken kring övervikt och fetma i ditt yrke? 

 

3. Vilka metoder använder du i ditt yrke för att förebygga övervikt och fetma? 

 

4. Vilka metoder använder du i ditt yrke för att uppnå viktminskning hos dina patienter? 

 

5. Beskriv processen från att patienten kommer till dig och till att ni avslutar samarbetet? 

 

6. Kan du beskriva metoderna ytterligare med för-, och nackdelar? Behaglig, obehaglig 

för patienten? 

 

7. Hur lång tid tar processen/ metoderna? 

 

8. Får patienten något form stöd av dig eller någon form av stödgrupp för att lyckas 

uppnå sitt mål? 

 

9. Hur tror du att patienten upplever processen? 

 

10. Brukar patienten ha förutfattade meningar om vad du och dina kolleger ska säga? Ge 

exempel! 

 

11. Vad är det kortsiktiga., respektive långsiktiga resultat av den metod ni använder? 

 

Generella frågor 

 

12. Vilken eller vilka metoder anser du är bäst för att lösa problematiken med övervikt 

och fetma? Motivera gärna! 

 

13. Vilka ger bäst resultat enligt dig? Motivera gärna! 

 

14. Finns det metoder som ni känner till men som ni inte använder av någon anledning? 

Exempelvis på grund av ekonomi, etik, kunskap, avtal, etc.  
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Bilaga 2  

 

Intervjufrågor till patient  
 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Vad har du för BMI just nu? 

 

3. Har du någon gång sökt professionell hjälp för viktminskning? Vad för slags hjälp? 

 

4. Vilken/ vilka metoder har du erbjudits? Beskriv. 

 

5. Vad har det gett för resultat? 

 

6. Skulle du vilja beskriva processen i metoden/ metoderna? Fördelar och nackdelar. 

 

7. Känner du att du fick den hjälp du behövde? Motivera. 

 

8. Är det något du är extra nöjd med eller missnöjd med? Förklara. 
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Bilaga 3 

Hej! 

Vi heter Rosie Karlsson och Malin Johansson och läser det hälsopedagogiska programmet på 

Högskolan i Gävle. Vi ska nu skriva vår B-uppsats om övervikt och fetma och hur övervikt 

och fetma behandlas. Vårt syfte är att ta reda på hur olika yrkeskategorier arbetar kring 

problematiken med människans övervikt och fetma och vilka typer av behandlingsmetoder det 

finns. 

 

Vi kontaktar därför dig då vi är intresserade av att intervjua en person som är legitimerad och 

arbetar som dietist. Vi önskar ta reda på vilka behandlingsmetoder som används av dig för att 

uppnå viktminskning.  

 

Intervjun kommer att vara anonym, vilket betyder att ditt namn inte kommer att skrivas ut 

samt att du kommer att vara könsneutral. Intervjun kommer också behandlas konfidentiellt, 

vilket betyder att det endast är vi två som genomför intervjun som kommer att veta vem du är. 

Vår önskan är att använda bandspelare för att få en bättre minnesbild av vad som har sagts då 

det är en djupintervju där vi sitter och samtalar. När vi är färdiga kommer bandet att förstöras. 

Det är frivilligt att bli inspelad, att delta samt att avbryta sitt deltagande under studien.  

 

Vi hoppas att du är intresserad av att medverka i intervjun och vi kommer att maila eller ringa 

dig och berätta mer och om du väljer att medverka, även boka en tid. Vår handledare heter 

Matilda Ekman och har du frågor till henne är hon anträffbar via mail: maaekn@hig.se eller 

via telefon: 026 648496 

 

Tack för din uppmärksamhet!  

Vänliga hälsningar 

 

Rosie Karlsson 

070-4568149 

Rosie.astrid@hotmail.com 

Malin Johansson 

073-0807812 

Malin.j.johansson@gmail.com 

mailto:maaekn@hig.se
mailto:Malin.j.johansson@gmail.com
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Bilaga 4 

Hej! 

Vi heter Rosie Karlsson och Malin Johansson och läser det hälsopedagogiska programmet på 

Högskolan i Gävle. Vi ska nu skriva vår B-uppsats om övervikt och hur övervikt behandlas. 

Vårt syfte är att ta reda på hur olika yrkeskategorier arbetar med att behandla problematiken 

kring övervikt och vilka typer av behandlingsmetoder det finns. 

 

Vi kontaktar därför dig då vi är intresserade av att intervjua en person som är utbildad läkare. 

Vi önskar ta reda på vilka behandlingsmetoder som används av er för att uppnå 

viktminskning.  

 

Intervjun kommer att vara anonym, vilket betyder att ditt namn inte kommer att skrivas ut 

samt att du kommer att vara könsneutral. Intervjun kommer också behandlas konfidentiellt, 

vilket betyder att det endast är vi två som genomför intervjun som kommer att veta vem du är. 

Vår önskan är att använda bandspelare för att få en bättre minnesbild av vad som har sagts då 

det är en djupintervju där vi sitter och samtalar. När vi är färdiga kommer bandet att förstöras. 

Det är frivilligt att bli inspelad, att delta samt att avbryta sitt deltagande under studien.  

 

Vi hoppas att du är intresserad av att medverka i intervjun och vi kommer att maila eller ringa 

dig och berätta mer och om du väljer att medverka, även boka en tid. Vår handledare heter 

Matilda Ekman och har du frågor till henne är hon anträffbar via mail: maaekn@hig.se eller 

via telefon: 026 648496 

 

Tack för din uppmärksamhet!  

Vänliga hälsningar 

 

Rosie Karlsson 

070-4568149 

Rosie.astrid@hotmail.com 

 

Malin Johansson 

073-0807812 

Malin.j.johansson@gmail.com 

mailto:maaekn@hig.se
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Bilaga 5 

Hej! 

Vi heter Rosie Karlsson och Malin Johansson och läser det hälsopedagogiska programmet på 

Högskolan i Gävle. Vi ska nu skriva vår B-uppsats om övervikt och hur övervikt behandlas. 

Vårt syfte är att ta reda på hur olika yrkeskategorier arbetar kring problematiken med 

människans övervikt och vilka typer av behandlingsmetoder det finns. 

 

Vi kontaktar därför dig då vi är intresserade av att intervjua en person som arbetar som 

sjuksköterska. Vi önskar ta reda på vilka behandlingsmetoder som används av dig för att 

uppnå viktminskning.  

 

Intervjun kommer att vara anonym, vilket betyder att ditt namn inte kommer att skrivas ut 

samt att du kommer att vara könsneutral. Intervjun kommer också behandlas konfidentiellt, 

vilket betyder att det endast är vi två som genomför intervjun som kommer veta vilka ni är. 

Vår önskan är att använda bandspelare för att få en bättre minnesbild av vad som har sagts då 

det är en djupintervju där vi sitter och samtalar. När vi är färdiga kommer bandet att förstöras. 

Det är frivilligt att bli inspelad, att delta samt att avbryta sitt deltagande under studien.  

 

Vi hoppas att du är intresserad av att medverka i intervjun och vi kommer att maila eller ringa 

dig och berätta mer och om du väljer att medverka, även boka en tid. Vår handledare heter 

Matilda Ekman och har du frågor till henne är hon anträffbar via mail: maaekn@hig.se eller 

via telefon: 026 648496 

 

Tack för din uppmärksamhet!  

Vänliga hälsningar 

 

Rosie Karlsson 

070-4568149 

Rosie.astrid@hotmail.com 

 

Malin Johansson 

073-0807812 

Malin.j.johansson@gmail.com 

mailto:maaekn@hig.se

