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Abstract 

 
Jörtsö, J. (2013). What strategies and methods can be useful for weight loss 

maintenance? C-thesis in Public Health. Faculty of Health and Occupational Studies. 

University of Gävle. 
 

The purpose of the study was to examine what methods and strategies individuals use to 

maintain their weight loss. Another aim was to explore which factors can complicate or 

simplify weight loss maintenance. Fifty-four individuals who had maintained their 

weight loss more than a year, participated by answering a questionnaire. The 

questionnaire was constructed and distributed through the internet. The answers were 

registered in the program google docs.  The participants mentioned successful methods 

and strategies, such as exercising regularly, the majority exercised 30 minutes at least 

five times per week. Successful methods and strategies regarding diet for weight loss 

maintenance were to increase the intake of fruits, protein and vegetables and to reduce 

the intake of carbohydrates and sweets. To maintain the weight loss, social support was 

considered important, both during the weight loss period but also afterwards, while 

maintaining it. Other successful strategies were to weigh oneself every week and to 

exert control over the eating.  The conclusion of useful strategies for weight loss 

maintenance was according to the participants, to exercise regularly and to eat plenty of 

vegetables, fruits and protein and at the same time minimize the intake of sweets and 

carbohydrates.   
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Sammanfattning 

 

 
Syftet med studien var att undersöka vilka metoder och strategier individer använder sig 

av för hållbar viktnedgång. Vad det är som kan göra att individer bibehåller sin 

viktnedgång och varför det kan vara svårt, undersöktes också. Femtiofyra personer 

deltog, varav 33 kvinnor och 21 män i olika åldrar. Kravet för att inkluderas i studien 

var att de skulle ha bibehållit sin viktnedgång minst ett år, då detta är definitionen på 

hållbar viktnedgång. Undersökningspersonerna deltog genom att besvara en webbaserad 

enkät med i huvudsak kvantitativa frågeställningar. En ökad konsumtion av grönsaker, 

frukt och protein och en minskad konsumtion av kolhydrater, sötsaker och snabbmat 

bidrog till hållbar viktnedgång. Regelbunden fysisk aktivitet var associerat med hållbar 

viktnedgång där vardagsmotion, promenader, styrketräning och löpning utgjorde den 

fysiska aktiviteten. Majoriteten av undersökningspersonerna utövade minst 30 minuters 

motion fem dagar eller fler i veckan. Att väga sig och ha kontroll över sitt ätande var 

ytterligare två strategier för hållbar viktnedgång. Socialt stöd under viktnedgången 

resulterade i att viktminskningsperioden gick snabbare för deltagarna samt att ju mer 

stöd som de hade, desto högre var sannolikheten att viktnedgången bibehölls. 

Konklusionen av denna studie är att för att en hållbar viktnedgång ska uppnås, krävs ett 

ökat intag av grönsaker, frukt och protein och ett minskat intag av kolhydrater och 

sötsaker. Regelbunden fysisk aktivitet tycks vara ett nödvändigt krav för hållbar 

viktnedgång, medan socialt stöd kan underlätta en bibehållen viktnedgång.  

 

 

 

Nyckelord: Hållbar viktnedgång, metoder, strategier, motion, beteendeförändring



 
 

Innehållsförteckning 

 

1. BAKGRUND ........................................................................................................................ 1 

1.1 Definition av hållbar viktnedgång .................................................................................... 2 

1.2 Fysisk aktivitet och hållbar viktnedgång ......................................................................... 3 

1.3 Kostförändring och hållbar viktnedgång ........................................................................ 3 

1.4 Måltidsersättning ............................................................................................................... 5 

1.5 Beteendeförändring och hållbar viktnedgång ................................................................. 6 

1.6 Sjukdom och hållbar viktnedgång ................................................................................... 8 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................ 9 

3. METOD ................................................................................................................................ 9 

3.1 Val av ansats ....................................................................................................................... 9 

3.2 Urval .................................................................................................................................... 9 

3.3 Datainsamling ................................................................................................................... 10 

3.4 Dataanalys ........................................................................................................................ 11 

3.5 Etiska överväganden........................................................................................................ 12 

4. RESULTAT ........................................................................................................................ 12 

4.1 Viktkontroll ...................................................................................................................... 13 

4.2 Hjälp och behandlingsprogram ...................................................................................... 16 

4.3 Fysisk aktivitet ................................................................................................................. 18 

4.4 Måltidsmönster och matval ............................................................................................. 20 

5. RESULTATDISKUSION ................................................................................................. 25 

6. METODDISKUSION ........................................................................................................ 29 

7. SLUTSATS ......................................................................................................................... 30 

Referenser 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

Bilaga 3 
 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. BAKGRUND 
 

Övervikt och fetma är idag ett växande folkhälsoproblem som alltfler människor i Sverige 

drabbas av och idag är var tredje kvinna och varannan man överviktig (Folkhälsorapport, 

2009). Personer som lider av övervikt och fetma löper en ökad risk för sjukdomar som 

diabetes, cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar. Övervikt och fetma kryper ned i yngre åldrar 

och drabbar barn och ungdomar vilket innebär en ökad risk att förbli överviktiga resten av 

livet (Folkhälsorapport, 2009). Detta påverkar samhällets ekonomi då sjukhuskostnaderna för 

patienter med fetma kostar samhället 35 miljarder kronor per år, men då är inte patienter med 

endast övervikt inkluderade i den summan. Däremot inkluderar summan kostnaden för 

individens hälsa och inkomstbortfall (ESO-rapport, 2011).  

 

Övervikt och fetma kan förebyggas genom att samhället arbetar utifrån två nationella 

målområden för folkhälsan. Dessa är målområde 9: Ökad fysisk aktivitet och målområde 10: 

Goda matvanor och säkra livsmedel. Målområde 9 innebär att samhället ska konstrueras så 

att den fysiska aktiviteten kan öka hos befolkningen då inaktivitet har blivit alltmer vanligt 

(Folkhälsoinstitutet [FHI], 2013). Målområde 10 belyser att matvanorna har en stor betydelse 

för människors hälsa. Dåliga matvanor förknippas med övervikt och fetma, medan goda 

matvanor, i kombination med fysisk aktivitet, kan förebygga sjukdomar som diabetes, hjärt- 

och kärlsjukdomar men även vissa former av cancer (FHI, 2013). Dåliga matvanor kan 

exempelvis innebära en hög konsumtion av sötsaker, läsk och fet mat, vilket kan vara en 

bidragande förklaring till varför övervikt och fetma i befolkningen har ökat sedan 1980-talet. 

Om fettet och sockret i maten är högt kan det leda till övervikt och en individ har en för hög 

konsumtion av dessa livsmedel. Andra delförklaringar till övervikt och fetma kan vara stress 

och sömnbrist. Dock avtog ökningen av överviktiga under 2000-talet men fortfarande är 

många överviktiga (Folkhälsorapport, 2009). Av det skälet behövs goda matvanor och en 

aktiv livsstil för att förebygga överviktsrelaterade sjukdomar. Den fysiska inaktiviteten kan 

också vara en bidragande orsak till varför övervikt och fetma har ökat i Sverige (FHI, 2013).  

 

För att försöka åtgärda sin viktuppgång väljer många att ”gå på en diet” eller utöva mer fysisk 

aktivitet, men alltför många personer misslyckas med att bibehålla sin viktnedgång (SBU, 

2002). Endast 20 % av de personer som gått ned i vikt har kunnat bibehålla den efter ett år 

(Wing & Phelan, 2005). Om inte viktnedgången bibehålls, kan övervikt och fetma 

återkomma, vilket kan leda till höga sjukhuskostnader för samhället och en sämre hälsa för 
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individen. Det finns många råd om hur man ska bära sig åt för att gå ned i vikt men inte 

mycket finns beskrivet beträffande strategier eller metoder för att bibehålla viktnedgången 

(Sciamanna, Kiernan, Rolls et al. 2011). Idag har ungefär häften av Sveriges befolkning 

försökt gå ned i vikt eller har planer på att göra det, men trots detta är många fortfarande 

överviktiga eller har fetma (Folkhälsorapport, 2009). För att folkhälsan ska förbättras krävs 

utveckling av strategier och metoder för hur en viktnedgång ska kunna bli varaktig (SBU, 

2002). Förhoppningen är att genom att ha målområdena 9 och 10 som utgångspunkt för detta 

arbete, kan den här studien leda till att fler individer får kunskap om hur de ska göra för att 

bibehålla sin viktnedgång genom att tillämpa metoder och strategier för hållbar viktnedgång 

genom kost och fysisk aktivitet i vardagslivet. 

 

Två dominerande strategier för att bibehålla en viktnedgång är att regelbundet äta en bra kost 

och utöva fysisk aktivitet (Wing & Phelan, 2005). En bra kost anses vara att begränsa 

konsumtionen av fett/och eller kolhydrater, begränsa kaloritillförseln inklusive vissa 

livsmedel samt att äta frukost varje dag (ibid).  Ett begränsat intag av vissa livsmedel kan till 

exempel innebära en begränsad konsumtion av desserter och sötsaker som innehåller mycket 

energi (det vill säga är kaloritäta) som kan bidra till viktuppgång. Med regelbunden fysisk 

aktivitet menas att man bör utöva någon typ av fysisk aktivitet med en måttlig intensitet som 

kan jämföras med en rask promenad en timme per dag för att bibehålla sin viktnedgång 

(ibid).  

 

Denna studie syftar till att bidra till att folkhälsan förbättras genom att undersöka vilka 

metoder och strategier som kan bidra till en hållbar viktnedgång. Förhoppningen är att en 

kunskapslucka kan täckas då forskning om hållbara strategier för att bibehålla en viktnedgång 

är efterfrågat.  

 

1.1 Definition av hållbar viktnedgång  
 

För att en viktminskning ska kunna definieras som framgångsrik och hållbar, är det när en 

individ har gått ned minst 10 % av sin ursprungsvikt och behållit den nya vikten i minst ett år 

(Wing & Hill, 2001). Varför det just handlar om ett år beror på att forskning visar att under 

det första året efter en viktnedgång, löper man störst risk att gå upp den förlorade vikten. Ju 

längre en viktnedgång har varit stabil, desto större är chanserna för att bibehålla den (ibid).  
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1.2 Fysisk aktivitet och hållbar viktnedgång 
 

Sarlio-Lähteenkorva (2000) visade att en av de viktigaste faktorerna för att bibehålla en 

viktnedgång var att utöva regelbunden fysisk aktivitet. Personer som bibehållit sin 

viktnedgång utövade mer fysisk aktivitet regelbundet jämfört med dem som var överviktiga 

eller normalviktiga (Anderson, Konz , Frederich & Wood, 2001; Raynor, Walleghen, 

Bachman, Looney, Phelan & Wing, 2011), medan de som följde en regelbunden träningsrutin 

hade 1.97 gånger större chans att bibehålla viktnedgången än de som inte gjorde det 

(Sciamanna et al. 2011). I en studie där personer som bibehållit sin viktnedgång blev 

tillfrågade om hur mycket fysisk aktivitet de utövade per vecka, rapporterade kvinnorna att de 

i genomsnitt förbrukade 2545 kalorier per vecka medan männen rapporterade 3293 kalorier 

per vecka. Detta motsvarar en timmes fysisk aktivitet med måttlig intensitet som en rask 

promenad varje dag (Wing & Hill, 2001).  Att ha en träningspartner kan bidra till hållbar 

viktnedgång, då den kan fungera som ett socialt stöd (Phelan, Liu, Gorin Lowe, Fava & 

Wing, 2009). Sarlio-Lähteenkorva (1999) menar att socialt stöd är en viktig komponent för 

att kunna gå ned i vikt och behålla viktnedgången då den sociala miljön och det sociala stödet 

kan påverka individen gynnsamt. 

 

En strategi för att bibehålla sin viktnedgång kan vara att utöva vardagsmotion, att inkludera 

motion i sin livsstil och i sin vardag (Sarlio-Lähkeentorva, 2000; Wing & Hill, 2001). 

Vardagsmotion kan innebära att promenera istället för att ta bilen och ta trapporna istället för 

att ta rulltrapporna (Sarlio-Lähkeentorva, 2000). Den vanligaste motionsformen för att 

bibehålla viktnedgången var promenader då 77 % av de tillfrågade i studien promenerade, 21 

% cyklade, 20 % styrketränade, 18 % utövade aerobics medan 11 % löptränade (Wing & Hill, 

2001).   

 

En miljömässig strategi för hållbar viktnedgång är att ha träningsutrustning hemma, vilket 

kan leda till att man rör på sig mer än om man inte skulle ha tillgång till någon utrustning 

(Phelan et al. 2009). Genom att träningsredskap finns tillgängligt på plats kan det tänkas att 

man lättare kommer sig för med att utöva fysisk aktivitet (ibid).   

 

1.3 Kostförändring och hållbar viktnedgång 
 

En kostförändring kan vara olika förändringar en individ gör inom sin kosthållning. Det kan 

vara att utesluta vissa livsmedel och i stället öka intaget av andra livsmedel. En typ av 
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kostförändring kan vara en diet, något som kan vara en specifik kost som äts under en 

begränsad tid i syfte att gå ned i vikt.  En diet som har visat sig vara en hållbar strategi för att 

gå ned i vikt och bibehålla viktnedgången, är att äta livsmedel med låg energitäthet (Raynor 

et al. 2011). Varför den är framgångsrik beror på att livsmedel med låg energitäthet innehåller 

lite fett och mycket fibrer, vilket kan leda till att mättnadskänslan ökar och risken för 

överkonsumtion av energi minskar. Livsmedel med låg energitäthet är bland annat frukt, 

grönsaker och fullkornsprodukter. I en studie med tre grupper varav en överviktsgrupp, en 

normalviktsgrupp och en grupp där individer hade bibehållit sin viktnedgång, visade det sig 

att de som lyckats behålla sin vikt åt många livsmedel med låg energitäthet då de 

konsumerade mer frukt, grönsaker, fullkorn, fibrer och lågfettprodukter. De konsumerande 

även mindre fett (ibid). Att minska konsumtionen av kolhydrater för att bibehålla sin 

viktnedgång är en annan strategi (Sciamanna et al. 2011). En diet som är förknippad med 

kolhydrater är GI-metoden. Glykemiskt index (GI) rangordnar kolhydratinnehållande 

livsmedel avseende hur snabbt blodsockret höjs efter konsumtion. Livsmedel med lågt GI är 

de som innehåller mycket fibrer, gryn, grovt bröd, frukt och grönsaker vilket skyddar mot 

viktuppgång, då dessa livsmedel kan ersätta andra livsmedel med lågt GI (Simoni-Wastila, 

1998). Kolhydratrika men fiberfattiga livsmedel höjer blodsockret snabbt, medan 

fullkornsprodukter höjer det långsammare (Folkhälsorapport, 2009). Livsmedel med högt GI 

är till exempel vitt bröd, socker och godis då de i förhållande till sin volym innehåller lite 

näring (de har låg näringstäthet). Sex procent av Sveriges befolkning har inspirerats av den 

dieten då den som främst innebär ett ökat fiberintag och minskad konsumtion av läsk, godis, 

alkohol och snacks (Folkhälsorapport, 2009).  

 

För att bibehålla sin viktnedgång, kan ett annat exempel på kostförändring vara att konsumera 

mer protein och äta produkter med låg fetthalt (Sciamanna et al. 2011). Personer som har 

bibehållit sin viktnedgång har i större utsträckning undvikit friterad mat och bytt ut produkter 

med hög fetthalt till låg fetthalt jämfört med dem som inte bibehållit sin viktnedgång (Wing 

& Hill, 2001). En diet som däremot innebär ett högt intag av både fett och protein är Low 

Carb High Fat (LCHF). Det är en diet för dem som vill banta, men många som inte vill gå 

ned i vikt använder den idag som en kosthållning. Dieten innebär ett extremt litet intag av 

stärkelserika kolhydrater (potatis, mjöl, gryn, bönor och gryn bland annat) och ett stort intag 

av fett. Protein som kött, fisk och ägg ingår i dieten. Många går ned i vikt av denna diet då en 

hel livsmedelsgrupp försvinner, nämligen kolhydrater. Inga bakverk, sötsaker, läsk och godis 
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får konsumeras och inte heller pasta, ris, potatis eller bröd (Statens livsmedelsverk, [SLV] 

2013). 

 

En modell som visar hur proportionerna mellan måltidens olika livsmedel bör se ut är 

tallriksmodellen (SLV, 2013). Modellen visar fördelningen av en måltid för att lättare kunna 

avgöra en lämplig balans i kosten. En del, cirka 35 %, bör bestå av stärkelserika kolhydrater 

som pasta, potatis, ris eller bröd. Den andra delen, cirka 35 %, bör bestå av rotfrukter och 

grönsaker. Den minsta delen, ca 30 %, bör bestå av protein som kött, fisk, ägg, kyckling eller 

bönor. Den som är överviktig bör ta halva tallriken med rotfrukter och grönsaker. Den som är 

normalviktig kan äta enligt den ursprungliga tallriksmodellen utan att den behöver anpassa 

fördelningen av något livsmedel. (ibid).  

 

Personer som bibehåller sin viktnedgång äter vanligtvis frukost varje morgon, äter sällan mat 

på restaurang eller snabbmat (Phelan et al. 2009). De äter snabbmat mindre en än gång i 

veckan och äter i genomsnitt 2,5 gånger i veckan ute på olika typer av restauranger. 

Majoriteten av deras måltider äts hemma, vilket leder till en större njutningseffekt att äta på 

restaurang då det inte händer speciellt ofta (Wing & Hill, 2001). På sikt är det lättare att 

bibehålla en lyckad viktnedgång om man inte äter friterad mat, snacks med hög fetthalt och 

desserter mer än högst en gång i veckan (ibid). En förebyggande strategi i hemmet för att 

bibehålla sin viktnedgång, är att ha livsmedel med låg fetthalt och mycket frukt och 

grönsaker hemma (Phelan et al. 2009).  

 

1.4 Måltidsersättning 

 

För att snabbt gå ned i vikt kan en lågkaloridiet användas då det har visat sig att detta ökar 

motivationen att fortsätta gå ned i vikt samt bibehålla viktnedgången (Anderson et al. 2001; 

Hemmingsson et al. 2012). Dieten Very Low Calorie Diet (VLCD) innebär att man äter en 

lågkaloridiet med 500 kalorier per dag i form av måltidsersättningar såsom pulvermåltider 

eller drickyogurthar (Hemmingsson et al. 2012). Genom att välja denna diet som 

viktminskningsmetod, har man visat att det leder till en högre motivation då man går ned i 

vikt snabbt och därför kan viktnedgången lättare bibehållas. Denna diet brukar vanligen ätas 

under tre månader för att sedan övergå till en annan diet, Low Calorie Diet (LCD). Dieten ska 

pågå under maximalt tre månader och inkluderar all kost individen ska äta under den tiden i 

syfte att snabbt gå ned i vikt. LCD innebär att man äter 1200-1500 kalorier per dag beroende 
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på kroppsstorlek. Man äter fyra måltider per dag varav två mål består av måltidsersättningar, 

på samma sätt som VLCD. De resterande två målen består av vanlig mat med högt protein- 

och fiberinnehåll, men med ett lågt innehåll av fett och kolhydrater. Under LCD-dieten 

brukar man gå ned ytterligare i vikt och dieten pågår också under en begränsad tid, beroende 

på hur mycket individen vill och behöver gå ned i vikt (Hemmingsson et al. 2012).           

 

Att vara ung och gå ned lite och långsamt i vikt brukar innebära att man tröttnar på 

viktnedgången vilket kan leda till en snar viktuppgång (Hemmingsson et al., 2012). Personer 

som går eller har gått på VLCD-dieten och sedan övergått till LCD-dieten, tycks ha lättare att 

behålla både sin motivation och sin viktnedgång jämfört med dem som endast har gått på 

LCD-dieten. Detta kan bero på att LCD innehåller fler kalorier om dagen än VLCD och gör 

att man går ned mindre i vikt i början av en viktminskningsfas. Ett högt BMI från början och 

en snabb viktnedgång, är associerat med hållbar viktnedgång efter ett år. Kvinnligt kön har 

också visat sig vara associerat med hållbar viktnedgång efter ett år (ibid). 

 

Wing & Hill (2001) menar att det inte finns någon som lyckats gå ned i vikt och bibehålla sin 

viktnedgång med endast diet eller endast träning. Kost och träning tillsammans utgör en 

hållbar viktnedgång (Sarlio-Lähteenkorva, 2000; Wing & Hill, 2001). En tredje komponent 

som är viktig för en bibehållen viktnedgång är att förändra sitt beteende (Sciamanna et al. 

2011). 

 

1.5 Beteendeförändring och hållbar viktnedgång 
 

En anledning till att man inte lyckas bibehålla sin viktnedgång, kan bero på att råden om hur 

man ska ändra sitt beteende för att gå ned i vikt och sedan bibehålla viktnedgången ser olika 

ut. Det kan ta tid att få en förändring att bli bestående (Sciamanna et al. 2011). För att lyckas 

bibehålla en viktnedgång är permanenta beteendeförändringar nödvändiga (Sarlio-

Lähteenkorva, 2000). Det kan vara möjligt att rapporter om viktnedgång endast syftar på 

avsikten att gå ned i vikt och inte de ihållande beteendeförändringar som påverkar 

kroppsvikten på lång sikt (Sarlio-Lähteenkorva, 1999).  

 

En metod för en bibehållen viktnedgång är problemhantering. Att få hjälp att hantera 

situationer genom problemhantering, har visat sig vara en bra metod då den kan förebygga 

och övervinna barriärer och problem som i sig kan försvåra en bibehållen viktnedgång 
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(Sciamanna et al. 2011). Två framgångsrika strategier är att påminna sig själv om varför man 

vill gå ned i vikt och att belöna sig själv genom att hålla sig till en speciell kost eller 

träningsprogram för fysisk aktivitet (ibid). Det har visat sig att de som använde de 

långsiktiga, beteendemässiga strategier de lärt sig under ett behandlingsprogram för 

viktnedgång, hade lyckats bibehålla sin viktnedgång (Wing & Hill, 2001).  En av strategierna 

är egenkontroll som kan innebära att ha kontroll över sitt ätande och därmed inte överäta 

(Klem, Wing, McGuire, Seagle & Hill, 1998). Kontroll över sitt matintag innebär ett 

medvetet ätande vilket kan bidra till hållbar viktnedgång Genom att på ett medvetet sätt inte 

äta för mycket av det som betraktas som onyttigheter, och välja produkter med lågt innehåll 

av fett, socker och kalorier, kan leda till hållbar viktnedgång (Sarlio-Lähkeentorva, 2000).  

Två värdefulla aspekter för hållbar viktnedgång, är att individen upplever en bättre livskvalité 

genom viktnedgången som gör det lättare att bibehålla vikten samt de hälsofördelar 

viktnedgången medför (Sarlio- Lähteenkrova, 1999; Wing & Hill, 2001). 

 

Ett kommersiellt viktminskningsprogram heter Itrim som arbetar med livsstilsförändringar 

(Hemmingsson et al., 2012). Detta program beskrivs som ett behandlingsprogram med 

kognitiv beteendeterapi och personlig coachning. Itrim erbjuder sina kunder samtal där de 

tillsammans sätter upp mål för att kunna åstadkomma en viktminskning (ibid). Målen de 

sätter upp kan vara att äta enligt dieterna VLCD eller LCD alternativt inte gå på dieter men få 

tillgång till kostrådgivning och utöva fysisk aktivitet 2-3 gånger i veckan på ett Itrim-gym. 

Personerna delas in i grupper och har gruppträffar varannan vecka där ämnen som kost, 

motion och stress ingår. Denna typ av behandlingsprogram har visat sig vara framgångsrikt 

för hållbar viktminskning då avtalet med Itrim löper under minst ett år. Det första året ägnas 

åt viktnedgång, medan det andra året syftar till att behålla viktnedgången och då anpassas 

gruppträffarna till detta. Under den tiden får de lära sig att göra rätt val vad gäller strategier 

och metoder för viktminskning och hållbar viktminskning (ibid). Det kan exempelvis 

innebära att de får hjälp med den fysiska aktiviteten och hur mycket de behöver träna för att 

bibehålla viktnedgången. En strategi kunderna får lära sig efter dieterna VLCD och LCD, är 

att begränsa matintaget genom att använda den så kallade handflatemetoden, vilket innebär 

att en person till lunch respektive middag får äta två knytnävar grönsaker, frukt och bär, en 

knytnäve kolhydrater och en handflata protein. Endast vuxna över 18 år får bli medlemmar på 

Itrim och de betalar upp till 1000 kronor i månaden. Detta kan vara en förklaring till att de 

går ned i vikt och sedan bibehåller viktnedgången då pengar är inblandat (ibid).   
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Att väga sig kontinuerligt kan vara en bidragande faktor till hållbar viktnedgång (Sarlio-

Lähteenkorva, 2000; Wing & Hill, 2001). Den som väger sig ofta kan upptäcka en viktökning 

på ett tidigt stadium vilket ger en bättre förutsättning för att vända den uppåtgående vikten 

och därmed undvika ett större återfall (Wing & Hill, 2001). En studie visade att av de 

personer som lyckades bibehålla sin viktnedgång, var det 44 % som vägde sig varje dag, 

medan 31 % vägde sig minst en gång i veckan (Klem et al. 1997). 

 

De första två åren är de svåraste att bibehålla viktnedgången men de som lyckats bibehålla 

sin viktnedgång mer än två år, hade en markant ökad chans att behålla den (Wing & Hill, 

2001).  De som bibehållit sin viktnedgång 2-5 år, hade en 50 % ökad chans att inte gå upp i 

vikt igen. Personer som går upp igen efter en lyckad viktminskning, börjar ofta göra undantag 

i belöningssyfte beträffande maten som ofta innebär att de ökar konsumtionen av fett, eller att 

de tappar kontrollen över överätning och de minskar också träningsmängden (Wing & Hill, 

2001). Med andra ord kan en viktminskning leda till att man belönar sig själv och släpper lite 

på spärrarna och därigenom tillåter sig att träna mindre och äta mer av godsaker, fett och 

socker. 

 

1.6 Sjukdom och hållbar viktnedgång 
 

Att få en rekommendation av läkare kan vara en strategi för att gå ned i vikt och bibehålla 

den. Många med sjukdom, ofta relaterad till övervikt och fetma behöver gå ned i vikt för att 

förbättra sitt sjukdomstillstånd och det kan vara en motivation till att bibehålla viktnedgången 

och inte insjukna och bli ännu sämre (Gorin, Phelan, Hill & Wing, 2004).  

 

Eftersom det är få personer som klarar av att behålla en viktnedgång, behövs det fler 

strategier och metoder än de som har tagits upp i denna genomgång. För att ta reda på vad 

som bidrar till en hållbar viktnedgång, behövs det fler studier kring detta område för att 

folkhälsoproblem relaterade till sjukdomar orsakade av övervikt och fetma ska kunna minska. 

Då mer än hälften av Sveriges befolkning har försökt gå ned i vikt utan att bibehålla den lägre 

vikten, behövs det mer forskning kring vad som krävs för att man ska kunna behålla sin 

viktnedgång. Fortsatta studier behövs därför för att kunna täcka den kunskapslucka som finns 

beträffande hållbara strategier vid viktnedgång.   

 

 



9 
 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka strategier och metoder individer använder sig 

av för att bibehålla sin viktnedgång.  

-Vilka metoder och strategier använder man sig av för att bibehålla en viktnedgång? 

-Vilka faktorer kan underlätta en bibehållen viktnedgång? 

- Vilka faktorer kan försvåra en hållbar viktnedgång? 

 

3. METOD 
 

3.1 Val av ansats 
 

Studiens design är en tvärsnittstudie (Bonita, Beagehole & Kjellström, 2010). En 

tvärsnittstudie innebär att en studie mäter hur en population eller en företeelse ser ut vid ett 

enda tillfälle, då en mätning sker av utfall och exponering vid samma tidpunkt. Den mäter 

inga orsakssamband utan endast hur dagsläget ser ut. Studien undersöker prevalensen av en 

viss egenskap eller sjukdom (ibid), i detta fall olika metoder och strategier för hållbar 

viktnedgång. I denna tvärsnittstudie undersöks vilka metoder och strategier 

undersökningsgruppen använder sig av för att bibehålla sin viktnedgång. Den valda metoden 

i studien är kvantitativ då en enkätundersökning har valts att göras. 

 

3.2 Urval 

 

I denna studie bestod undersökningsgruppen av 54 personer, både män och kvinnor över 20 

år som hade bibehållit sin viktnedgång minst ett år. Anslag om studien sattes upp på olika 

mindre och större ställen i samhället för att locka personer att delta. På anslagen (se bilaga 1) 

fanns det information om studien, vilka som kunde delta och författarens kontaktuppgifter, 

vilket gjorde att de personer som ville delta kontaktade författaren för att vara med. I och med 

att anslag sattes upp, deltog de personer som ansåg sig vara lämpade att delta i studien, vilket 

kan beskrivas som ett intensitetsurval. Intensitetsurval innebär att personer som har rika 

erfarenheter och information om ett studerat fenomen utgör undersökningsgruppen, då så 

mycket information som möjligt om ett givet ämne vill studeras (Patton, 1990).  

 

Efter två veckors tid in på insamlingen valdes ett annat urval för att få flera deltagare, vilket 

var snöbollsurvalet. Snöbollsurvalet innebär att när forskaren har kommit i kontakt med en 
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undersökningsperson, tillfrågas den om personen känner till någon annan lämplig deltagare 

till studien. Därefter tillfrågas nästa deltagare om den vet någon ytterligare lämplig person 

som kan delta (Trost & Hultåker, 2007). Denna typ av urval används när 

undersökningspersoner är svåra att få tag på eller inte är lättillgängliga (Padgett, 2012). I 

denna studie tillfrågades deltagarna om de kände till någon lämplig person som kunde delta.  

Anslaget lades även upp som en länk på facebook.com för att marknadsföra studien där några 

av forskarens vänner delade med sig av informationen på sina facebooksidor vilket också är 

en snöbollseffekt.   

 

3.3 Datainsamling 

 

Den valda metoden för insamling av data i denna studie var enkäter, vilket anses vara det 

bästa alternativet vid insamling av kvantitativa data (Ejlertsson, 2005). För att besvara 

studiens syfte behövdes inte djupgående svar; ju fler som deltar och svarar på enkäterna, 

desto bredare resultat. Ett stort material som kan ge ett brett resultat bedömdes väga tyngre än 

ett mindre material med mer djupgående svar. Gillham (2008) menar att med enkät går det 

fortare att besvara välstrukturerade frågor jämfört med en intervju. I en enkätstudie finns det 

inte tid för fördjupning och följdfrågor, så som det är i en intervju (ibid). Vad som avgjorde 

metodvalet i denna undersökning var, att ju fler individer som besvarade enkäten om 

strategier för en lyckad viktnedgång, desto större var möjligheten att flera olika metoder och 

strategier skulle framkomma, jämfört med om endast fem intervjuer skulle ha utförts. 

Enkätfrågorna gjordes av författaren i programmet google docs. Enkäten var webbaserad och 

innehöll 50 frågor, varav 9 öppna frågor om hållbar viktnedgång samt olika teman som 

berörde livsmedel, fysisk aktivitet, beteendeförändring och vikthistorik (se bilaga 2). Den 

sista frågan, som var en öppen fråga, efterfrågade respondenternas bästa råd om metoder och 

strategier för att bibehålla en viktnedgång. Svaren på den öppna frågan presenteras i 

resultatavsnittet under lämplig kategori vad gäller metoder och strategier.  

 

När enkäten var klar gjordes en pilotstudie, vilket innebar att enkätfrågorna testades på en 

person som uppfyllde kraven för att delta i studien innan utdelningen av enkäter skedde. En 

pilotstudie sker i syfte att testa om frågorna är tydliga och lämpliga att använda på en person 

som uppfyller kraven för att delta i en studie (Ejlertsson, 2005). Efter att personen givit sin 

kritik på enkäten, omformulerades två frågor så att de skulle bli mer lättbegripliga och 

tydliga. Ett missivbrev (se bilaga 3) till undersökningspersonerna formulerades som innehöll 
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information om deras deltagande och etiska aspekter, och detta skickades ut tillsammans med 

enkäten. Ett missivbrev är ett brev med information riktat till undersökningspersonerna som 

de får innan de påbörjar sitt deltagande i en studie (Ejlertsson, 2005). Informationen ska 

beskriva studien och dess syfte, att de data som samlas in behandlas med anonymitet, att det 

är frivilligt att delta och att studiens resultat endast ska användas i vetenskapligt syfte 

(Ejlertsson, 2005). Ett anslag (se bilaga 1) med inbjudan att delta i studien utformades för att 

kunna sättas upp på olika platser i samhället. Anslaget innehöll information om studien, dess 

syfte och vilka som kunde delta. Det stod också att om de som läste anslagen och kände att de 

var lämpade samt hade intresse av att delta, skulle kontakta författaren för att sedan få 

enkäten skickad på mail med tillhörande missivbrev.  

 

Anslagen sattes upp i större samhällen varav i Gävle på Må Bättre/Itrim, Friskis & Svettis, 

Arbetsförmedlingens personalrum och Xtravaganza, i Uppsala på Friskhuset, Itrim och 

Xtravaganza, i Stockholm på Itrim Liljeholmen och Xtravaganza Birger Jarlsgatan, i Tierp på 

Aktivera, Athena Gym, Ica Supermarket, Konsum och Folktandvården och i Märsta på 

Superworkout gym och i Söderfors på Brukshälsan. Syftet med att anslagen sattes upp på 

olika ställen var för att få en större möjlighet att nå fler deltagare och därmed få ett bredare 

resultat. Anslagen sattes upp mellan 5-9 april 2013, medan själva datainsamlingen pågick 5-

29 april 2013. Under denna tid kontaktade personer som ville delta i studien författaren via 

mail eller telefon och de fick då enkäten hemskickad via mail med tillhörande missivbrev. 

När de hade fyllt i enkäten skickades den till författaren där svaren registrerades i 

programmet google docs. Svaren konverterades även till programmet excel.   

 

3.4 Dataanalys 

 

Det insamlade materialet analyserades med hjälp av beskrivande statistik och presenteras i 

form av stapeldiagram som gjordes i programmet google drive. Stapeldiagrammen kunde 

utformas då enkätsvaren registrerades i google drive där antal respondenter kunde utläsas vid 

varje svarsalternativ. Svaren på de öppna frågorna i enkäten analyserades med hjälp av 

textanalys och redovisas i form av löpande text. En textanalys innebär att räkna, kartlägga 

och kategorisera specifika inslag i texten vilket ska förklara hur en texts innehåll ser ut 

(Lindgren, 2011). Utifrån kategorier kan man bilda teman och därefter kan svaren redovisas 

under respektive tema. Genom att återge frekvenser av ord kan en textanalys göras (Lindgren, 

2011). För att tydliggöra eventuella samband mellan olika variabler, importerades 



12 
 

enkätsvaren i programmet excel för en analys av korrelationer. För att en korrelation skulle 

bedömas som statistiskt signifikant, användes nivån 95 %, det vill säga att sannolikheten för 

att slumpen är den avgörande faktorn för ett orsakssamband existerar, är mindre än 5 %, p< 

0.05. Det söktes samband mellan alla variabler för att få signifikanta utfall.  

 

3.5 Etiska överväganden  

 

Informationskravet innebär att undersökningspersonerna i studien ska ha tagit del av 

information gällande studiens syfte och dess innebörd, vilket i denna studie fanns såväl i 

missivbrevet som på anslagen (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet innebär att 

undersökningspersonerna själva ska bestämma över sin medverkan, att de har rätt att avbryta 

sin medverkan när de så önskar och att detta inte ska innebära negativa följder. I och med att 

undersökningspersonerna själva kontaktade författaren, gav de sitt samtycke. Information om 

samtycke förekom även i missivbrevet, och om undersökningspersonen skulle ångra sin 

medverkan så fanns information om det även där. Konfidentialitetskravet innebär att 

undersökningspersonerna ska få information om att deras uppgifter kommer att behandlas på 

ett sådant sätt att de är omöjliga att identifiera i studien. Personuppgifterna bör enligt kravet 

förvaras så att obehöriga inte ska kunna ta del av dem. I missivbrevet framhölls information 

om att uppgifterna som samlas in inte kommer att vara identifierbara, då endast författaren 

kommer att ta del av varje enkäts svar och innehåll. Nyttjandekravet innebär att en studies 

resultat endast kommer att användas för forskningsändamål och inte för några andra icke-

vetenskapliga syften. I denna studie kommer den insamlade informationen endast att 

användas i vetenskapligt syfte. Den informationen framkom både på anslaget och i 

missivbrevet (ibid). Namn och mail-adresser framkom för författaren när enkäterna skickades 

till respondenterna, när de besvarade enkäterna registrerades de i google docs och inga 

personuppgifter kunde synliggöras.  

 

4. RESULTAT 

Nedan har resultatet i denna studie sammanställts i form av diagram och löpande text. Svaren 

har delats in i fyra olika kategorier vilka är viktkontroll, hjälp och behandlingsprogram, 

fysisk aktivitet samt måltidsmönster och matval. Ett internt bortfall förekom då inte alla 

respondenter svarat på samtliga frågor. Lilla n förklarar hur många respondenter varje fråga 
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har. Två av de öppna frågorna sammanställdes i diagram då många av svaren från 

respondenterna var lika.  

 

Totalt deltog 54 personer i denna studie varav 33 kvinnor och 21 män.  

 

Figur 1. N=54 n=54  

Kvinnorna fördelade sig genom att majoriteten var 20-29 år, kvinnorna dominerade i 

åldersgrupperna 30-39 år, 50-59 år och 60 år eller äldre medan männen dominerade i 

åldergruppen 40-49 år.  

 

4.1 Viktkontroll 
 

Fem procent gick ned i vikt på grund av rekommendation av läkare eller annan vårdpersonal 

medan åtta procent ville förbättra ett sjukdomstillstånd. Den största anledningen till att vilja 

gå ned i vikt var att få en trivselvikt då 38 personer medgav det. 
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Figur 2. N=54 n=53 

Majoriteten har bibehållit sin viktnedgång i ett år (se Figur 2). Den vanligaste tidsåtgången 

för att nå sin nuvarande vikt var cirka sex månader då 51 % uppgav det. För tjugotre procent 

var den tiden cirka ett år, 19 % behövde tre månader medan 8 % uppgav mer än ett år. Som 

metod för att bibehålla sin viktnedgång, nämnde fem personer att det var viktigt med tålamod 

både när det gäller viktnedgång och för att bibehålla viktnedgången. Två personer ansåg att 

en bra metod för bibehållen viktnedgång, var att göra en rivstart med viktnedgången då de 

ansåg att motivationen höjdes.  

 

Fyrtio procent instämde helt med att de var nöjda med sin nuvarande vikt, 45 procent 

instämde delvis, medan nio procent inte alls var nöjda. Dock svarade 47 procent att de 

fortfarande försöker gå ned i vikt.  Av respondenterna vägde sig 34 procent en gång i veckan, 

21 procent varannan vecka och 26 procent en gång i månaden. Att påminna sig själv om 

varför man vill eller har velat gå ned i vikt gjorde 57 % ofta. Fyra personer medgav att de höll 

kontroll på vikten som en strategi, medan tre personer fokuserade på resultaten man får av 

träning som strategi för att lyckas bibehålla viktnedgången.  
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Figur 3. N=54 =53  

 

Drygt hälften instämde i att de har full kontroll över sitt ätande, som framgår av Figur 3. För 

att lyckas med det, uppgav 15 personer att de räknade kalorier. Anledningarna varierade: för 

att ha kontroll över hur mycket de åt (sex personer); för att avgöra hur mycket de var tvungna 

att träna för att förbruka vissa livsmedel (sju personer); för att gå ned i vikt (tre personer) 

eller för att bedöma vad som skulle köpas i affären (tre personer). En strategi som två 

respondenter använde sig av när de kände ”sug” efter snacks, var att skaffa sig en 

lågkalorilyx bestående av något nyttigt och gott. En annan strategi för kontroll över vad som 

konsumeras, var att föra matdagbok, vilket fem personer gjorde för att bibehålla sin 

viktnedgång. Ungefär en fjärdedel av respondenterna instämde delvis respektive lite grann på 

frågan om de väger sin mat, se Figur 4. 

 
Figur 4. N=54 n=53 
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Andra strategier för att behålla viktnedgången var att äta mindre och oftare (6 personer) 

medan fem personer endast åt tills de inte längre kände hunger. För att öka mättnadskänslan, 

åt fem personer maten långsamt medan fyra drack mycket vatten som de ansåg vara en bra 

strategi för hållbar viktnedgång. 

 

4.2 Hjälp och behandlingsprogram 
 

Endast 10 respondenter tog del av ett behandlingsprogram för att bibehålla viktnedgången. 

Av dessa tio, hade tre personer tagit del av Itrims viktminskningsprogram, fyra Viktväktarnas 

program, en person Xtravaganzas program och en person hade haft ett personligt 

träningsupplägg av personlig tränare. Dock medgav 14 individer att de är eller har varit 

medlemmar i en viktminskningsklubb, varav tre på Itrim, sju på Viktväktarna, medan fyra är 

eller hade varit medlemmar på Xtravaganza. En person uppgav Prenet som är ett 

viktminskningsprogram medan en annan uppgav Viktklubben som har som metod att hjälpa 

personer till en beteendeförändring och viktminskning genom måltidsersättningar och sedan 

vanlig mat i syfte att få hjälp till att gå ned i vikt.  

 

Problemhantering, personlig coachning eller KBT hade fem personer tagit del av, varav 2 

personer fick hjälp via Itrim, en via en personlig tränare, en av personlig coach och en via 

kognitiv beteendeterapi. Två personer ansåg att en bra metod för att lyckas bibehålla 

viktnedgången, är att ta hjälp om motivationen tryter. Tretton respondenter menade att för att 

lyckas gå ned och bibehålla vikten, måste man vilja det och bestämma sig. Sex personer 

ansåg att när man nått sin målvikt, bör nya långsiktiga mål sättas upp för att inte falla tillbaka. 

Dock menade fem personer att en bra strategi för hållbar viktnedgång är att göra små 

förändringar som är hållbara i längden under en längre tid.  

 

Vid undersökningstillfället åt 21 respondenter enligt någon metod för att bibehålla 

viktnedgången. Av dessa personer åt tretton enligt tallriksmodellen, sex enligt LCHF, en 

enligt GI-metoden och en åt måltidsersättning. Dessutom förekom enstaka metoder såsom ett 

dietschema från coachen, vegetarisk kost, Viktväktarnas råd samt Itrims handflatemetod. De 

resterande åtta respondenter följde inte någon särskild metod för att bibehålla viktnedgången.   
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På frågan om tidigare, icke hållbara strategier, kunde undersökningsgruppen räkna upp ett 

flertal. Sjutton personer hade ätit enligt någon metod förut men inte lyckats bibehålla 

viktnedgången. Sju av dem hade testat viktminskningsprogrammet hos Viktväktarna, sex 

hade följt LCHF men två av dem slutade på grund av det stora fettintaget. Tre personer hade 

använt måltidsersättningar, varav en av dem hade gått på viktminskningsprogrammet 

Xtravaganza. En person valde att utesluta kolhydrater medan en person hade följt GI-

metoden. Andra icke hållbara metoder var att förbjuda sötsaker och snacks (en person), 

medlemskap i viktklubb (en person) samt att sluta äta helt (en person). 

 

Figur 5 visar hur man har haft stöd av personer i sin omgivning som stöttat viktnedgången. 

Stödet kan ha varit socialt stöd, peppning och stöttning genom hela viktnedgången samt 

bibehållandet av den.  

 

Figur 5. N=54 n=54 
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4.3 Fysisk aktivitet 

 
Figur 6. N=54 n=53  

Majoriteten (31 personer) rör sig minst 30 min i veckan fem gånger eller fler, se Figur 6. Av 

dessa 31 personer hade 20 av dem som strategi att röra sig regelbundet för att bibehålla sin 

viktnedgång. Tjugotre respondenter utövade vardagsmotion fem gånger eller fler i veckan.  

 
Figur 7. N=54 n=54 

 

Promenader, styrketräning och löpning var de mest förekommande formerna av fysisk 

aktivitet då fler än ett svarsalternativ var möjligt, se Figur 7. I undersökningsgruppen gick en 

fjärdedel raska promenader fem gånger eller fler i veckan medan en femtedel gick 3-4 gånger 
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i veckan. Ungefär en tredjedel tränade på gym och en femtedel på motionsanläggning.  

Tretton personer tränade tillsammans med en träningspartner. Endast två % tränade inte. Två 

personer i denna studie avbokade aldrig inbokade träningspass. Arton personer höll sig till ett 

speciellt träningsschema 1-2 gånger i veckan, se Figur 8. 

 

Figur 8. N=54 n=53 

 

 

Figur 9. N=54 n=53 

Av de respondenter som svarade övrigt, använde två personer träningsprogram via datorn där 

en instruktör visade styrkeövningar, två städade, två ägnade sig åt trädgårdsarbete och en 

tänkte på att inte sitta stilla. En enkätfråga efterfrågade om de använde träningsredskap de 

hade i hemmet, vilket resulterade i att tjugofyra personer gjorde det.  
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4.4 Måltidsmönster och matval 
 

I den här studien åt cirka 80 % av undersökningspersonerna frukost, lunch och middag fem 

dagar eller fler i veckan. Mellanmål på förmiddag och eftermiddag åt cirka 44 % fem dagar 

eller fler i veckan. Kvällsmål var vanligast att äta 1-2 gånger i veckan då 55 % gjorde det.  

Två personer hade valt att sluta småäta och endast hålla sig till fem regelbundna mål om 

dagen. Nio personer använde strategin ”ät vad du vill men begränsa intaget” för bibehållen 

viktnedgång.  

 
Figur 10. N=54 n=54 

 

Nitton personer har minskat sin konsumtion av kolhydrater som metod för att lyckas 

bibehålla viktnedgången och samma personer instämde helt i att de undvek kolhydrater så 

ofta de hade möjlighet.  
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Figur 11. N=54 n= 54 

 

Tjugo personer instämde delvis i att de åt livsmedel med högt fiberinnehåll så ofta möjlighet 

fanns, medan nästan lika många instämde helt.  

 
Figur 12. N=54 n=54 

 

Fyrtioen procent instämde helt eller delvis i att de valde magra produkter så ofta som 

möjlighet fanns. 
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Figur 13. N=54 n=54 

Majoriteten (29 personer) svarade att de åt mat från restaurang, gatukök eller snabbmatställe 

1-2 gånger i veckan, se Figur 13. Åtta personer undvek färdigmat som metod för att bibehålla 

viktnedgången. Två personer lagade all mat de åt själva. 

 

 
Figur 14. N=54 n=54 

Enligt Figur 14, åt majoriteten (29 personer) utrymmesmat 1-2 gånger i veckan. Tjugotvå 

personer hade minskat utrymmesmaten såsom fikabröd, godis och söta drycker för att 

bibehålla viktnedgången. Dock medgav tolv personer att de inte förbjöd sig något utan åt 

lagom av allt för att bibehålla viktnedgången. Fyra personer hade tidigare förbjudit allt de 

ansåg ohälsosamt, men det hade inte hållit i längden då de hade fått återfall och i stället 

endast åt onyttigt. Att vara medveten om vad som sätter igång begäret är en bra strategi för att 

lyckas bibehålla sin viktnedgång ansåg fem respondenter. Samma respondenter menade 
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också att återfall beträffande att äta för stora mängder onyttigheter, inte spelade någon roll 

vid enstaka tillfällen, utan det får man tillåta sig själv men sedan nästa dag återgå till en 

hälsosam kost och fysisk aktivitet.  

 

Figur 15. N=54 n=54 

Majoriteten hade ökat sin konsumtion av grönsaker. I undersökningsgruppen åt många 

grönsaker till lunch och middag. Till lunch åt 74 % grönsaker fem dagar eller fler i veckan, 

medan det till middag var något fler, 76 %. Samma personer som ökat sin konsumtion av 

grönsaker gav rådet till andra personer att öka konsumtionen av grönsaker för att bibehålla 

viktnedgången. Femton personer hade ökat sin konsumtion av protein för att bibehålla 

viktnedgången. Samma personer tipsade även andra personer som vill bibehålla 

viktnedgången att öka intaget av protein.  
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Figur 16. N=54 n=54 

På frågan till figuren ovan var det möjligt för respondenterna att svara flera alternativ. Den 

vanligaste minskningen av livsmedel eller näringsämnen var av sötsaker och kolhydrater. 

Tjugofem personer gav andra personer råd att minska intaget av kolhydrater för bibehållen 

viktnedgång. Därefter svarade lika många på att en minskad konsumtion av kolhydrater kan 

leda till bibehållen viktnedgång, som kan ses i Figur 16. 

 

 

Figur 17. N=54 n=54 
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Tjugofem personer äter frukt fem dagar eller fler i veckan. Fem personer medgav att de åt 

mycket frukt för att bibehålla viktnedgången.  

 

I denna studie var det vanligare att nå sin nuvarande vikt snabbare om man bodde 

tillsammans med partner och familj jämfört med att bo ensam. Om man bodde med sin 

partner och sina barn, upplevdes det sociala stödet större för bibehållen viktnedgång, medan 

att bo ensam var chansen att få stöd som minst. Fler kvinnor än män åt frukt vid flera 

tillfällen i veckan. Studien visade också att kvinnor åt mer magra produkter än män så ofta 

möjlighet fanns. Ju äldre man var, desto mer grönsaker åt man till middagen. Flera personer 

gick ned i vikt för att få en trivselvikt vilket också innebar den längsta tiden för att nå sin 

nuvarande vikt. Ju oftare en person vägde sig, desto längre tid har viktnedgången bibehållits 

(p< 0,01). Resultatet tyder på att det är större chans att bibehålla sin viktnedgång under längre 

tid om man äter enligt någon metod. Männen utövade mer vardagsmotion än vad kvinnorna 

gjorde (p< 0,03), och ju äldre en respondent var, desto vanligare var det att följda ett speciellt 

träningsschema. Fler män än kvinnor följde också ett speciellt träningsschema i veckan. De 

personer som hade en kortare viktminskningsperiod ansåg att de idag hade kontroll över sitt 

ätande.  

 

Att bibehålla viktnedgången har medfört en ökad livskvalité för 46 personer, medan 43 

personer har upplevt hälsofördelar, vilket kan vara två motiv för att en viktnedgång ska 

bibehållas. Av dessa personer upplevde 40 personer både ökad livskvalité och hälsofördelar.   

 
 

5. RESULTATDISKUSION 
Studien visade att de vanligaste metoderna för hållbar viktnedgång var att öka sin konsumtion 

av frukt, grönsaker och protein. En annan framgångsrik metod för att bibehålla sin 

viktnedgång var att minska intaget av sötsaker som fikabröd och godis men även kolhydrater 

i form av bröd, ris, pasta och potatis. Sex månader var den vanligaste tiden för att nå sin 

nuvarande vikt, och att ha viktkontroll genom att väga sig var en bidragande orsak till hållbar 

viktnedgång.  Klem et al. (1997) menar att av de som hade gått ned i vikt och bibehållit sin 

viktnedgång, vägde sig 44 % varje dag medan denna studie visade att endast 2 % vägde sig 

varje dag. Detta kan bero på att folk har olika behov av kontroll av att kontrollera sin vikt. 

För vissa kan det vara en naturlig del av vardagen medan andra helst undviker vågen, vilket 



26 
 

kan bero på ångest. En annan typ av strategi som främjar viktkontroll som framkom var att ha 

kontroll över sitt ätande, vilket även Klem et al. (1998) beskriver som en strategi för hållbar 

viktnedgång. De personer som ansåg att de hade kontroll över sitt ätande var de som hade en 

kortare viktminskningsperiod. Detta kan innebära att de redan hittat en bra balans genom 

kosten och gick ned snabbt i vikt på grund av den anledningen.  Det kan också vara att en 

snabb viktminskning som kan öka motivationen, bidrar till att en person lättare kan ha 

kontroll över sitt ätande. Hemmingsson et al. (2012) menar att en snabb viktnedgång är 

associerad med hållbar viktnedgång och då kan det vara värt att satsa på en snabb 

viktnedgång (ibid). Därför menar författarna att en lågkaloridiet under en viss period är 

associerad med hållbar viktnedgång. Men då kan man undra hur lätt det är att skapa någon 

kontroll över ätandet om man går på en lågkaloridiet för att sedan övergå till vanlig mat igen? 

För vissa kan det säkert vara möjligt, men för andra kan det tänkas bli en utmaning då man 

inte har ätit vanlig mat under hela viktminskningsperioden, utan går från måltidsersättningar 

direkt till vanlig mat. De som upplever en utmaning kan vara osäkra på hur mycket det ska 

äta och fördela maten, och därmed ha svårigheter med att ha kontroll över sitt ätande jämfört 

med när de åt måltidsersättningar. 

 

Socialt stöd visade sig vara en viktig komponent för hållbar viktnedgång, eftersom ju mer 

stöd en deltagare fick, desto snabbare och mer hållbar visade sig viktnedgången vara. Sarlio-

Lähteenkorva (1999) beskriver att socialt stöd är en grundläggande faktor för hållbar 

viktnedgång, vilket stämmer överens med resultatet i denna studie, då majoriteten upplevde 

stöttning som positivt under sin viktnedgång. Eftersom socialt stöd har visat sig vara en viktig 

komponent, kan en nackdel vara om relationsproblem uppstår. Det kan tänkas att problem 

med sociala relationer kan försvåra en bibehållen viktnedgång då det kan leda till att en 

person inte får något stöd alls. I sådana situationer kan det vara viktigt att lära sig 

problemhantering då det enligt Sciamanna et al. (2011) är en framgångsrik strategi för hållbar 

viktnedgång. Något positivt med stöd kan vara att träna tillsammans med någon som befinner 

sig i samma situation, att antingen vilja gå ned i vikt eller bibehålla sin viktnedgång. Phelan 

et al. (2009) beskriver att en träningspartner kan bidra till hållbar viktnedgång och i denna 

studie var det tretton personer som hade det. Om en person tränar tillsammans med någon 

som befinner sig i samma situation kan de stötta varandra och en fördel då är att veta vilken 

typ av stöd man behöver då de befinner sig i samma situation. Studiens resultat visade att om 

man bodde tillsammans med sin familj och partner, var det lättare att nå sin nuvarande vikt 

jämfört med att bo ensam. Ur ett socialt perspektiv kan det tänkas att det hade varit lättare att 
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gå ned i vikt snabbt om en person bodde ensam då det inte finns lika stora möjligheter att 

påverkas av vad de andra i familjen äter. Dock visade denna studie motsatsen och detta kan 

bero på att dessa personer som bor ensamma kan sakna ett socialt stöd då det har visat sig 

vara en bidragande faktor till en hållbar viktnedgång.  

 

Majoriteten av deltagarna utövade minst 30 minuters motion fem gånger eller fler i veckan. 

Detta kan innebära regelbunden fysisk aktivitet, beroende på hur man ser på det. Med 

regelbunden fysisk aktivitet menas att man bör utöva fysisk aktivitet med en måttlig intensitet 

dagligen 30 minuter eller om den är högintensiv, minst tre gånger i veckan (FHI, 2013). Då 

denna studie endast undersökte hur många som utövade 30 minuters motion i veckan, 

utövade majoriteten regelbunden fysisk aktivitet enligt Folkhälsoinstitutets definition (ibid.) 

Wing & Phelan (2005) menar i stället att regelbunden fysisk aktivitet motsvarar en timmes 

rask promenad varje dag i måttlig intensitet. Vad som inte undersöktes i denna studie var hur 

många personer som utövade 60 minuters fysisk aktivitet varje dag. Därmed kan det inte 

undersökas om undersökningsgruppen utövade regelbunden fysisk aktivitet enligt 

definitionen av Wing & Phelan (2005).  

 

Trettionio respondenter instämde helt eller delvis i att de undvek kolhydrater så ofta som 

möjligt medan 33 personer instämde helt eller delvis i att de valde livsmedel med högt 

fiberinnehåll så ofta som möjligt. Detta kan upplevas som motsägelsefullt, eftersom om en 

individ äter många livsmedel med högt fiberinnehåll, borde den inte ha ett minskat intag av 

kolhydrater. Detta kan bero på okunskap då personer inte vet vad kolhydrater är eller vilka 

livsmedel som innehåller kolhydrater. Vad som blir kritiskt med dessa svar är att resultatet 

blir svårtolkat på grund av motsägelsefullheten. Vid kommande studier kan det vara värt att 

nämna vilka kolhydratsinnehållande livsmedel som efterfrågas.  

 

Sex personer hade gått på dieten LCHF tidigare men inte lyckats bibehålla viktnedgången, 

och lika många gick på den dieten vid undersökningstillfället. Detta kan bero på att 

människor är och fungerar olika och därmed har olika behov. För vissa personer kan det 

passa att ha en hög fettkonsumtion medan det för andra inte passar lika bra. Sju personer hade 

följt Viktväktarnas råd förut men inte lyckats bibehålla viktnedgången, medan endast en 

person följde deras råd nu med lyckat resultat. Detta kan också bero på att människor är olika 

och att metoder kan vara individuellt. Viktväktarnas råd kan för vissa endast vara hållbara i 

längden om de blir en livsstil. För den personen som fortfarande följde Viktväktarnas råd kan 
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det innebära att den har gjort det till sin livsstil. Det kan tänkas att om många slutar följa 

deras råd och börjar äta som de gjorde före Viktväktarna, kan det innebära att dessa individer 

går upp i vikt igen, vilket kan vara förklaringen till att metoden inte fungerade för dem. Detta 

kan vara en nackdel för personer som försöker gå ned i vikt men inte lyckas bibehålla den, då 

det kan krävas mycket energi och motivation för att gå ned i vikt. Detta kan leda till att 

personer tappar motivationen och inte orkar försöka gå ned i vikt igen. En positiv aspekt i 

denna studie är att de personer som inte lyckats med Viktväktarnas råd, lyckades uppnå en 

hållbar viktnedgång med hjälp av andra metoder och strategier. Vad som är värt att ta fasta på 

är att göra förändringar som är hållbara i längden, en livsstilsförändring.  

 

Wing & Hill (2001) menar att det är lättare att behålla sin viktnedgång om man äter snacks 

som kakor, chips och popcorn mindre än en gång i veckan. I denna studie svarade 29 

personer att de åt snacks 1-2 gånger i veckan, vilket kan tyda på att de kan äta mer snacks 

utan att gå upp i vikt igen. Det kan också innebära att flertalet har ätit snacks en gång i 

veckan lika väl som att de åt två gånger i veckan då svarsalternativet var 1-2 gånger i veckan, 

vilket gör detta resultat svårt att jämföra med t.ex. Wing & Hill. Författarna menar också att 

individer som bibehåller sin viktnedgång, äter på restaurang i snitt 2,5 gånger i veckan. 

Denna studies resultat visade att 29 personer åt på restaurang 1-2 gånger i veckan medan 19 

personer aldrig gjorde det, alltså betydligt mer sällan jämfört med dem i studien av Wing & 

Hill (2001).   

 

På frågan hur många som använde träningsredskap i hemmen, visade att det var 24 personer 

som gjorde det. I en annan fråga, som frågade om man gjorde någonting särskilt för att röra 

på sig i hemmet, angav endast 21 personer att de använde träningsredskap där. Vad detta 

beror på, kan vara att det fanns ett ”ja” som svarsalternativ som vissa personer kan ha kryssat 

i då de kan ha varit stressade och inte såg att ”ja, jag använder träningsredskap i hemmet” 

som ett svarsalternativ, vilket påverkar studiens resultat. Frågan kan ha misstolkats vilket 

också påverkar resultatet.  

 

Endast några få i denna studie fick hjälp av ett behandlingsprogram som exempelvis Itrim. 

Detta kan bero på att endast ett fåtal individer ville delta från sådana program eller att 

medlemmar på sådana behandlingsprogram inte fick syn på de uppsatta anslagen om denna 

studie. Andra skäl kan vara att medlemmar på ett viktminskningscenter som Itrim kan ha känt 

sig stressade och därför inte tagit sig tid att kontakta författaren. Många som besöker ett 



29 
 

viktminskningscenter kan besöka det på lunchen för att träna på deras gym eller gå på ett 

samtal och sedan ha bråttom tillbaka till arbetet vilket kan leda till att de inte tar sig tid.   

 

6. METODDISKUSION  

Förhoppningen med denna studie var att få 100 undersökningspersoner men, endast 54 

personer deltog vilket beror på att färre personer än förväntat hörde av sig. Detta kan tänkas 

påverka resultatet genom att det inte är lika brett, omfattande och varierat som det kunde ha 

varit med en större undersökningsgrupp, och därigenom påverkas reliabiliteten och 

variationen på svaren.  

 

Det var en styrka att sätta upp anslag och söka individer för deltagande då det var ett smidigt 

sätt att få samtycke av undersökningspersonerna. Om anslagen endast skulle ha suttit på 

exempelvis ett gym, kan det tänkas att resultatet skulle ha fått en mindre bredd och variation 

än om de sattes upp på andra ställen också så som mataffärer och arbetsförmedlingen. 

Personer som tränar på gym kanske enbart tränar där, och om endast dessa personer hade 

deltagit i studien skulle andra motionsformer inte ha någon koppling till hållbar viktnedgång. 

En styrka i enkätinsamlingen var att respondenterna fick enkäten via mail och kunde fylla i 

den i lugn och ro när det passade dem. En fördel med en webbaserad enkät är att ingen 

inmatning av data behövs, då det sker automatiskt i dataregistret (Ejlertsson, 2005). En annan 

fördel med enkäten var att en pilotstudie gjordes för att få frågorna mer begripliga och 

lättförståeliga. Om denna pilotstudie inte hade genomförts, hade möjligheten funnits att 

resultatet hade sett annorlunda ut då risken för misstolkningar kunde ha varit större. Validitet 

innebär att en studie mäter det man avser att mäta, och detta är viktigt i en enkätstudie då 

frågorna bör uppfattas lika för att få en hög grad av validitet (Trost, 2012). Författaren till 

denna studie anser att resultatet har besvarat syftet och därför finns en grad av hög validitet 

då studien har mätt det vad den är avsedd till att mäta då metoder och strategier för hållbar 

viktnedgång har undersökts, trots att en del enkätfrågor var svårtolkade. 

 

Om den här studien skulle göras igen, kan det tänkas att resultatet skulle ha sett ut på 

liknande sätt då andra forskare har kommit fram till liknande slutsatser. Dock bestod 

majoriteten av personer mellan 20 och 29 år och om kommande studier skulle ha fler äldre 

personer, finns möjligheten att resultatet skulle kunna se annorlunda ut. Fler kvinnor än män 

deltog, och om fler män skulle delta i kommande studier, finns också möjligheten att 
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resultatet skulle se annorlunda ut. Om denna studie genomförs igen med fler deltagare från 

behandlingsprogram kan det tänkas att resultatet hade fått en större tyngd i och med att 

behandlingsprogram anses vara en bra metod för hållbar viktnedgång.  

 

En fördel med intensitetsurval i denna studie var att alla undersökningspersoner hade rika 

erfarenheter och information att dela med sig av om hållbar viktnedgång då de kontaktade 

författaren om de var intresserade av att delta om de uppfyllde kraven för att delta. 

 

Resultatet representerar inte alla svar från enkätfrågorna, då några frågor inte ansågs 

relevanta för att besvara syftet. Detta kan bero på att forskaren kan ha varit för ivrig med att 

ställa många frågor men att inte alla besvarade studiens syfte. Detta kan påverka resultatet 

genom att respondenterna upplevde enkäten lång med många frågor och därför kan de ha fyllt 

i den slarvigt. När korrelationerna skulle genomföras gick det endast att göra på frågor med 

endast ett svarsalternativ. Eftersom flera öppna frågor ställdes om bibehållen viktnedgång, 

gick det inte att visa eventuella samband vid dessa frågor, vilket ledde till att färre 

korrelationer kunde genomföras. Resultatet kunde ha visat på fler samband och skillnaden 

hade kunnat bli större om färre öppna frågor hade ställts i enkäten.  

 

7. SLUTSATS 
För att en hållbar viktnedgång ska lyckas krävs en kombination av flera metoder och 

strategier enligt respondenterna i studien. Att regelbundet utöva fysisk aktivitet 30 minuter 

om dagen och få mycket vardagsmotion var två fysiska metoder. Beträffande kost, 

konsumtion och livsmedelsval var ett minskat intag av kolhydrater och sötsaker förknippat 

med hållbar viktnedgång. Livsmedel som bör ökas var grönsaker, frukt och protein vilket 

visade sig vara en strategi för hållbar viktnedgång. Att regelbundet äta frukost, lunch och 

middag var associerat med bibehållen viktnedgång. Att unna sig något snacks som godis, 

chips eller kakor visade sig kunna leda till att det var lättare att hålla motivationen uppe då 

man känner att man inte behöver avstå från allt. Förslag till fortsatt forskning inom detta 

område kan vara att undersöka om det finns några specifika metoder och strategier som 

skiljer könen åt. Ett annat förslag kan vara att undersöka ytterligare metoder och strategier för 

hållbar viktnedgång då flera tidigare studier nämnt att det behövs fler. Att undersöka vilka 

metoder och strategier som inte är associerade med hållbar viktnedgång kan vara ett ämne för 

fortsatt forskning då eventuella misslyckade metoder och strategier inte behöver göras av 

individer som vill gå ned i vikt och bibehålla den.  
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Bilaga 1 

 
 

Enkät om hållbar viktnedgång 
 

Mitt namn är Josefin Jörtsö, och jag studerar till hälsopedagog. Jag söker dig 
som är minst 20 år och som har lyckats gå ned i vikt och bibehållit vikten 
minst ett år. Är du intresserad av att bidra till forskningen angående vilka 
metoder och strategier just du har använt dig av för att bibehålla din 
viktnedgång?  
 
Min C-uppsats på Hälsopedagogiska Programmet ska nämligen handla om 
hållbar viktnedgång. Syftet med min studie är att ta reda på vilka metoder och 
strategier man använder sig av för att bibehålla en viktnedgång. Jag vill 
undersöka detta genom att dela ut enkäter till dem som har bibehållit sin 
viktnedgång minst ett år. Deltagandet är frivilligt och det går bra att avsluta 
din medverkan om du skulle ändra dig. Resultatet i studien kommer endast att 
användas i vetenskapligt syfte och samtliga uppgifter kommer att vara 
omöjliga att identifiera.  
 
Om du tycker att detta är någonting du vill bidra med och delta i, var snäll och 
kontakta mig via telefon eller mail, så får du en enkät skickad till dig via mail.  
 
Mail: hhp10jjo@student.hig.se                   Telefonnummer: 073-06 00 903 
 
Genom att delta och dela med dig av dina erfarenheter, kommer jag att kunna 
utföra studien och resultatet kan bidra till forskningen om metoder och 
strategier för hållbar viktnedgång.  
 
Om du har funderingar kring studien, är du välkommen att kontakta mig eller 
min handledare, Gisela van der Ster, via mail: giavar@hig.se  

 
Vänliga hälsningar 
 
Josefin Jörtsö 

mailto:hhp10jjo@student.hig.se
mailto:giavar@hig.se


 
 

Bilaga 2 

Enkätfrågor om hållbar viktnedgång 
 

I den här undersökningen som du deltar i kommer du att besvara frågor som handlar om 

hållbar viktnedgång. Vilka strategier och metoder du har använt dig av genom att ha lyckats 

gå ned i vikt och bibehålla den vikten. Här kommer du att få möjlighet att dela med dig av 

dina erfarenheter.  

 

Kön  

 Kvinna  

 Man  

Ålder  

 20-29 år  

 30-39 år  

 40-49 år  

 50-59 år  

 60 år eller äldre  

Vilka bor i ditt hushåll?  

 Jag bor ensam  

 Jag bor tillsammans med mina barn och min partner  

 Jag bor tillsammans med min partner  

 Jag bor tillsammans med mina barn  

 Jag bor tillsammans med mina föräldrar  

 Jag bor i kollektiv/med mina vänner  

Längd  

Ange i cm 

 
Vilken är din nuvarande vikt?  

Ange i kg 

 
Vilken är din maxvikt?  

Ange i kg 

 
Hur länge har du bibehållit din viktnedgång?  

 Ett år  



 
 

 1-2 år  

 2-3 år  

 3-4 år  

 5 år eller längre  

Hur lång tid tog det för dig att nå den vikten som du har idag?  

 Cirka 3 månader  

 Cirka 6 månader  

 Cirka 1 år  

 Mer än 1 år  

Är du nöjd med din nuvarande vikt?  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer lite grann  

 Instämmer inte alls  

Om inte, försöker du just nu gå ned i vikt?  

 Ja  

 Nej  

Har du gått ned i vikt genom något av följande?  

Kryssa i de alternativ som stämmer in på dig 

 Rekommendation av läkare/annan vårdpersonal  

 Vilja förbättra ett sjukdomstillstånd  

 Få bättre ork  

 Få en trivselvikt  

 Annan orsak  

Hur ofta väger du dig?  

 Aldrig  

 En gång i månaden  

 Varannan vecka  

 En gång i veckan  



 
 

 Flera gånger i veckan  

 Varje dag  

Har du fått hjälp genom problemhantering, KBT eller personlig coachning?  

 Ja  

 Nej  

Om ja, vilken typ?  

 
Har du varit/är medlem i en viktminskningsklubb?  

 Ja  

 Nej  

Om ja, vilken/vilka?  

 
Jag har tagit del av ett behandlingsprogram som har hjälpt mig att bibehålla viktnedgången  

 Ja  

 Nej  

Om ja, vilket?  

 
Påminner du dig själv om varför du vill/har velat gå ned i vikt i syfte att bibehålla 

viktnedgången?  

 Aldrig  

 Sällan  

 Ofta  

 Alltid  

I mitt hushåll ansvarar jag för följande måltider  

(Barnens, föräldrars, sambos mm) 

 Jag ansvarar för mina, barnens och min partners måltider  

 Jag ansvarar för mina och mina barns måltider  

 Jag ansvarar för min och min partners måltider  

 Jag ansvarar för mina och mina föräldrars måltider  

 Jag ansvarar för allas måltider på kollektivet/boendet tillsammans med mina 

vänner  



 
 

 Jag ansvarar endast för mina egna måltider  

I min omgivning har jag/haft personer som har stöttat min viktnedgång.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer lite grann  

 Instämmer inte alls  

Vad har du upplevt sedan din viktnedgång?  

Kryssa för de svar som stämmer in på dig. 

 Fått ökad livskvalité  

 Upplevt hälsofördelar  

 Inget av ovanstående  

Jag väljer att äta magra produkter så ofta jag har möjlighet.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer lite grann  

 Instämmer inte alls  

Jag väljer att undvika kolhydrater så ofta jag har möjlighet.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer lite grann  

 Instämmer inte alls  

Jag väljer att äta livsmedel med högt fiberinnehåll så ofta jag har möjlighet  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer lite grann  

 Instämmmer inte alls  

Jag brukar väga min mat  

 Instämmer helt  



 
 

 Instämmer delvis  

 Instämmer lite grann  

 Instämmer inte alls  

Äter du måndag till söndag regelbundet följande måltider, förutsatt en vanlig vecka?  

 Aldrig 1-2 ggr 3-4 ggr 5 ggr eller fler 

a) Frukost     

b) Mellanmål 

förmiddag     

c) Lunch     

d) Mellanmål 

eftermiddag     

e) Middag     

f) Kvällsmål     

 

Hur ofta äter du mat från restaurang, gatukök eller snabbmatställe, förutsatt en vanlig vecka?  

 Aldrig  

 1-2 ggr veckan  

 3-4 ggr veckan  

 5 ggr eller fler  

Hur ofta äter du snacks som chips, popcorn, och godis förutsatt en vanlig vecka?  

 Aldrig  

 1-2 ggr veckan  

 3-4 ggr veckan  

 5 ggr eller fler  

Brukar du räkna kalorier?  

 Ja  

 Nej  

Om ja, varför gör du 

det?_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

Hur ofta äter du 2 eller fler frukter per dag i veckan?  



 
 

 Aldrig  

 1-2 ggr   

 3-4 ggr  

 5 ggr eller fler  

Hur ofta äter du grönsaker till din lunch i veckan?  

 Aldrig  

 1-2 ggr  

 3-4 ggr  

 5 ggr eller fler  

Hur ofta äter du grönsaker till din middag i veckan?  

 Aldrig  

 1-2 ggr  

 3-4 ggr  

 5 ggr eller fler  

För att bibehålla min viktnedgång har jag ökat min konsumtion av:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

För att bibehålla min viktnedgång har jag minskat min konsumtion av:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Jag anser att jag har kontroll över mitt ätande.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer lite grann  

 Instämmer inte alls  

Äter du enligt någon metod just nu för att bibehålla din viktnedgång?  

 Ja  

 Nej  

Om ja, i så fall vilken?  



 
 

 LCHF  

 GI-metoden  

 Tallriksmodellen  

 Måltidsersättning  

 Övrigt:  

Har du ätit enligt någon metod tidigare i syfte att gå ned i vikt men inte lyckats bibehålla 

viktnedgången?  

 Ja  

 Nej  

Om ja, hur gick du tillväga?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Hur ofta rör du på dig minst 30 min i veckan?  

 Aldrig  

 1-2 ggr  

 3-4 ggr  

 5 ggr eller fler  

För att behålla viktnedgången, gör du något av dessa?  

Kryssa i de alternativ som stämmer in på dig 

 Tränar på gym  

 Tränar på motionsanläggning  

 Tränar i grupp  

 Tränar med en träningskompis  

 Nej, jag tränar inte  

 Övrigt:  

Vilken typ av träning utövar du?  

Kryssa i de alternativ som stämmer in på dig 

 Promenader  

 Cykling  

 Styrketräning  

 Löpning  



 
 

 Simning  

 Aerobics/dans  

 Bollsport  

 Jag tränar inte  

 Övrigt:  

Utnyttjar du träningsredskap som du har i hemmet?  

 Ja  

 Nej  

Håller du dig till ett speciellt träningsschema i veckan?  

 Aldrig  

 1-2 ggr  

 3-4 ggr  

 5 ggr eller fler  

Hur ofta utövar du vardagsmotion, förutsatt en vanlig vecka?  

(cyklar/går till och från jobbet, tar trapporna istället för hissen, går av en busshållplats 

tidigare)  

 Aldrig  

 1-2 ggr  

 3-4 ggr  

 5 ggr eller fler  

Hur ofta går du raska promenader, förutsatt en vanlig vecka?  

 Aldrig  

 1-2 ggr  

 3-4 ggr  

 5 ggr eller fler  

Gör du något särskilt hemma i syfte att röra dig mer?  

 Ja  

 Ja, jag utnyttjar träningsredskap som jag har i hemmet  

 Nej  



 
 

 Övrigt:  

Vilket är ditt bästa råd som du skulle ge en person för att hjälpa den att bibehålla en 

viktnedgång? (Skriv kortfattat) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 3 

 

 

 

Till Dig som har bibehållit din viktnedgång under minst ett år! 

 

Jag heter Josefin Jörtsö och studerar till hälsopedagog.  Jag skriver nu min C-uppsats som 

handlar om hållbar viktnedgång. Syftet med studien är att ta reda på vilka metoder och 

strategier man använder sig av för att bibehålla sin viktnedgång. Du är en av 100 personer 

som är inbjuden att delta i denna enkätstudie. Genom delta kommer du att bidra till 

forskningen om hållbara metoder och strategier för att bibehålla viktnedgången. I och med att 

du delar med dig av dina erfarenheter, kan de komma till användning inom hälsoarbetet 

genom att de kan hjälpa andra. Enkätfrågorna tar ungefär 10 minuter att fylla i.  

 

Det insamlade materialet kommer endast att användas för detta forskningsändamål och de 

insamlade uppgifterna kommer att hanteras med full anonymitet. Resultatet av studien 

kommer att sammanställas i ett statistikprogram och presenteras på gruppnivå. Enskilda svar 

kommer därför inte att kunna spåras. Det är frivilligt att delta i denna studie och rätten att 

avbryta sin medverkan finns utan att Du behöver förklara varför Du gör det.  

 

Tack på förhand! 

 

Om Du har några frågor, kontakta gärna mig eller min handledare: 

Josefin Jörtsö  

073-06 00 903 hhp10jjo@student.hig.se    

   

Gisela van der Ster  giavar@hig.se  

 

Med vänliga hälsningar 

Josefin Jörtsö 

 

mailto:hhp10jjo@student.hig.se
mailto:giavar@hig.se

