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Kvinnors upplevelse av hälsosam viktminskning 

Hur självkänslan kan förändras 
 

Alice Karlsson och Ellinor Lindevall 

 

 

Ett kritiskt historiskt genusperspektiv beskriver att ideal genom 

tiderna har påverkat kvinnor på olika sätt. Självkänsla handlar 

om människans egenvärde, då en individ är unik är likaså 

självkänslan det. Hälsa och välmående handlar om att kropp och 

själ är förbundna med varandra och att individen ska må både 

fysiskt och psykiskt bra. Tidigare forskning har visat att vikt och 

övervikt är starkt kopplade till individers självkänsla. Syftet med 

denna studie var att se om och hur hälsosam viktnedgång kan 

påverka kvinnors självkänsla. Meningskoncentrering gjordes av 

nio intervjuer och 14 bloggar och genomfördes våren 2012. 

Denna studie belyser att innan viktnedgång mådde individerna 

psykiskt dåligt genom brist på egenvärde, att individerna under 

viktnedgången reducerade sin missnöjdhet och att efter avslutad 

viktnedgång upplevdes känslor av välbehag och ökat egenvärde. 

Den presenterade undersökningen bidrar med en förklaring till 

hur självkänslan kan förbättras genom hälsosam viktnedgång. 

 

Keywords: self-esteem, weight-loss, self-worth, body image, 

health 

 

 

Inledning 
 

 

Ideal och dess påverkan på kvinnor ur ett historiskt och kritiskt genusperspektiv 

 

Under 1800-talets mitt skulle kvinnor i de bättre bemedlade samhällsgrupperna snöra åt 

korsetter i midjan, dels för att visa kvinnans vackra former, det så kallade timglasidealet 

(Larsson, 2003), men även för att korsetten gjorde att kvinnan var mindre fysiskt aktiv och på 

så sätt hade mannen, enligt Meurling (2003) makt över henne. Skillnaden mellan bondkvinnor 

och finare och mer adliga kvinnor syntes genom att bondkvinnan skulle äta upp sig för att 

orka med sitt arbete medan stadskvinnan skulle vara liten och nätt, då hon ändå alltid var 

hänvisad till hemmet (Johannisson, 1997). Stadskvinnan skulle dessutom sminka sig vit i 

ansiktet och mörk runt ögonen för att se så sjuk ut som möjligt då detta ansågs vara attraktivt 

eftersom kvinnan skulle framstå som svag (Larsson, 2003). Att kvinnan genomled allt detta är 

inte förunderligt då kroppsideal och skönhetsideal måste ses både i ett historiskt och i ett 

samhällsperspektiv, det kan med andra ord inte tas ur sin kontext (Helman, 1991) då de 

formas genom olika historiska och sociala sammanhang (Meurling, 2003).  

Vidare mot det moderna samhället med början i 1920-talets Europa bredde sig ett mer 

hälsosamt ideal ut. Kvinnan skulle nu bära bekväma och praktiska kläder samt att hennes nya 

ideal var att vara hälsosam, lång, stark och ståtlig (Larsson, 2003). Förutom förändrade ideal 

hade hon dessutom, till skillnad från 1800-talets kvinna, tillgång till bättre och framförallt mer 

föda (Johannisson, 1997). Denna övergång i ideal under två decennier kan tyckas 
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häpnadsväckande. Förklaringen kan hittas i den samhällskontext som förändrades under dessa 

två decennier. På 1800-talet levde kvinnan i ett mansdominerat samhälle där mannen, enligt 

Larsson (2003) starkt kontrollerade kvinnan och att denna kontroll minskade under 1920-talet 

och framåt. Förlusten av mannens kontroll ledde till att ansvaret för sig själv lades helt och 

hållet på den självständiga kvinnan och gjorde att kvinnan fick frihet och nya valmöjligheter. 

Detta medförde att sökandet efter det perfekta jaget, och således den perfekta kroppen, 

började. Den kvinnliga karaktären som under 1800-talet skulle vara svag byttes under 1900-

talet ut mot självständighet. På 1900-talets senare del började kampen för att förbättra sitt 

yttre med målet att vinna popularitet och attraktivitet. Det var inte längre insidan som 

speglade kvinnans karaktär utan fokus återfanns i kvinnans yttre. Vilket betyder att kvinnans 

yta avgjorde om hon var vacker, eftertraktad och hade en god personlighet. Det var kvinnans 

individuella ansvar att skapa sin kropp och om figuren enligt normen hade fel proportioner 

var det viktigt att justera den med dieter och motion (Larsson, 2003).  

När sedan media klev in i de svenska hemmen under sent 1900-tal och exploderade under 

2000-talet förändrades det kvinnliga idealet ytterligare. Idealet blev mer stramt och det har 

blivit viktigare än tidigare att ha en tunn kropp och äta rätt. Detta kan tydligt ses genom hur 

kvinnor allt oftare nyttjar plastikoperationer för att uppnå den perfekta idealkroppen 

(Johansson, 2006). Media stöttar detta beteende och dessa ideal genom att förknippa en smal 

och vacker kropp med framgång, skönhet, välstånd samt lycka. Övervikt/fetma är idag klassat 

som en folksjukdom, massmedia belyser att det bästa sättet för att hålla sig ifrån sjukdomar 

kopplade till övervikt, såsom hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes, är att banta och gå ner i 

vikt (Edlund, 2003). Samtidigt har även Tv-tekniken förändrats och utvecklats. Förr hade 

kamerorna ett tiltläge och förmedlade en svartvit bild, idag kan kamerorna zooma in olika 

kroppsdelar och detaljerna är tydligare (Branting, 1996). I linje med ett kritiskt perspektiv på 

genus (Magnusson, 2007) kan man med Meurling (2003) fråga sig om kvinnan verkligen mår 

bra av att hela tiden sträva efter ett ideal som, omöjligt kan vara bra för varken den fysiska 

kroppen eller för hennes mentala tillstånd.  

 

 

Självkänsla  
 

Begreppet självkänsla kan ha flertalet definitioner. Människan bedömer, värderar och 

omvärderar sig själv hela livet. Den bedömningen är, enligt Branden (1998) betydelsefull i 

varje aspekt i människans liv, då hennes självkänsla reglerar hur hon både reagerar samt 

agerar. Människans handlingar och reaktioner på och i olika situationer beror nämligen delvis 

på vem och vad hon tror att hon är. Det viktiga är sålunda att begreppet självkänsla innebär 

hur människan värderar sig själv. Den höga eller låga självkänslan reglerar det känslomässiga 

förhållandet till oss själva, vilken grad av tillit vi har till oss själva, hur vi värderar vår 

självbild samt hur vi känner inre tillfredställelse (Branden, 1998). 

Grundläggande är dock att självkänslan är en relativt beständig samt stabil grundegenskap 

hos människan (Johnson, 2003). Självkänslan är central för en normal och hälsosam 

utveckling, således är självkänsla, inte bara en grundegenskap utan även ett grundläggande 

mänskligt behov (Branden, 1998). Människan är en social varelse och då gillande eller 

avvisande från den sociala omgivningen är viktig för den psykologiska samt sociala 

överlevnaden, är hon medveten om andras omdömen (Johnson, 2003).  

Människan kan aktivt skaffa sig själv självvärde och på så vis höja sin yttre självkänsla. 

Hon kan även via passivitet få en förhöjd grad av inre självkänsla. Den yttre självkänslan som 

regleras utifrån individens aktiva ansträngningar, innebär att självkänslan uppkommer genom 

att individen skapar egna förutsättningar för att vinna självkänsla, exempelvis via kompetens, 

familj, utseende samt egendom. Den inre självkänslan däremot uppkommer genom att 
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individen passivt tar emot och speglar sig i andras positiva omdömen om henne, med andra 

ord uppstår självkänslan genom andra individers emotionella bekräftelse exempelvis genom 

ovillkorlig kärlek. Skulle däremot omdömet vara negativt, läggs detta till i självvärderingen 

med följden att självkänslan minskar (Johnson, 2003). Här bör tilläggas att de negativa 

värderingarna skadar mer än de positiva bistår, då en låg självkänsla minskar människans 

förmåga till återhämtning. En positiv och hög självkänsla verkar som själens eget 

immunsystem och utan denna skulle människan enligt Branden (1998), uppleva världen som 

en mörk och skrämmande plats. Dessutom framträder alltid både de yttre och de inre 

aspekterna på självkänsla tillsammans hos varje individ (Johnson, 2003). 

Självkänslan ger människan tillit och tro på sina egna värderingar och sitt förnuft samt gör 

att hon känner sig trygg i sig själv. En individ med hög självkänsla tenderar att på ett bra sätt 

reagera på problem, utmaningar och/eller möjligheter i hennes vardag. En väsentlig del av vad 

självkänslan ger och betyder för människan är att den inspirerar till prestationer, ger kraft, 

energi och motivation. Självkänslan ger individen dessutom möjlighet att känna glädje samt 

stolthet över vad hon åstadkommer (Branden, 1998). Emellertid ger samtliga lyckade 

prestationer en armerad självkänsla, medan mindre lyckade eller misslyckade prestationer 

skapar en reducerad grad av självkänsla. När det gäller självkänsla är det viktigt att inte 

uppfatta självkänslan som något en individ endast har utan även som något hon strävar efter 

att få eller bredda. Här handlar det inte längre om hög eller låg självkänsla utan snarare om 

olika typer av självkänsla som kommer ifrån olika områden i individens liv, antingen nära 

personliga förhållanden eller prestationer. Men då en individ är unik är även hennes 

självkänsla unik. Det som ger den ena individen självkänsla och ett höjt egenvärde behöver 

inte ge självkänsla hos nästa individ. De två olika livsområden som kan ge ökad självkänsla är 

båda lika viktiga för människan, men vanligen betyder ett område mer än det andra, återigen, 

beroende på vad individen gått igenom tidigare och har med sig i sitt bagage (Johnson, 2003).  

En hälsosam självkänsla är konstruerad av två olika delar där den första innefattar 

individens egen duglighet. Det betyder att hon har en tillit till sin egen förmåga att tänka, lära 

sig, välja och för individen fatta positiva beslut i livet. Den andra delen av självkänsla handlar 

om att individen är övertygad om att hon har rätt att känna sig lycklig, samt att hon bär på 

övertygelsen om att resultat, framgång, vänskap, respekt, kärlek och tillfredställelse är en 

naturlig del i hennes liv (Branden, 1998). Människan måste därför lita på sitt förnuft och 

respektera sitt eget värde då egenvärdet är en stor del av hur självkänsla definieras.  

 

 

Hälsa och välmående 
 

Begreppet hälsa kan enligt World Health Organizations (WHO, 2011) definitioner ses som ett 

fenomen som innefattar bland annat avsaknad av sjukdom och handikapp. Det vill säga att 

individen har förmåga till handling, trots förändringar, och att individen mår fysiskt och 

psykiskt bra. Definitionerna av begreppet hälsa har kommit att utvecklas alltmer genom tidens 

gång. Det innebär att hälsa har gått ifrån att ses som ett tillstånd, vidare till en resurs, för att 

därefter ses som en aktivitet och slutligen till att ses som en hel process (Medin & 

Alexandersson, 2000).  

Hippokrates (460-370 f.Kr.) och Platon (428/427-348/347 f.Kr.) såg hälsa ur ett 

helhetsperspektiv där både kropp och själ var förbundna med varandra (Andersen, 2004). Att 

kropp och själ är förbundna med varandra står alltså för att känna jämvikt och att vara i form, 

det vill säga att må fysiskt och psykiskt bra. Under modern tid har begreppet välbefinnande 

blivit alltmer besläktat med begreppet hälsa. Utifrån Lent & Brown (2008) definieras 

välbefinnande som en känsla av välmående, tillfredsställelse och lycka. Faktorer som 

påverkar det subjektiva välbefinnandet är individens egna tankar och känslor. Självkänsla, 
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självbild och självförtroende är exempel på några närbesläktade begrepp som har en central 

betydelse för det subjektiva välbefinnandet. Begreppen är lätt att sammanblanda, men skiljer 

sig åt i viss mening. Som tidigare beskrivits ovan står individens självkänsla i korthet för vad 

man är, att individen har ett egenvärde och känner självuppskattning. Självbilden däremot 

handlar om hur individen uppfattar sig själv och att hon ser sig som en unik individ. 

Självbilden innefattar allt det som en person i tankarna använder när den ska sätta ord på vad 

som faktiskt är henne själv och den föreställning hon har om sig själv (Egidius, 1997). Enligt 

Raustorp (2006) byggs självbilden upp under hela vår uppväxt och då även i samspel med 

andra individer. I Norstedts ordbok och uppslagsbok (Allén, 2004) definieras självförtroende 

som en stark tilltro till den egna förmågan. Självförtroende har att göra med vad individen kan 

och gör, det vill säga en tilltro till den enskildes prestationsförmåga. 

 

 

Tidigare empirisk och kvantitativ forskning om övervikt 
 

Tidigare forskning visar att förekomsten av övervikt och fetma är hög och ökar ständigt runt 

om i världen (Berg, Simonsson & Ringqvist, 2005). Enligt Young och Nestle (2002) tycks en 

av de största faktorerna bakom problemet med övervikt vara att kaloriintaget är större än den 

fysiska aktiviteten, det vill säga att individens matvanor bidrar till övervikt genom att 

portionsstorleken har ökat. Alltså dels genom att kaloriintaget är större, men också för att vi 

äter mer. Resultat ur en studie av Rasmussen, Eriksson, Bokedal och Schäfer-Elinder (2004) 

påvisar att övervikt kan leda till mobbning vilket skadar självkänslan då det kan medföra 

negativa känslor kring den egna kroppen till exempel. Samband har också hittats mellan att bli 

retad eller trakasserad för sin övervikt och självmordstankar och/eller självmordsförsök.  

Buckroyd, Rother och Stott (2006) har gjort en undersökning om kvinnors ohälsosamma 

ätbeteende samt den upplevda självkänslan. Resultaten i undersökningen visade att, för att 

förändra det skadliga ätbeteendet krävs inte bara en förändring i själva beteendet utan även att 

fokusera på de känslor som är kopplade till beteendet. I detta fall den låga självkänslan. I 

studien behandlades kvinnorna med psykoterapi, bland annat för att undersöka om tidigare 

upplevelser kan ha varit bidragande som en utlösande faktor till det nuvarande beteendet. 

Vid en studie där unga kvinnor fick skatta sig själva upplevdes ogillande av det fysiska 

utseendet i högre grad av överviktiga eller de som har fetma än de normalviktiga och 

dessutom var det uppfattade självvärdet högre hos normalviktiga än hos unga kvinnor med 

fetma eller övervikt (Franklin, Denyer, Steinbeck, Caterson & Hill, 2006).  Självbilden 

uppfattas av unga kvinnor med övervikt eller fetma vara sämre än hos normalviktiga (Phillips 

& Hill, 1998). De som var överviktiga eller hade fetma önskade att de vägde mindre och de 

som var underviktiga önskade att de vägde mer. Phillips och Hills (1998) studie visade även 

att de unga kvinnorna med övervikt eller fetma var mer missnöjda med sitt fysiska utseende 

än de som var underviktiga eller normalviktiga. Dessutom fanns det en skillnad mellan de 

båda viktgrupperna (övervikt/fetma – undervikt/normalvikt) vad gällde deras egen uppfattade 

duglighet. Den första gruppen (övervikt/fetma) upplevde sin egen duglighet som liten medan 

den andra gruppen uppfattade sin duglighet som god. Vidare presenterades att kvinnor med 

fetma ansåg att social acceptans var mindre viktigt än normalviktiga. Mellan grupperna fanns 

en signifikant skillnad mellan vad som ansågs attraktivt hos individerna i undersökningen 

(hos sig själva). De överviktiga och de som har fetma ansåg att de hade färre attribut som var 

attraktiva än de normalviktiga. Hälften av de deltagande kvinnorna som hade fetma kunde 

inte hitta ett enda attribut som de ansåg var attraktivt hos sig själva, medan motsvarande andel 

bland de normalviktiga endast var 21 % (Phillips & Hill, 1998). 

I en studie som avsåg mäta studenters olika grad av nöjdhet i förhållande till deras kroppar 

gjordes jämförelser mellan viktmässigt större och mindre studenter för att se om det fanns 
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någon skillnad. De studenter som var större som ingick i studien visade sig vara mindre nöjda 

med sitt utseende, och smalare studenter var mer nöjda med sitt utseende. Tyngre studenter 

var mindre nöjda med sitt kroppsliga utseende och dessutom mer upptagna av sin vikt än de 

studenter som vägde mindre. Utöver detta var även de tyngre studenterna mindre nöjda med 

sina kroppar medan de smalare studenterna visade sig vara mer nöjda med sina kroppar. 

Vidare undersöktes studenternas egna attityder gentemot utomstående individer med fetma. 

Här framkom att de tyngre studenter som hade färre positiva attribut även var mer troliga att 

vara upptagna med sin vikt samtidigt som de som vägde mindre och även de hade färre 

positiva attribut gentemot fetma inte alls var lika upptagna av sin egen vikt. De tyngre 

studenterna visade sig ha en mer negativ kroppsuppfattning än de smala studenterna. När det 

handlar om självkänsla visade det sig att de tyngre individerna som tillskrev sig själva flertalet 

gemensamma karaktärsdrag som fetma hade lägre självkänsla (Gumble & Carels, 2012).  

I en studie utförd av Turner, Wildschut och Sedikides (2012) framkom att individer som 

hade en vikt som klassats som övervikt eller fetma och samtidigt hade negativa tankar om 

personer med fetma eller övervikt hade lättare att utveckla känslotillstånd av depression och 

ångest. I studien presenterades även att individer med övervikt eller fetma, av samhället, ofta 

klassas som lata, socialt odugliga, olyckliga, fula och dumma. När dessa individer blir 

bemötta med dessa fördomar kan det bidra till en tendens att utveckla minskad självkänsla. 

Denna form av fördomar leder ofta till diskriminering, en viktdiskriminering som idag är mer 

vanligt förekommande än en diskriminering på grund av ålder eller kön. Det har även visat sig 

att individer med stor missnöjdhet över sin kropp ofta har lätt att utveckla låg självkänsla. 

Dessutom har de lätt att bli negativt påverkade när de utsätts för negativ manipulation, i form 

av negativa påståenden för hur den egna personen uppfattar sig själv. När de dock utsattes för 

positiv manipulation påverkades inte självkänslan (Svaldi, Zimmermann & Naumann, 2012).  

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Då den tidigare forskningen om självkänsla hos kvinnor med övervikt eller fetma endast 

återfinns i studier från USA och inte direkt kan generaliseras till Sveriges befolkning, finns en 

brist på sådan forskning i Sverige. Forskningsgenomgången ovan pekar på att självkänslan på 

olika sätt påverkas av kvinnors generella syn på vikt och övervikt samt deras uppfattning av 

sin egen vikt. Genomgående märks en tendens i tidigare forskning att övervikt vanligtvis 

medför sämre självkänsla samt negativ självbild. Dock beskrivs sällan hur självkänslan 

faktiskt påverkas av en förändring, mer än att den är bättre eller sämre. Det är dessutom inte 

visat att alla kvinnor blir nöjda med sig själva om de reducerar en övervikt. Idealen är så 

extrema att det alltid går att gå ner mer, och därmed finns risken att bli missnöjd med sin egen 

viktnedgång och kropp även om man inte längre är överviktig. Därför ville 

undersökningsledarna med denna studie undersöka hur självkänslan påverkas, vad det är som 

förändrar självkänslan och om det finns en koppling mellan självkänsla och viktnedgång, då 

sämre självkänsla tycks ha ett samband med övervikt och fetma. Syftet med studien blev 

därför att se om och eventuellt hur hälsosam viktminskning uppfattas påverka självkänslan 

hos kvinnor som genomgår eller har genomgått viktminskning. De frågeställningar som låg 

till grund för att kunna besvara studiens syfte var följande: ”Upplever kvinnorna att deras 

egen syn på sig själva (angående nöjdhet, stolthet och accepterande) har påverkats och/ eller 

förändrats genom den hälsosamma viktminskningen? Samt om den hälsosamma 

viktminskningen har bidragit till några positiva respektive negativa följder/ konsekvenser för 

den enskilde (angående egenbekräftelse och/ eller bekräftelse från den sociala omgivningen)”. 
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Metod 

 

 

Deltagare 
 

Samtliga deltagare i undersökningen var kvinnor och totalt genomfördes 10 stycken intervjuer 

och 14 bloggar analyserades. Den yngsta deltagaren var 18 år och den äldsta var 58 år. 

Medelåldern för deltagarna var 36.8 år och standardavvikelsen ca 11.8 år. Gällande 

intervjuerna kontaktades 18 stycken möjliga deltagare och det var slutligen 10 stycken som 

genomfördes. En intervju uteslöts innan analysen på grund av bristande validitet. För att sedan 

utöka datamaterialet hittades totalt 21 stycken bloggar som till en början framstod intressanta 

för studien. Dock vid närmare granskning av dessa föreföll 14 stycken uppfylla 

inklusionskriterierna och användbara för undersökningssyftet. Ingen ersättning eller 

kompensation utgick till deltagarna.  

 

Definitioner. Tidigare beskrevs begreppet hälsa, dessa beskrivningar för vad hälsa är 

och innebär kommer fortsättningsvis i denna undersökning att innefattas i benämningen 

hälsosam, som står för att individen upplever jämvikt, både kroppsligt och mentalt, och 

därmed inte tagit någon skada av viktminskningen. Att individen genomgår eller har 

genomgått hälsosam viktminskning betyder att individen går ned eller försöker gå ned i 

vikt genom någon slags form av träning och/ eller diet. I den här studien kommer träning 

att definieras å ena sidan enligt Nationalencyklopedins (2012) beskrivning som en aktivitet 

vars syfte är att öka den fysiska prestationsförmågan, det vill säga att träningen ska bidra 

till att individen orkar prestera mer allteftersom träningen fortlöper. Å andra sidan 

innefattar definitionen av träning i det här sammanhanget även det som 

Nationalencyklopedin menar är en så kallad lågintensiv träning. Det innebär en 

träningsform som utförs genom låg belastning för individen och detta i form av 

promenader eller cykling till exempel.  

Vidare kommer definitionen av diet i undersökningen att motsvara det som 

nationalencyklopedin i själva verket beskriver som bantning. Definitionen enligt 

Nationalencyklopedin av diet är: 

 

En medicinskt utformad kost som är avsedd att upphäva eller reducera verkningarna av 

en ämnesomsättningssjukdom eller av en störning av näringsupptaget från tarmen eller 

som avser att skydda personen från intag av en substans som den är immunologiskt 

överkänslig mot (Nationalencyklopedin, i.d.). 

 

Anledningen till att en definition av bantning kommer att användas istället för definitionen av 

diet i det här undersökningssammanhanget är för att diet i mer vardagliga termer just står för 

vad bantning innebär, nämligen att det handlar om en överviktig persons försök till att gå ned 

i vikt genom speciellt utformade kostvanor till exempel (Nationalencyklopedin, i.d.). 

Enligt WHO (2011) definieras övervikt och fetma som en onormal eller överdriven 

ansamling fettvävnad i kroppen som kan försämra hälsan. Det mest användbara sättet att 

mäta övervikt och fetma hos en befolkningsgrupp är genom body mass index (BMI). Detta 

för att det mäts likartat för män och kvinnor, samt likartat för alla i olika åldrar. BMI 

räknas ut genom individens vikt i kilo dividerat med individens längd i meter i kvadrat. 

Blir då BMI ett värde på eller lika med 25 så är det enligt WHO:s definition övervikt och 

blir värdet över eller lika med 30 så är det fetma. Ett BMI som ligger under 18,5 anses 

enligt WHO vara undervikt. BMI bör ses som en grov vägledning då samma värde inte 
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alltid är jämförbart eftersom det inte tar hänsyn till hur stor del av vikten som består av 

muskelvävnad. 

Inklusionskriterier. Alla deltagarna uppfyllde kriterierna med ett BMI på över 18,5 och att 

deltagarna genom någon form av diet och/eller träning har genomgått eller genomgår 

hälsosam viktminskning. Detta kriterium innebär att varken kroppen fysiskt eller mentalt, 

enligt kvinnorna själva, har tagit eller tar skada av viktminskningen (Andersen, 2004). 

Undersökningsledarna valde således att aktivt utesluta de individer som hade ett BMI under 

18,5. Dessa individer valdes bort för att de inte antas kunna bidra till att svara på syftet med 

studien och även för att undersökningsledarna inte ville ansvara för eventuella följder för vad 

studien kunde ha väckt för tankar och känslor. 

 

 

Material 
 

Intervjuerna genomfördes utifrån en semistrukturerad intervjuguide med fyra olika 

frågeområden: bakgrundsfrågor, synen på sig själv och sitt mående innan, under och 

eventuellt efter den hälsosamma viktminskningen. Exempel på frågor inom frågeområdet 

bakgrund var ”Hur har du gått tillväga för att sträva mot/ nå hälsosam viktminskning?”. 

Frågeområde gällande mående och synen på sig själv innan hälsosam viktminskning var ”Kan 

du berätta om hur du såg på dig själv innan du bestämde dig för att försöka gå ned i vikt?” 

samt frågor om känslor gentemot den egna kroppen och om individen brydde sig om hur 

omgivningen uppfattade henne. Frågeområde tre som behandlade mående och synen på sig 

själv under pågående viktminskningsförsök var ”Upplevde du någon känslomässig 

förändring? Positiv, negativ?” och om viktminskningen hade betydelse för känslor så som 

nöjdhet och stolthet, samt frågeområdet gällande efter eventuell uppnådd viktminskning var 

”Har din självkänsla blivit bättre?” och frågor som berörde hur individen såg på sig själv och 

sitt mående efter den hälsosamma viktminskningen. Utöver de på förhand bestämda 

frågeområden ställdes följdfrågor kontinuerligt under samtalet. Dessa följdfrågor uppkom 

allteftersom samtalet fortgick och ställdes beroende på vad samtalet i stunden handlade om. 

Frågorna till dessa områden har formulerats utifrån två definitioner av självkänsla, nämligen: 

1. Människan kan aktivt skaffa sig själv ett självvärde och på så vis höja sin yttre 

självkänsla. Hon kan även via passivitet få en förhöjd grad av inre självkänsla. Den 

yttre självkänslan som regleras utifrån individens aktiva ansträngningar, innebär att 

självkänslan uppkommer genom att individen skapar egna förutsättningar för att vinna 

självkänsla, exempelvis via kompetens, familj, utseende samt egendom. Den inre 

självkänslan däremot uppkommer genom att individen passivt tar emot och speglar sig 

i andras positiva omdömen om henne, med andra ord uppstår självkänslan genom 

andra individers emotionella bekräftelse exempelvis genom ovillkorlig kärlek 

(Johnson, 2003). 

2. Människans självkänsla består av två olika delar där den första innefattar individens 

egen duglighet, det betyder att hon har en tillit till sin egen förmåga att tänka, lära sig, 

välja och fatta bra beslut i livet. Den andra delen handlar om självrespekt, som betyder 

att individen är övertygad om att hon har rätt att känna sig lycklig samt att hon bär på 

övertygelsen om att resultat, framgång, vänskap, respekt, kärlek och tillfredställelse är 

en naturlig del i hennes liv (Branden, 1998). 

Frågeområdena speglar innehållet av definitionerna då den yttre självkänslan handlar om att 

individen vinner självkänsla genom att vara nöjd med sig själv och sitt utseende. Samtidigt 

speglar frågeområdena den inre självkänslan då det handlar om individens egenupplevda 

duglighet och hur hon tar emot bekräftelse utifrån. Således utformades frågorna för att se i 

vilken grad individen upplevde detta.   
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Procedur 

 

Undersökningsledarna tog personlig kontakt med personal från sju olika gym belägna i två 

olika städer i Mellansverige. Personalen vid dessa gym informerades dels om 

undersökningens syfte samt tilldelades ett missivbrev. Missivbrevet innefattade information 

om undersökningens syfte och användning, de kriterier som var tvungna att uppfyllas för 

individens deltagande, de forskningsetiska principerna som utgicks ifrån samt 

undersökningsledarnas och handledarens kontaktuppgifter. Personalen vid två av dessa gym 

verkade något kritiska och inte heller alltför intresserade av studien. Det var även personal 

från ett av dessa gym som mer konkret ifrågasatte anledningen till vårt intresseområde och 

som även påpekade områdets känslighet.  
Vidare tog undersökningsledarna även kontakt med potentiella deltagare som kunde 

uppfylla inklusionskriterierna, genom vänner och bekanta. Ett yrkesrelaterat IT-stöd för en av 

undersökningsledarna användes också för att bifoga missivbrevet till möjliga deltagare. 

Ytterligare ett missivbrev sattes upp på en av undersökningsledarnas arbetsplats för att inte gå 

miste om eventuella frivilliga deltagare utöver de som tillfrågats personligen på arbetsplatsen. 

Slutligen användes det sociala mediet facebook för att även där tillfråga möjliga deltagare 

som kunde uppfylla inklusionskriterierna till undersökningen.  

Alla intervjuer planerades och genomfördes efter deltagarnas önskemål. Vid själva 

intervjutillfället tilldelades intervjudeltagaren missivbrevet samtidigt som 

undersökningsledaren presenterade undersökningens syfte väldigt kort och användningen av 

undersökningen. Vidare nämndes även att deltagandet var frivilligt, att individen när som 

helst kunde avbryta samt att ingen utomstående kommer att kunna identifiera 

intervjudeltagaren. Samtliga intervjuer genomfördes av undersökningsledarna separat och 

spelades in med en diktafon, i samtycke med deltagarna, för att möjliggöra att sedan kunna 

göra en ordagrann transkription till text. Dessutom användes ett anteckningsblock och en 

penna för att kunna skriva ned stödord och eventuella följdfrågor allteftersom själva intervjun 

fortgick. Intervjuerna hade ett tidsintervall mellan 13 och 37 minuter, den genomsnittliga 

längden för intervjuerna var ungefär 19 minuter.  

Då det insamlade datamaterialet från intervjuerna inte ansågs vara tillräckligt för att 

besvara syftet med studien, utökades det med ytterligare en datakälla, nämligen bloggar. 

Dessa återfanns genom en social mötesplats via internet för individer som har genomgått eller 

strävar mot en viktminskning. Alla skribenter hade valt att själva offentliggöra sina bloggar 

och därför fanns ingen anledning att tillfråga dessa om huruvida texten fick användas i denna 

studie.  

 

 

Databearbetning 
 

Undersökningsledarna har inför bearbetningsfasen inspirerats av ett fenomenologiskt 

förhållningssätt (Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare har undersökningsledarna nyttjat en 

abduktiv ansats som huvudsakligen lutar åt det deduktiva hållet, då syftet var att undersöka 

hur självkänslan hos kvinnor kan påverkas av viktnedgång och för analysen begagna begrepp 

av betydelse för självkänsla. Vid analysen identifierades ett antal närbesläktade begrepp till 

självkänsla, bland annat självbild, självuppfattning, egenvärde och egenbekräftelse. Dessa 

begrepp jämfördes och inordnades därefter i tre olika tidsaspekter gällande den hälsosamma 

viktminskningen. De inordnade begreppen delades sedan in i fyra olika subgrupper, varefter 

analysen gjordes. Innan datamaterialet analyserades transkriberades intervjuerna med hjälp av 

ett antal transkriberingskonventioner. Det vill säga att samtalet i intervjun skrevs av ordagrant 

i text med hjälp av olika tecken och symboler (Ohlsson, 2009). Dessa tecken och symboler 
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användes för att kunna notera sådant som skett under samtalet, till exempel om deltagaren sa 

något med skratt i rösten, om personen sa något med tyst röst eller om det förekom långa 

pauser och så vidare. Anledningen till att dessa konventioner användes och ansågs viktiga var 

för att det bedömdes kunna ha en betydande roll för själva analysen då deltagaren kanske 

säger en sak, men upplevs mena något annat beroende på röstläge och så vidare. Den kortaste 

intervjun var 13 minuter och blev fyra A4 sidor och den längsta intervjun var 37 minuter och 

blev åtta A4 sidor när samtalet transkriberades ordagrant i text. Det totala antalet 

transkriberade sidor från intervjumaterialet uppgick till 55 A4 sidor och från bloggarna 

insamlades totalt 16 A4 sidor.  

För att analysera det insamlade materialet användes meningskoncentrering (se Tabell 1). 

Att meningskoncentrera insamlat datamaterial innebär att långa yttranden reducerades ner till 

kortare formuleringar, trots att den huvudsakliga innebörden i materialet förblir densamma 

(Kvale & Brinkmann, 2009). De olika steg som innefattar meningskoncentrering är att 

datamaterialet först och främst läses igenom för att skapa sig en helhet över materialet. 

Därefter tas de naturliga enheterna ut, alltså de som mer koncist talar om vad innehållet i 

materialet handlar om, och genom de naturliga enheterna kan då kodade enheter formas. De 

kodade enheterna står för en komprimering av de naturliga enheterna. Dessa delar kan då 

slutligen brytas ned till centrala teman med en mening, och sedan tas något eller några 

begrepp ut. Begreppen är alltså detaljer för vad de specifika delarna handlar om.  

När det var dags för själva analysmomentet befann sig undersökningsledarna på olika 

platser och använde därför e-postkontakt till att skicka datamaterialet fram och tillbaka med 

bådas kommentarer och fynd i analysen. Oklarheter eller funderingar diskuterades vidare via 

telefon och när undersökningsledarna sedan befann sig på samma plats samtidigt genomfördes 

den slutgiltiga analysen. De 124 centrala teman som framkom ur datamaterialet bearbetades 

därefter ner till nio begrepp. Dessa begrepp delades därefter in i tre olika stadier gällande den 

hälsosamma viktminskningens olika skeenden, nämligen före, under och efter. Därefter 

delades stadierna in i fyra subgrupper, vari begreppen hade sin grund. De begrepp som ansågs 

höra hemma i subgruppen negativ inre var bland annat individens negativa känslor gentemot 

sig själv och den egna kroppen. Således innebär positiv inre motsatsen, det vill säga positiva 

känslor inifrån individen själv. De begrepp som delades in i subgruppen negativ yttre 

handlade om negativ påverkan från omgivningen, det vill säga exempelvis kritik eller sårande 

kommentarer från omgivningen. Positiv yttre behandlar således positiv bekräftelse, 

exempelvis genom stöttning eller uppmuntran.  

Exempelvis visade analysen av begrepp med relevans för självkänsla före viktminskning, 

att individen upplevde negativ självbild, negativ kroppsuppfattning och minskat/ brist på 

egenvärde. Tolkning av negativ självbild har till exempel gjorts då intervjuperson (IP) 8 säger 

”… jag tyckte inte så bra om mig själv för att jag inte har trivts med hur jag sett ut…”. Den 

tidigare övervikten har alltså bidragit till negativa känslor gentemot den enskildes utseende. 

Analysen visade även att individens uppfattning om sig själv ändrades en aning under 

pågående försök till viktminskning. Det framkom då att positiv bekräftelse från omgivningen, 

ökat egenvärde och positivt förändrad självbild var bidragande till att förändra den enskildes 

uppfattning om sig själv. En tolkning av positivt förändrad självbild görs då IP 1 berättar ”… 

det är trevligt att se sig i spegeln nu, jag känner mig smärtare och snyggare än vad jag gjorde 

förut…”. Under pågående försök till viktminskning upplever därmed individen att synen på 

sig själv förändras i positiv mening till att faktiskt börja känna sig bättre genom att se bättre 

ut. Analysen av begrepp med relevans för självkänsla efter viktminskning visar att individen 

upplever ökat egenvärde, känslor av välbehag samt positivt förändrad kroppsbild. Tolkning av 

känslor av välbehag görs genom att bloggperson (BP) 7 skriver ”… jag känner glädje för att 

jag nu kan röra mig och att jag nu orkar så mycket mera…”. Känslor av välbehag efter 
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genomförd viktminskning innebär alltså att individen upplever positiva känslor för sig 

själv och för vad hon presterat. 

 

 

Tabell 1 

Exempel på hur undersökningens meningskoncentrering gick till 

___________________________________________________________________________ 

 

    Naturlig enhet              Kodad enhet             Centralt tema       Begrepp 

 

  

”det har ju gått upp 

o ner också men 

vissa dagar var det 

ju värre än andra 

liksom var det 

riktigt illa så ville 

jag inte ens titta mig 

själv i spegeln”  

 

Vissa dagar 

varierade synen och 

tankarna på sig själv 

och sin kropp och 

ibland var det riktigt 

negativt 

 

Minskad självkänsla 

genom negativ 

självbild 

 

Negativ självbild 

 

”att man får liksom 

en sånhär en liten en 

liten push liksom o 

liksom att de ä inte 

bara jag som som 

går igenom det utan 

folk kanske ser de 

också”  

 

Om andra i 

omgivningen lägger 

märke till ens 

viktminskning så 

peppar det en själv   

Ökad självkänsla 

genom positiv 

bekräftelse från  

den sociala 

omgivningen  

 

Positiv bekräftelse 

från den sociala 

omgivningen  

 

”asså, just det hära 

att nu kan jag ju stå 

framför spegeln o 

liksom prova 

underkläder” 

 

Viktminskningen 

har bidragit till en 

positivt förändrad 

syn på sig själv 

Ökad självkänsla 

genom positivt 

förändrad självbild 

Positiv självbild 

”asså, dels det här 

kanske att du vågar 

synas mer ute bland 

folk, att nu kanske 

man vågar synas 

och höras lite (paus) 

och sen kanske dels 

ha en egen åsikt o 

sen, asså, bara visa 

att jag finns” 

 

Viktminskningen 

har bidragit till man 

vågar synas och 

höras mer, ha en 

egen åsikt 

 

Ökad självkänsla 

genom ökat 

egenvärde 

Ökat egenvärde 



11 

Resultat 
 

Ur analysen framkom nio stycken begrepp som enligt deltagarnas erfarenheter hade en 

betydande roll för hur individens självkänsla kan påverkas av en hälsosam viktminskning. 

Sammanfattningsvis beskrev begreppen att individerna innan viktnedgång mådde psykiskt 

dåligt genom att de var missnöjda med sig själva och ansåg sig själva inte vara värda så 

mycket, vilket tyder på dålig självkänsla. Individerna kände dessutom stor osäkerhet, vissa var 

missnöjda med sin livssituation och en del var oroliga för sin hälsa. Under pågående försök 

till viktminskning förändrades individernas uppfattning om sig själva en aning. Här framkom 

nämligen begreppen positiv bekräftelse från omgivningen, ökat egenvärde och positivt 

förändrad självbild. Detta uttryckte sig främst genom att personer i deras omgivning började 

lägga märke till viktminskningen. Bland annat genom stöttning, uppmuntran och 

komplimanger. Individerna själva började uppskatta sig själva mer, tyckte att de var värda 

mer, ansåg sig dugliga genom vad de hittills åstadkommit. Dessutom började individerna se 

på sig själva med andra ögon, de började utveckla mer acceptans gentemot sig själva. 

Slutligen när viktminskningen var genomförd framkom begreppen ökat egenvärde, känslor av 

välbehag samt positivt förändrad kroppsbild. Det innebar att individerna nu värderade sig 

själva högre, de vågar nu ta plats i sociala sammanhang och ta för sig mer av livet. De 

upplevde dessutom positiva känslor av nöjdhet över vad de presterat, stolthet över att ha klarat 

av och förändrat sitt ohälsosamma beteende till något som nu bidrar till psykisk välmående. 

Individerna upplevde även glädje när spegelbilden förändrades och därmed ter sig mer så som 

de själva önskar att den ska te sig.  Nedan presenteras dessa begrepp närmare samt exempel 

(Figur 1) på hur centrala teman formar olika begrepp över hur hälsosam viktminskning kan 

påverka individen.  

 

 

Före viktminskning 

 

Negativ självbild. Av de totala 124 centrala teman återfanns 11 stycken beskrivningar som 

indikerade en upplevd negativ självbild innan individen påbörjat sitt försök att gå ner i vikt. 

Negativ självbild innefattade bland annat negativa känslor om sig själv, nedstämdhetskänslor, 

en känsla av egen oattraktivitet samt så pass hård kritik mot den egna personen att känslan av 

att aldrig kunna bli älskad infann sig. IP 8 säger ”… jag tyckte inte så bra om mig själv för att 

jag inte har trivts med hur jag sett ut…”. Det IP 8 är inne på är att det kan vara svårt att ha en 

positiv självbild när man inte trivs med sitt utseende. IP 6 berättar ”… vissa gånger eller dagar 

ville jag inte ens se mig själv i spegeln, då det ända man såg var en fet och ful person som 

aldrig kunde bli älskad av någon annan…”. IP 6 beskriver tydligt hur övervikt kan få en 

individ att känna avsky mot sig själv. 

 

Negativ kroppsuppfattning. Detta begrepp återfanns i totalt sju stycken centrala teman där 

de övergripande känslorna mot den egna kroppen involverade ”äckel-känslor”, mild ångest 

vid anblicken av sin egen spegelbild, missnöjdhet över kroppen samt känslan av att känna sig 

stor och klumpig. I de fall där spegelbilden inte stämde överens med den faktiska kroppen 

uppkom känslor av förvirring kring identiteten. IP 5 återger ”… jag kände att det inte var min 

kropp och att det inte var så jag ville ha det…”. IP 4 berättar ”… man är alldeles för tjock 

naturligtvis, kläder passade inte och man mår inte bra i det…”. Utifrån detta tolkar 

undersökningsledarna att den negativa självuppfattning/ kroppsuppfattningen har betydelse 

för hur man ser sig själv och till vilken grad de känner sig tillfreds med sig själva.  
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Minskat/ brist på egenvärde. Efter analysen återfanns totalt sex stycken centrala teman 

som kunde kopplas till begreppet minskat egenvärde eller brist på egenvärde. Dessa två 

begrepp ligger så pass nära varandra så undersökningsledarna valde att kategorisera dessa 

under ett och samma begrepp. Här ingick bristen på att bry sig om sig själv, osäkerhet 

kring sig själv och hur man värderade sig själv samt hur man värderade sig själv gentemot 

omgivningen. IP 10 uttrycker ”… jag var väldigt deppad och kände väl att jag behövde 

prioritera mig själv lite mer, jag gjorde inte riktigt det jag ville göra…”. Samtidigt som IP 6 

berättar ”… för att du själv kände att du inte var värd att bli älskad…”. Ett lågt egenvärde 

påverkar hur individen tar hand om sig själv och upplever sig vara värd. Ett bristande 

egenvärde innebär att individen glömmer bort sig själv och prioriterar annat i livet, vilket 

på lång sikt leder till låg självkänsla.  

 

 

Under pågående viktminskning  
 

Positiv bekräftelse från omgivningen. I totalt 6 stycken centrala teman återfanns begreppet 

positiv bekräftelse från omgivningen som mestadels återspeglades i individernas 

komplimanger, positiva uppmärksamhet samt genom stöd från omgivningen. IP 7 beskriver 

”… det var ju positivt att alla andra började se att man gått ner i vikt och det var jätteskönt för 

mig, jag blev mycket gladare…”. IP 9 beskriver ”… för det första kom folk fram och 

berättade hur fräsch, fin och duktig man varit och att man har blivit smal och det kändes 

bra…”. Detta innebär att den positiva bekräftelsen från omgivningen betyder mycket för 

individerna under deras försök att gå ner i vikt, så till vida att de upplever en känsla av positiv 

uppskattning för vad de åstadkommer.  

 

Ökat egenvärde. Detta begrepp kunde kopplas till de centrala teman sammanlagt fyra 

gånger. Ett ökat egenvärde betyder att individen ökar sitt eget värde bland annat genom att 

prioritera att göra saker hon mår bra av och verkligen gör det för sin egen skull. Detta har 

bidragit till känslor att vara värd de sakerna, känslor av att bli uppskattad. IP 10 nämner ”… 

jag känner ändå att jag inte behöver komma exakt dit jag vill, nu vill jag hellre fortsätta träna 

för att jag mår bra av det än att största fokus är på att komma ner dit jag vill…”. Vidare kan 

detta avläsas hos IP 3 som säger ”… nej utan jag gjorde det för mig själv och inte för andra, 

försökte slå bort och tänka att det här gör jag för min och ingen annans skull…”. Tolkningen 

av detta är att när viktnedgången påbörjats ökar även individernas egenvärde genom att de 

sätter sig själv i första hand och inser att de mår bra och förtjänar att må bra. 

 

Positiv/ positivt förändrad självbild. De centrala teman som återfanns här uppgick till tre 

stycken totalt. Positiv/ positivt förändrad självbild indikerar att individen förändrar den syn 

hon har på sig själv, att hon upplever sig mer nöjd och tillfreds med sig själv. Trots att själva 

spegelbilden inte har förändrats så mycket så börjar det ske en förändring till det positiva inuti 

henne. Detta visade sig bland annat genom att individerna kunde började klä sig i tidigare 

använda kläder vilket gav en känsla av nöjdhet och glädje. Detta berättar IP 1 om ”… det är 

trevligt att se sig i spegeln nu, jag känner mig smärtare och snyggare än vad jag gjorde 

förut…”. Samtidigt bekräftas det utav IP 8 ”… man känner sig mer nöjd med sig själv och hur 

man ser ut…”. Utifrån detta kan sägas att individerna genom den positiva förändringen 

upplever mer nöjdhet kring hur dem ser ut och genom den syn dem har på sig själva. 
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Efter viktminskning  
 

Ökat egenvärde. I kategorin ’efter’ återkom ökat egenvärde i de centrala teman totalt 15 

gånger. Ett ökat egenvärde, som tidigare nämnts, handlar om individens värdering av sig 

själv. IP 6 berättar ”… jag mår ju bättre, både för att jag orkar mer fysiskt men också för att 

jag i sociala sammanhang vågar ta för mig och vågar ta mer plats…”. IP 7 bekräftar detta ”… 

nu vågar man visa upp sig mer och det känns bra för nu känner jag mig mer som jag alltid har 

sett mig, man känner att man är mer framåt och vågar ta för sig mera…”. BP 7 skriver även 

om detta ”… men det gör inte att jag känner mig misslyckad, utan vet att jag kan unna mig 

något extra ibland…” 
 

Positiva känslor av välbehag. I de centrala temana återfanns begreppet välbehag totalt 10 

gånger. Begreppet är en sammanslagning av tre nära besläktade begrepp, stolthet, nöjdhet och 

glädje. Dessa syftar till positiva känslor om sig själv hos individen. Känslorna av välbehag 

framkom hos individen både när viktresultat och prestation kom på tal. IP 3 berättar ”… när 

man har blivit mindre och ser det genom kläder så blir man mer stolt och nöjd, och det blir ju 

mycket roligare och det gör att man mår bättre…”. BP 2 beskriver ”… det var många kilon 

som skulle bort och jag mådde så otroligt bra och var glad för första gången på länge…”. 

Detta återger BP 7 ”… jag känner glädje för att jag nu kan röra mig och att jag nu orkar så 

mycket mera…”.  

 

Positivt förändrad kroppsbild. Detta begrepp hittades sex gånger i de centrala temana. En 

förändrad kroppsbild indikerar att individen har förändrat sin syn på sig själv och sin kropp. 

De känslor som framkom när en kroppslig förändring skett var bland annat ökad attraktivitet 

och positiva känslor när spegelbilden förändrats. BP 4 skriver ”… när jag står framför spegeln 

eller är i affären och provar kläder så känner jag att det har varit värt allt slit…” och IP 5 

beskriver ”… jag är känslomässigt samma person och det är ju fortfarande jag i spegeln, bara 

att nu får hela jag rum i spegeln förut fick bara en del av mig plats…”. 
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Diskussion 

 

Syftet med studien var att se om och eventuellt hur hälsosam viktminskning uppfattas påverka 

självkänslan hos kvinnor som genomgår eller har genomgått hälsosam viktminskning. Syftet 

besvarades på så sätt att självkänslan enligt deltagarnas erfarenheter kan öka vid 

viktminskningen genom att individen upplever ett ökat egenvärde, positiva välbehagskänslor 

samt positivt förändrad kroppsbild. Studien har sammanfattningsvis gett ett resultat som 

beskriver hur hälsosam viktminskning kan påverka självkänslan. Det resultatet har visat är att 

självkänslan kan påverkas till det positiva, det vill säga öka, genom att individerna innan 

påbörjad viktminskning var missnöjda med sig själva och upplevde sitt egenvärde som dåligt. 

Efter viktminskningen däremot, hade missnöjet reducerats och värderingen av dem själva 

hade ökat samtidigt som det, för individerna, kändes mer sanningsenligt. Resultatet som 

redovisats kan givetvis tolkas på olika sätt, beroende på förförståelse och därmed hur 

datamaterialet analyseras. En styrka i resultatet är att de begrepp som denna studie utgår ifrån, 

självkänsla, självbild och självförtroende, är begrepp som bland annat tillsammans med andra 

närbesläktade begrepp kunde identifieras i de centrala teman som uppkommit ur materialet. 

Då studien är uppbyggd på teoretiska begrepp, och att dessa genom en empirisk metod även 

återfunnits i materialet, har undersökningen och dess resultat en tillförlitlighet.  

Sambandet mellan övervikt och minskad självkänsla beskrivs i en studie av Svaldi, 

Zimmermann och Naumann (2012) där de menar att individer med övervikt som är missnöjda 

med sin kropp har lättare att utveckla låg självkänsla. Vilket betyder att resultaten om 

kvinnornas självkänsla före viktminskningen i viss mån får stöd av tidigare forskning då 

självkänsla handlar om att individen har ett egenvärde och känner självuppskattning. 
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Dessutom har tidigare forskning fastställt att självbilden hos unga kvinnor med övervikt eller 

fetma är mer negativ än hos unga kvinnor med normalvikt (Phillips & Hill, 1998). Vilket 

betyder att resultaten om kvinnornas självkänsla före viktminskningen, men även under och 

efter viktminskningen även här får stöd genom att självbilden framstår bli mer positiv vid 

viktnedgång, då självbilden är en stor del av alla tankar runt den egna personen och som sätter 

ord på vem hon är. Detta innebär att en mer positiv självbild även kan ge ökad självkänsla 

eftersom de är närbesläktade och påverkar varandra (Egidius, 1997).  

Om individen karaktäriserar sig själv som överviktig betyder det att hennes självkänsla kan 

vara sämre än de individer som anser sig vara normalviktiga. Utöver detta kan det även 

nämnas att när individen går ner i vikt kan hennes självkänsla öka genom att de attribut hon 

tidigare tillskrivit sig reducerats (Gumble & Carels, 2012). Med tanke på tidigare forskning i 

relation till resultaten under och efter viktminskning i denna studie finns det belägg för att 

självkänsla och vikt hör ihop. Med andra ord har tidigare forskning endast påvisat att det finns 

en koppling mellan lägre självkänsla och övervikt samt högre självkänsla och normalvikt. Det 

tidigare studier inte har bidragit med är vilka faktorer samt hur dessa faktiskt påverkar 

individens välmående till det bättre eller sämre, något som denna studie försöker kartlägga. 

Vid studiens början var utgångspunkten att studera hur individens välmående kunde 

påverkas av hälsosam viktminskning genom självkänsla, självförtroende och synen på sig 

själv. Dessa begrepp visade sig genom analysen förändras positivt under och efter 

viktminskningen. Utöver detta framkom även begrepp ur analysen som positiv bekräftelse 

från omgivningen, egenvärde samt positivt förändrad självbild. Dessa begrepp behandlades 

inte innan studiens början, utan uppkom först vid analysen, vilket tyder på att det finns flera 

olika delar som påverkar individen på ett sätt som undersökningsledarna inte tog med i 

studien från början. Detta tyder på att en djupare förståelse utifrån en abduktiv ansats har 

uppnåtts för att studera fenomenet.  

Vidare bör inte, som nämnts i inledningen, det rådande samhällsidealet bortses ifrån då 

kontexten för vad som anses vara ”normalt” förändras under tid och kanske påverkar 

individen i viss mening. Det ideal som råder i dag handlar om att kvinnan tar till drastiska 

åtgärder för att uppnå acceptans från samhället (Johansson, 2006). Då kvinnorna i denna 

studie uppgav att de mådde sämre psykiskt på grund av sin övervikt kan det ses som att 

idealet för kvinnor i allmänhet inte ligger till hennes fördel, då det för kvinnan verkar vara 

ouppnåeligt och skapar något som ligger långt ifrån individens efterstävade välmående. Stöd 

för denna tolkning kan återfinnas i de avvaktande och delvis negativa reaktioner som 

framkom från gympersonal under rekryteringen av studiens deltagare. Personalens reaktioner 

över känsligheten för studiens område kan ses både som ett uttryck för medvetenhet om 

eventuella konsekvenser för det psykiska välbefinnandet av att väga för mycket, och som ett 

sätt för hur vikt- och kroppsideal uttrycks.  

Studien har inspirerats av ett fenomenologiskt synsätt. För att komma fram till detta 

gjordes jämförelser mellan en fenomenologisk och en hermeneutisk ansats. Därefter 

diskuterades de olika förhållningssätten och undersökningsledarna kom fram till att en 

hermeneutisk ansats handlar om tolkning av innehåll och mening i text och kontext. Vilket 

innebär att den hermeneutiska forskningsprocessen är menad att hela tiden utvidga och 

förändra forskarens förståelse, medan fenomenologin däremot mer syftar till att beskriva 

fenomen så som de upplevs (Kvale & Brinkmann, 2009). För att komplettera datamaterialet 

valdes bloggar från individer som har genomgått eller strävar mot en viktminskning ut för 

analys. Dessa valdes för att de anger den subjektiva upplevelsen, i enlighet med den 

fenomenologiska ansatsen, för en individs tankar, känslor och erfarenheter, samt att syftet 

med studien delvis var att införskaffa en djupare förståelse för fenomenet självkänsla. Därför 

ansåg undersökningsledarna att bloggar var tillförlitliga och personliga källor. 
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Validiteten i undersökningen skulle kunna ses som mindre god, med anledning av att 

deltagarantalet var litet, samt att både intervjuer och bloggar som användes var korta. Dock 

bör påpekas att eftersom studien utgått från en abduktiv ansats med huvudsakligen 

deduktiva inslag, med innebörden att denna undersökning utgått från empiriska fakta som 

framkommit under analysen och syftar till att lyfta fram essensen i det insamlade 

datamaterialet, bör inte kortheten i varken intervjuer eller bloggar vara avgörande i sig, 

eftersom både intervjuer och bloggar i denna undersökning var kärnfulla och innehållsrika. 

Undersökningsledarna hade i början svårt att intervjua då de inte var vana vid det, dock 

förbättrades intervjuförmågan under tiden intervjuerna fortlöpte. Ju bekvämare 

undersökningsledarna blev som samtalsledare desto mer uttömmande och desto mer 

innehållsrika blev intervjuerna. 

Reliabiliteten i undersökningen kan bedömas emot intervjuguiden, de följdfrågor som 

ställdes och hur intervjun utfördes. Intervjuguiden utformades utifrån syftet och de 

frågeställningar studien avsåg besvara. Alltså om självkänslan påverkades av hälsosam 

viktminskning och på vilket sätt i så fall, vilket besvarades i resultatdelen. Detta betyder att 

intervjuguiden var reliabel vid denna undersökning då materialet gav svar på 

frågeställningarna och att syftet därmed har uppnåtts. Vidare ställdes följdfrågor för att 

försöka få en djupare förståelse, det vill säga för att fånga upp hur viktminskningen 

verkligen påverkade individernas subjektiva upplevelser av självkänsla. 

Interbedömarreliabiliteten i denna undersökning förefaller vara god, men kan inte bedömas 

med stor säkerhet eftersom ingen precis beräkning har genomförts. Då 

undersökningsledarna analyserade datamaterialet på var sitt håll och när de senare träffades 

för att gå igenom materialet visade de sig vara helt överens om tolkningen av det 

analyserade materialet. Dessutom har undersökningsledarnas förförståelse inför 

undersökningen försökts att förbises för att på så sätt fokusera på det som deltagarna själva 

redogjort, för att uppfatta deras subjektiva upplevelser av fenomenet. Samtidigt har 

undersökningsledarna försökt ta fram och använda den i inledningen beskrivna 

förförståelsen, då undersökningsledarna nyttjat befintliga begrepp vid studiens start i linje 

med den abduktiva ansatsen. 

Den allmänna generaliserbarheten för den gjorda undersökningen anses inte vara så god 

då antalet deltagare i undersökningen var få och därför blir det svårt att generera 

tillförlitliga resultat till övriga populationen än den som undersökts. Däremot anses den 

analytiska generaliserbarheten för den här undersökningen bättre då tidigare forskning 

återspeglar, likväl som denna studies resultat, att vikt och övervikt har en inverkan på 

individens självkänsla. Dessutom har undersökningsresultatet bidragit till en djupare 

förståelse för hur självkänslan påverkas, vilket i positiv mening bidrar till ökad kunskap 

om fenomenet. Utöver detta kan påpekas att även fast deltagarna var en heterogen grupp, 

som hade olika metoder och förutsättningar för att gå ner i vikt, uppvisade de liknande 

erfarenheter och upplevelser kring den hälsosamma viktnedgången och den påverkan den 

har eller har haft på kvinnorna.  

Användbarheten eller den så kallade giltigheten i denna undersökning avser 

viktminskningens påverkan på individen gällande hennes självkänsla. Det denna 

undersökning bidrar med är att förklara att det inte bara handlar om att fysiskt förändras 

utan att det psykiska måendet kan förbättras genom att stärka självbilden och individens 

egenvärde. Genom att denna forskning har uppmärksammat ett fenomen som kan bidra till 

bättre psykisk hälsa borde den vara viktig för enskilda individer. Meurling (2003) menar 

att idealet idag främst skadar kvinnan, snarare än att uppmuntra henne till att leva en sund 

livsstil. Eftersom många av de individer som genomgår en viktminskning strävar efter det 

rådande kroppsliga ideal som finns i dagens samhälle är det viktigt att belysa att en 

hälsosam viktminskning kan ge både fysisk och mental balans. För en framtida forskning 
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skulle antingen en stor omfattande undersökning utföras, för att kunna generalisera till alla de 

som försöker att gå ner i vikt, eller avgränsa studien ännu mer mot inklusionskriterierna för att 

kunna säga mycket om några specifika individer som försöker gå ner i vikt. 
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