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Abstrakt 

 
Ett av världens vanligaste folkhälsoproblem idag är övervikt. 

Överviktiga individer är ofta utsatta för samhällets negativa 

attityder. Dessa attityder har visat sig vara en motivationsfaktor 

till att vilja gå ner i vikt. Syftet med studien var att undersöka 

motivationsfaktorer som anges som motiv till viktnedgång med 

utgångspunkt från Vallerands motivationsteori. Deltagarna 

bestod av sex kvinnor som medverkar i ett viktnedgångsprogram 

och studien utfördes med hjälp av intervjuer. Resultaten 

identifierade fyra teman och dessa är Psykisk hälsa, Fysisk 

hälsa, Stöd samt Personliga belöningar och mål. Dessa redogör 

för både den inre och yttre motivationens betydelse för att vilja 

gå ner i vikt. För att på bästa sätt lyckas gå ner i vikt så bör 

hänsyn tas till både den inre och yttre motivationen för att ge 

bäst resultat. 

 

            Key words: Intrinsic motivation, Extrinsic motivation, weight loss. 

 

Inledning 
 

Övervikt är idag runt om i världen ett vanligt förekommande folkhälsoproblem som kan leda 

till olika sjukdomstillstånd, som i värsta fall kan komma att ha dödliga konsekvenser (WHO, 

2011). Samtidigt som övervikt kan vara ett allvarligt folkhälsoproblem finns också forskning 

som tyder på negativa attityder och diskriminering mot överviktiga och en idealisering av 

smalhet. Attityder gentemot övervikt kännetecknas generellt sätt i samhället som någonting 

som är negativt och som man vill undvika (Klaczynski, Goold & Mudry, 2004). Forskning har 

visat att det förekommer mycket fientliga attityder gentemot överviktiga, attityder som 

manifesteras i olika former av diskriminerande behandling (Hansson, Näslund & Rasmussen, 

2010). Syftet med föreliggande studie är att undersöka olika motiv för att försöka gå ner i vikt 

hos individer som är medlemmar i ett viktnedgångsprogram. En intressant fråga rör till 

exempel hur eventuella negativa attityder och utseendeideal respektive egna drivkrafter för 

hälsa och välbefinnande spelar roll vid beslut att försöka gå ner i vikt. Studien utgår ifrån 

motivationsteori och med hjälp av Vallerands (1997) hierarkiska modell för motivation syftar 

studien till att undersöka den inre (Intrinsic) respektive den yttre (Extrinsic) motivationens 

betydelse för individer att försöka gå ner i vikt. Inledningsvis görs en översikt om övervikt 

som ett folkhälsoproblem, därefter presenteras forskning om attityder till övervikt. I nästa 

avsnitt presenteras empirisk forskning om vad som motiverar individer till att försöka går ner 

i vikt eller att leva sundare och till sist presenteras den teoretiska motivationsmodell som 

studien utgår ifrån.  
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Övervikt som ett folkhälsoproblem 
 

Ett av nutidens största samhällsproblem runt om i världen är enligt World Health Organization 

(WHO, 2011) övervikt och deras definition av övervikt beskrivs som onormalt mycket 

kroppsfett som kan komma att påverka individers hälsa negativt. Förekomsten av övervikt har 

under de senaste trettio åren mer än fördubblats världen över och anses nu globalt sätt vara 

den femte vanligaste hälsorisken till dödsfall. Anledningen till denna markanta ökning 

tenderar att bero på olika kostrelaterade förändringar samt samhällsstrukturer som bland annat 

mer stillasittande jobb och urbaniseringen (WHO, 2011).  

I Socialstyrelsens senaste folkhälsorapport som gavs ut 2009 och som är en redovisning av 

den aktuella folkhälsan i Sverige, så framkommer att antalet överviktiga fortsätter att öka, 

men att ökningen inte sker dramatiskt längre. Det som Socialstyrelsen dock framhåller har 

ökat och som anses oroväckande är övervikten bland barn och ungdomar. Övervikt bland barn 

är även en aspekt som oroar WHO (2011) då det blivit allt vanligare att tex femåriga barn är 

överviktiga.  

Tidigare och globalt sett var det vanligare förekommande med övervikt inom 

höginkomsttagargrupperna i samhället, men nu är övervikten mer vanlig inom låg - och 

mellaninkomsttagarna (WHO, 2011). Denna tendens kan man även se i Sverige då individer 

som kategoriseras som låginkomsttagare i större utsträckning är överviktiga än 

höginkomsttagare. Bland överviktiga barn i Sverige finns dock inga skillnader beroende på 

socioekonomisk tillhörighet (Socialstyrelsen, 2009).  

Övervikt är idag också nära förknippat med diverse olika sjukdomstillstånd som främst 

diabetes och hjärt- och kärlproblem som successivt ökar runt om i världen (WHO, 2011). Men 

i Sverige har det visat sig att dessa sjukdomstillstånd under senare tid sakta har börjat att 

minska trots att övervikten hos befolkningen fortsätter öka. En förklaring till detta kan vara 

vår positiva medicinska utveckling och andra bakomliggande faktorer som till exempel 

minskad rökning (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Samhällsattityder till övervikt 
 

Samhällets negativa attityder gentemot överviktiga personer har genom forskning visat sig 

vara ett vanligt förekommande fenomen, dessa negativa attityder kännetecknas av olika 

diskriminerande behandlingar. En studie som genomfördes i Sverige av Hansson et al. (2010) 

visade att lätt överviktiga män ofta råkade ut för olika former av arbetsrelaterad 

diskriminering och att diskriminering även var vanligt förekommande hos kvinnor som var 

svårt överviktiga. Man kunde också påvisa att det förekom diskriminering inom sjukvården, 

då nästintill dubbelt så många svårt överviktiga än normalviktiga kunde redogöra för att de 

diskriminerats inom sjukvården på olika sätt. För överviktiga kvinnor var denna form av 

diskriminering vanligare förekommande än för män. Svårt överviktiga kvinnor var också 

mycket mer utsatta för olika former av social diskriminering än vad normalviktiga kvinnor 

var. Utifrån den här studien så kunde Hansson et al. (2010) bland annat konstatera att det i 

samhället förekommer ett förakt gentemot övervikt, genom att överviktiga individer i mycket 

större utsträckning än normalviktiga individer kunde redogöra för att de råkat ut för olika 

diskriminerande behandlingar av samhället. Forskarna kunde i studien också konstatera att 

respondenternas upplevelse av diskriminerande behandling gentemot dom, tenderade att skilja 

sig åt med avseende på ens kön och sociala status. 

En studie som genomfördes av Klaczynski et al. (2004) undersökte olika relationer mellan 

olika faktorer i förhållande till övervikt. Ett viktigt och framträdande resultat som de fann i 

studien var att det framkom att det finns en idealisering i samhället om att man ska vara smal, 

vilket leder till fördomsfulla attityder gentemot överviktiga. Detta i sin tur påverkar 
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överviktiga individers självkänsla gentemot deras kropp och tron på sig själva. De 

fördomsfulla attityderna gentemot överviktiga karaktäriserades av att individer ansåg att 

anledningen till att man blir överviktig beror på olika aspekter som har med ens personlighet 

att göra. Det fanns också indikationer på att överviktiga individer ansågs som att de fick 

skylla sig själva för att de delvis låtit samhället påverka deras höga intag av mat och att de 

inte lärt sig att kontrollera sitt födointag. Klaczynski et al. (2004) kunde också se tydliga 

tecken på två olika stereotypa synsätt, att smala individer tillskrevs olika positiva 

karaktärsdrag medan överviktiga tillskrevs ett flertal negativa karaktärsdrag. Idealet om att 

man i dagens samhälle ska vara smal visade sig i studien vara väldigt lätt att använda sig av 

när man bedömer andra personer, denna form av bedömning förekom även fast individen själv 

inte levde upp till det. Anledningen till detta kan enligt Klaczynski et al. (2004) bero på att det 

är ett synsätt som är så vanligt förekommande och att det på så sätt har kommit att accepteras, 

samt att detta kan vara ett beteende som är relaterat till lågt självförtroende hos utövarna. Det 

framkom också vissa skillnader mellan könen, kvinnorna var i högre utsträckning än männen 

mer påverkade av samhällets idealisering av smalhet och det var också vanligare att kvinnorna 

upplevde mer svårigheter med att tro på sig själva när det gällde förmågan att kunna hantera 

sin vikt. 

Klaczynski, Daniel och Keller (2009) genomförde en studie där de undersökte stereotyper 

om överviktiga utifrån olika hypoteser. Slutsatsen som kunde dras utifrån resultaten var att det 

fanns fördomar mot överviktiga och att vuxna i större utsträckning än yngre var mer 

fördomsfulla mot överviktiga. Detta samband skulle kunna leda till att man under sin uppväxt 

präglas av detta synsätt kring idealet och kommer då successivt under sin uppväxt att anamma 

de stereotyper och fördomar som finns gentemot överviktiga i samhället (Klaczynski et al, 

2009). 

Thomas, Hyde, Karunaratne, Herbert och Komesaroff (2007) genomförde en studie om 

samhällets attityder gentemot överviktiga. Forskarna utgick ifrån överviktiga individers egna 

upplevelser kring samhällets attityder. Resultaten indikerade att samhällets attityder gentemot 

överviktiga inte var positiva. Nästintill alla respondenter rapporterade att de blivit 

diskriminerade på olika sätt av samhället. Vanliga situationer som återkommande nämndes 

var i klädaffärer, vid sjukhusbesök, vid restaurangbesök och när de sökte jobb. Majoriteten av 

respondenterna som varit överviktiga sedan barndomen kunde rapportera om att de blivit 

konstant bemötta med fördomar och diskriminering under deras uppväxt samt att detta 

fortfarande pågick. Diskrimineringen kännetecknades bland annat av att de utsatts för 

mobbning, isolering och diverse uteslutningar. Många kunde också rapportera om hur de 

blivit illa behandlade av sin egen familj, släkt och vänner genom att de konstant blev jämförda 

med andra. Respondenterna upplevde också att fördomarna gentemot överviktiga hade ökat 

markant den senaste tiden och de angav att en orsak till detta kunde vara relaterat till medias 

upprepande rapportering om att överviktiga är ett problem för samhället på olika sätt. Thomas 

et al. (2007) är noggrann med att framhålla att det finns aspekter i studien som man måste 

beakta eftersom det kan ha påverkat resultatet som framkommit och dessa handlar om urvalet. 

Dels att majoriteten av respondenterna var kvinnor, samtliga var vuxna samt att 

respondenterna som valde att delta i studien kanske kan ha varit mycket mer utsatta för 

fördomar och diskriminering.  

 

Avgörande faktorer för att vilja och för att lyckas gå ner i vikt  
 

Det finns många olika faktorer som spelar en viktig roll när det gäller att både vilja och lyckas 

gå ner i vikt. Herriot et al. (2008) genomförde en studie om varför överviktiga individer ville 

gå ner i vikt. Undersökningens upplägg byggde på att överviktiga respondenter tillfrågades 

om att delta i en kurs med målet att gå ner i vikt och de tilldelades en passande diet av fyra 
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möjliga. Resultaten visade många olika faktorer som var väsentliga för att respondenterna 

skulle vilja delta och gå ner i vikt. En viktig inre motivationsfaktor som Herriot et al. (2008) 

fann var att respondenterna ansåg sig ha dåligt självförtroende och att då få chansen att få 

hjälp med sin viktnedgång genom att delta i en studie skulle kunna öka deras självförtroende. 

Det visade sig att allteftersom respondenterna gick ner i vikt så ökade deras självkänsla och i 

samband med det deras motivation till att fortsätta gå ner i vikt. Andra vanliga 

motivationsfaktorer som tydligt framkom i studien var bland annat att kunna köpa kläder som 

man vill ha, elaka kommentarer, skam och äckel när de ser sig själva, att inte längre kunna ha 

sina kläder, förbättrat hälsotillstånd, bättre fysisk ork och stöd. Ett positivt stöd från andra 

individer visade sig vara en viktig motivationsfaktor för att upprätthålla inre motivation.  

Slutsatsen som Herriot et al. (2008) kunde konstatera var att om man vill lyckas genomföra en 

hållbar viktnedgång så handlar det om att individen måste ändra hela sin attityd och att det är 

en inre process. Därför är det väsentligt att om man vill hjälpa en individ att gå ner i vikt så 

bör utgångspunkten vara att se till individens inre motivation och sedan anpassa rätt sorts diet 

till individen.  

Eftersom motion i olika former är bra för människor på olika sätt, men är i många fall 

bristfällig, så genomförde Kilpatrick, Herbert och Bartholomew (2005) en studie där de ville 

undersöka motivationens betydelse för att individer generellt sett ska delta i någon form av 

fysisk aktivitet som en sportutövning eller träningsform. I studien framkom en tydlig skillnad 

på vilken form av motivation som var avgörande för om man valde att utöva en sport eller en 

annan motionsform. Olika faktorer som kännetecknas av den inre motivationen var mer 

förekommande när det handlade om att utöva någon form av sport och kännetecknades av 

olika faktorer som känsla av gemensamhet och acceptans, tävling, utmaning och att man hade 

roligt. Medan faktorer som kännetecknas av yttre motivation var mer förekommande när det 

handlade om att utöva någon annan träningsform. Dessa motivationsfaktorer handlade om 

hälsoaspekter som utseende, vikt, bli mindre stressad, bli fysiskt starkare och mer uthålligare. 

När det generellt sätt gällde någon form av fysisk aktivitet så var de vanligaste 

motivationsfaktorerna att det skulle vara roligt och att ens hälsotillstånd skulle förbättras. 

Studien visade tydliga könsskillnader då kvinnor i mycket högre grad än män rapporterade 

vikten som en betydelsefull motivationsfaktor när det gällde fysisk aktivitet medan män 

motiverades mer än kvinnor av faktorer som hade med någon form av prestationsförmåga att 

göra. Slutsatsen som Kilpatrick et al. (2005) kunde dra var att om man vill öka individers 

fysiska aktivitet så bör man fokusera på en sportutövning istället för en motionsform, 

eftersom individer då motiveras av inre faktorer och som i studien visade sig vara mer hållbart 

motiv när det gäller att få in fysisk aktivitet som en bestående komponent i vardagen. 

I en studie av O’Brien et al. (2006) undersöktes vilka anledningar överviktiga individer 

angav som orsaker till att försöka gå ner i vikt. I studien identifierades många olika 

anledningar som delades in i tre olika kategorier. Kategorierna var hälsa, utseende och humör. 

I de olika kategorierna kunde forskarna sedan vissa tydliga samband och skillnader. I 

kategorin hälsa var individerna i större utsträckning än individerna i de andra två kategorierna 

mer nöjda med sitt fysiska utseende. Medan man i gruppen med humörrelaterade anledningar 

hade sämre självförtroende, längre historik med tidigare försök till viktnedgång och de var 

mer överviktiga. Men man kunde också konstatera att individerna generellt sätt i samtliga 

kategorier hade dåligt självförtroende. O’Brien et al. (2006) framhåller också att det finns en 

brist med deras undersökning och den kännetecknas av att eftersom kvinnor står för den 

största andelen överviktiga individer som söker hjälp för att de vill gå ner i vikt, så var även 

kvinnor överrepresenterade i studien. Detta innebär enligt O’Brien et al. (2006) att man inte 

kan bekräfta om det finns olika könsskillnader som kan vara betydelsefulla att ta hänsyn till 

när det gäller olika relevanta faktorer och anledningar vid viktnedgång. Detta är någonting 

som forskarna framhåller att framtida forskning kan fokusera på. Forskarna är också 
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noggranna med att poängtera att det är inte bara är en anledning som är avgörande om man 

vill gå ner i vikt, utan det finns fler faktorer som samverkar. Så slutsatsen som O’Brien et al. 

(2006) kunde konstatera utifrån sina resultat från studien, var att om man ska planlägga en 

lyckad viktnedgång oavsett om man får hjälp av någon professionell eller om man genomför 

processen på egen hand så bör man utgå från individens inre motivation. 

En studie av Silva et al. (2010) undersökte vad det är för faktorer som är viktiga för att 

motivera överviktiga kvinnor till att bli mer fysiskt aktiva. Resultaten visade att faktorer som 

var relevanta var bland annat möjligheten till stöd från andra, att få känna sig självständig, 

känslan av förmågan att man kan lyckas och frivilligheten till vilken form av fysisk aktivitet 

man ville genomföra. Slutsatsen som Silva et al. (2010) kunde konstatera var att olika faktorer 

som var förknippade med den inre motivationen var mer betydelsefulla än olika yttre 

motivationsfaktorer.   

 

Den hierarkiska modellen för motivation 
 

Motivation har under många årtionden varit ett populärt område för forskare och många 

rapporter och studier har åstadkommits inom detta forskningsområde. Under 1997 utgav 

Vallerand en sammanställning av litteratur och tidigare forskning för att på ett konkret och 

tydligt sätt redovisa motivation och alla dess involverade aspekter. Resultatet blev en 

sammanfattad översikt i form av en hierarkisk modell. Syftet med denna översikt var att 

samla all fakta som finns om motivation, att belysa motivationens betydelse för individer och 

att ge en hänvisning till vad kommande forskning kan fokusera på (Vallerand, 1997). 

Individer är komplicerade när det gäller motivation och därför kan man inte utgå ifrån en 

generell definition när man ska tala om motivation hos individer. Utan istället måste man 

enligt Vallerand (1997) utgå ifrån olika typer av motivation och olika nivåer som dessa typer 

kan befinna sig på. Att dela in och utgå från motivation som olika typer är nödvändigt 

eftersom det innebär att det blir lättare att förstå hela den motivationsprocess som individer 

kontinuerligt går igenom. I Vallerands (1997) hierarkiska modell redogörs för tre olika typer 

av motivation som finns inom individen i olika grad. Denna indelning har under senare år 

blivit vanliga förekommande inom motivationsforskningen: Inre (intrinsic), Yttre (extrinsic) 

och Amotivation. Varje motivationstyp åstadkommer alltid något resultat men medan den inre 

motivationstypen kännetecknas mer av att åstadkomma positiva resultat så kännetecknas den 

yttre motivationen och amotivationen mer av negativa resultat. Dessa tre typer innehåller 

separat också olika former av motivation som är karaktäristiska för den aktuella 

motivationstypen. Därför kan man inte bara påstå att någon motiveras genom den yttre typen, 

utan man måste också ta hänsyn till vilken form av yttre motivation som äger rum hos 

individen eftersom de olika formerna i sig kan leda till olika positiva eller negativa resultat. 

Vallerand (1997) redogör också för tre hierarkiskt uppdelade nivåer som de tre olika 

motivationstyperna förekommer inom som är: Globala, Kontextuella och Situationsbundna. 

De tre olika motivationstyperna, dess olika former och tre olika hierarkiska nivåerna kommer 

nedan att beskrivas mer utförligt. 

 

Inre – Intrinsic. Den inre typen av motivation innebär enligt Vallerand (1997) att individen 

fokuserat genomför någon form av aktivitet eller ett beteende för sin egen skull. Fokus är att 

resultatet ska få individen att känna sig tillfredsställd med resultatet och på så sätt få uppleva 

olika positiva känslor som till exempel lycka och belåtenhet. Målet med denna typ av 

motivation är hela processen. Den inre motivationstypen delas in i tre olika former av 

motivation: Veta – innebär att individer motiveras till att delta för möjligheten att lära sig, 

upptäcka eller förstå någonting nytt. Detta skulle exempelvis kunna innebära att överviktiga 

individer väljer att försöka gå ner i vikt genom att vara med i till exempel viktväktarna för att 
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få möjligheterna att pröva någonting nytt och skaffa sig nya kunskaper. Åstadkomma – 

individen deltar eftersom man vill åstadkomma någonting nytt, man vill försöka överträffa sig 

själv. En överviktig individ kan motiveras av denna typ genom att man ser att man går ner i 

vikt och vill då hela tiden överträffa sin viktnedgång genom att gå ner mer i vikt. Den sista 

kallas för Uppleva - den innebär att individen deltar genom att man vill åstadkomma olika 

positiva känslor som är förknippat med individens olika sinnen. Vilket skulle kunna innebära 

att en överviktig individ som känner att man gått ner i vikt genom att man kanske känner sig 

smalare eller lättare, skulle motiveras till att fortsätta sin viktnedgång för att fortsättningsvis 

få uppleva dessa positiva känslor. I samtliga tre former är individens självbestämmande i 

fokus, individen genomför själva utförandet för nöjets skull (Vallerand, 1997). 

 

Yttre – Extrinsic. Den yttre typen av motivation innebär att individen utför någon form av 

aktivitet eller beteende för att uppnå någon form av resultat utanför själva aktiviteten, det kan 

till exempel vara någon form av belöning eller undvika någon form av straff. Målet med 

denna motivationstyp är att avsluta processen. Individens deltagande kännetecknas av att man 

upplever olika negativa känslor som till exempel stress. Det finns fyra olika former av yttre 

motivation: Extern – innebär att individen vill få ut någonting positivt eller undvika någonting 

negativt. Exempelvis skulle det för en individ som tex läkemedelsbehandlas för något 

sjukdomstillstånd på grund av sin övervikt, kunna innebära att man motiveras av att gå ner i 

vikt för att man då kanske inte skulle behöva läkemedelsbehandlas i fortsättningen. Intern – 

individen börjar se orsaken till att delta och börjar ställa högre krav på sig själv att slutföra 

deltagandet. Detta skulle kunna innebära att överviktiga individer motiveras till att gå ner i 

vikt för att bevisa för sig själv att man faktisk kan lyckas och att man kan bli av med sin 

övervikt. Identifierad – individen ser deltagandet som betydelsefullt för att man har 

identifierat orsaken. Individen upplever att resultatet i slutändan kan vara viktigt för en själv. 

Individen kommer slutföra deltagandet trots att han/hon inte upplever någon direkt 

tillfredsställelse av det. Denna typ av motivation skulle kunna innebära att överviktiga 

individer trots bristande tillfredsställelse, motiveras av att de inser att resultatet mot en 

hälsosammare vikt skulle vara bra för dem. Den sista yttre motivationsformen är Integrerad – 

den påminner mycket om den inre motivationstypen. Individens fokus är att åstadkomma ett 

viktigt och betydelsefullt resultat. Men att man tar mer hänsyn till samverkande faktorer som 

till exempel att man vill undvika samma deltagande nästkommande dag. Exempelvis kanske 

överviktiga individer motiveras av att gå ner i vikt istället för att skjuta på det och behöva 

göra det någon gång i framtiden (Vallerand, 1997). 

 

Amotivation. Den amotiverade typen av motivation innebär att individen inte har någon 

form av motivation till att utföra någon form av aktivitet alls. Amotivation karaktäriseras av 

att individen upplever känslor som bristande kompetens och mindre självbestämmande. 

Individen känner ingen respekt gentemot deltagandet och blir på så sätt inte motiverad till att 

delta. Amotivation delas in i fyra olika former: Kapacitet/förmåga – innebär att individen inte 

kan utföra deltagandet på grund av att man upplever att man inte har förmågan. Hos en 

överviktig individ skulle detta kunna innebära att man inte försöker gå ner i vikt för man 

kanske inte har kunskaperna om hur man ska gå tillväga. Strategi/övertygelse – individen tror 

att resultatet inte kommer leda till det som man vill uppnå. Exempelvis skulle detta kunna 

innebära att individen inte försöker gå ner i vikt för att man i förhand tror att man inte 

kommer lyckas. Kapacitet/ansträngning – individen tror att ett deltagande skulle vara alldeles 

för jobbigt att genomföra och känner då att man inte vill lägga någon onödig tid till 

deltagandet. Individen upplever att processen med att gå ner i vikt kanske skulle vara alldeles 

för ansträngande och man väljer då istället att inte försöka alls. Den sista kallas för Tro på 

hjälplöshet – individen tror att ens bidragande till deltagandet är oviktigt och för en överviktig 
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individ skulle detta kunna innebära att man inte ser sin övervikt som ett problem (Vallerand, 

1997). 

 

Nivåer i modellen. De tre olika nivåerna som förekommer i modellen och som är 

hierarkiskt indelade är enligt Vallerand (1997): Globala, Kontextuella och Situationsbundna. 

Dessa nivåer är väsentliga för att tydligare och lättare att kunna förklara hur 

motivationsprocessen hos individer går till. Den Globala nivån innebär att individen i 

förhållande till omgivningen motiveras till olika former av integration med omgivning genom 

någon av de tre motivationstyperna som tidigare redovisats. Denna nivå av motivation hänger 

samman med individens personlighet. Den Kontextuella nivån innebär att individen motiveras 

inom olika kontexter, dessa kontexter kan påverka motivationen på olika sätt. Vanliga 

kontexter är till exempel skola, relationer och arbete. Den Situationsbundna nivån 

kännetecknas av den motivation som äger rum just vid ett specifikt tillfälle som individen 

befinner sig i. Motivation är inte bara någonting som sker inom individen, utan individer 

påverkas också mycket av olika sociala aspekter inom dessa tre olika nivåer. Det som avgör i 

vilken utsträckning vår motivation påverkas av de olika sociala faktorerna är vår grad av 

kompetens, självständighet och förmågan att relatera. Sociala faktorer kan användas för att 

både öka eller minska individers motivation, det i sin tur kan leda till antingen positiva eller 

negativa resultat (Vallerand, 1997). 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Utifrån tidigare forskning som ovan presenterats så kan man sammanfattningsvis konstatera 

att olika faktorer som kännetecknas av den inre motivationstypen har rapporterats som 

vanligare förekommande anledningar till att försöka gå ner i vikt än olika yttre 

motivationsfaktorer. Även om yttre motivationsfaktorer i forskning också visat sig viktiga, har 

dessa faktorer tenderat att hamna lite i bakgrunden. De inre motivationsfaktorerna framhölls i 

forskningen som de viktigaste faktorerna för att man både ska vilja gå ner i vikt men också för 

att man ska lyckas gå ner i vikt. Den inre motivationen skulle enligt forskarnas slutsatser vara 

den typ av motivation som är viktigast att ta hänsyn till och bör ligga till grund vid planerande 

av en viktnedgång.  

     Samtidigt har forskning som redovisats ovan också framhållit förekomsten av negativa 

attityder gentemot överviktiga, som har visat sig vara ett vanligt förekommande fenomen i 

samhället. Förekomsten av dessa negativa attityder tar sig uttryck i olika former av 

diskriminerande behandling gentemot överviktiga. Forskningen framhåller också att en 

relevant aspekt till varför dessa attityder förekommer kan ha att göra med att det i samhället 

finns olika skönhetsideal, dessa signalerar bland annat att det ultimata för individer är att vara 

smal.  

Utifrån dessa olika forskningsresultat och Vallerands (1997) sammanställning av de tre 

motivationstyperna samt de tre olika nivåerna, så kan man tycka sig se en tendens till att olika 

yttre faktorer skulle kunna påverka överviktiga individer mer än vad forskning visat på och att 

dessa faktorer då skulle kunna vara vanligare förekommande som motiv till att gå ner i vikt. 

Kanske kan det vara så att faktorer som karaktäriseras av den yttre motivationen inte är lika 

tydliga anledningar som de inre faktorerna för individerna och därför blir dessa istället mer 

självklara?  

Syftet med föreliggande studie var utifrån en kvalitativ ansats att undersöka olika motiv för 

att försöka gå ner i vikt hos individer som är medlemmar i ett viktnedgångsprogram. Studien 

utgår ifrån Vallerands hierarkiska modell för motivation och syftar till att undersöka den inre 

(Intrinsic) respektive den yttre (Extrinsic) motivationens betydelse för individer att försöka gå 

ner i vikt samt om det finns någon skillnad beroende på om de är mer motiverade av inre 
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faktorer snarare än yttre. Syftet kan formuleras i följande två frågeställningar: 

 
1. Vilka inre respektive yttre motivationsfaktorer anges som motiv till att försöka gå ner i 

vikt? 

 

2. Vilken av de två motivationsfaktorerna inre (intrinsic) och yttre (extrinsic) framstår 

som den viktigaste anledningen till att vilja försöka gå ner i vikt? 

 

 

Metod  

 

Deltagare  

Studiens deltagare rekryterades genom att de var deltagare i ett viktnedgångsprogram. Under 

programmets veckomöten på de olika orterna informerades deltagarna om studien och 

tillfrågades om ett deltagande. Antalet respondenter som valde att delta i undersökningen och 

genomföra en intervju var 6 kvinnor. Åldern på respondenterna var mellan 27 – 45 år. 

Samtliga respondenter hade varit medlemmar i programmet under minst en månad. En 

respondent var medlem i programmet för första gången, medan övriga varit medlemmar 

tidigare. Samtliga respondenter hade också tidigare gjort olika försök till att gå ner i vikt. 

 

Material  
I studien genomfördes halvstrukturerade individuella intervjuer med samtliga respondenter. 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuguiden bestod 

av 26 frågor som ansågs vara relevanta för att kunna generera svar på undersökningens 

frågeställningar, samt leda till relevanta följdfrågor (Kvale & Brinkman, 2009). De första sex 

frågorna var bakgrundsfrågor som användes för att ta reda på till exempel ålder, medlemskap 

och tidigare viktnedgångsförsök. Exempel på frågor som sedan ställdes var: Har du någon 

gång känt för att ge upp och hur hanterar du i så fall de tillfällena? Vad driver dig till att 

fortsätta försöka gå ner i vikt? Upplever du att det finns någonting som skulle kunna förändras 

för att underlätta din viktnedgångsprocess? 

Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en 

diktafon, och samtliga intervjuer transkriberades fullständigt. Dock utelämnades harklingar, 

hostande, nysningar och dylikt som inte var av intresse för undersökningen (Kvale & 

Brinkman, 2009). Det utskrivna materialet omfattar totalt 64 sidor text. 

 

Procedur  

Kontakt togs med viktnedgångsprogrammets huvudkontor för att få kontaktuppgifter till en 

konsulent i en kommun i ett län. Författaren hänvisades till att skicka ett mail till 

programmets informationsmail, detta för att mitt mail då skulle vidarebefordras till ansvarig 

konsulent. Efter några dagar återfanns ett svarsmail från konsulenten som gav författaren 

tillåtelse att komma förbi på medlemsmötena som ägde rum den aktuella veckan. På grund av 

bristen på respondenter i den första kommunen så togs kontakt med programmets 

huvudkontor igen via mail och bad dem vidarebefordra ett mail med bifogat missivbrev till 

ytterligare två kommuner i länet. Efter en tid så kontaktades författaren av två konsulenter i 

två olika kommuner som gav mig tillåtelse att komma på deras medlemsmöten.  På samtliga 

möten gavs medlemmarna likvärdig och grundlig information om undersökningen. Att 

författaren är en student som genomför sitt examensarbete (C-uppsats), syftet med 

undersökningen och en kortfattad sammanfattning av Vetenskapsrådets fyra olika etiska krav 

som följ och vilka är nyttjande/samtyckes/information/konfidentialitetskravet 
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(Vetenskapsrådet, 2002). Kopior på missivbrevet med information om undersökningen och 

kontaktuppgifter för att medlemmarna skulle ges tid till att fundera om de ville delta och 

sedan kunna återkomma lämnades kvar. Under ett av medlemsmötena bokades en intervju in 

direkt, resterande respondenter återkom vid senare tillfällen om att de ville delta. Plats och tid 

för intervjuerna bokades in med respondenternas önskemål som utgångspunkt. Bland annat så 

genomfördes intervjuerna på bibliotek och respondenternas egna arbetsplatser. Det 

genomfördes ej någon pilot undersökning. 

 

Databearbetning  

I undersökningen var fokus inriktad på själva innebörden av vad respondenterna framhåller 

utifrån sina upplevda erfarenheter, Intervjumaterialet bearbetades inledningsvis genom en 

empirinära tematisk analys utifrån en form av meningskoncentrering. Fokus i analysen av 

materialet var att koncentrera innehållet i samtliga intervjuer för att utifrån innehållet i 

intervjuerna kunna finna eventuella teman som var återkommande i samtliga intervjuer.  

Analysen ledde till en identifiering av fyra framträdande teman, som återkom i samtliga 

respondenters intervjuer. De teman som identifierades var Psykisk hälsa, Fysisk hälsa, Stöd 

samt Personliga belöningar och mål. I ett andra steg analyserades dessa teman mer utifrån ett 

teoretiskt perspektiv där utsagorna inom de fyra temana relateras till hur de kan förstås som 

inre respektive yttre motivationsfaktorer. Resultatpresentationen struktureras efter de fyra 

temana där först en empirinära beskrivning av respektive tema görs och därefter en teoretisk 

analys.   

 

 

Resultat 
 

Psykisk hälsa. Respondenterna uppgav att de i hög grad motiverades av viljan att  

få bättre självkänsla och självförtroende. De ansåg att de via en viktminskning i större 

utsträckning skulle börja tycka bättre om sig själva och att det skulle underlätta generellt i 

livet.  

 

”Jag tror att om jag går ner i vikt så kommer jag nog att få ett bättre självförtroende och på 

så sätt tror jag att jag kommer bli mer lycklig och glad och att det på så sätt skulle bli 

lättare både för mig men även för min familj och omgivning” 

 

”Ju mer jag går ner i vikt desto positivare har jag märkt att jag blir om mig själv och då blir 

det lättare att fortsätta gå ner i vikt men det blir också lättare att leva, eftersom om jag är 

positiv så verkar det smitta av sig på familjen” 

 

I respondenternas berättelser om vägen till att försöka gå ner i vikt berättade samtliga om hur 

de kom till en punkt där de inte kände igen sig själva. Och denna förändring upplevdes 

genomgående som negativ, att man blivit en ”tjockis” eller ”ful”.  

 

”Så jag vet inte vad som hände, det gick ganska sakta men helt plötsligt så kände jag 

liksom inte igen mig själv.... men jag identifierade mig då inte som en tjock person men 

helt plötslig så såg jag ju faktiskt att jag var det.”  

 

”Så det var nog det här att man helt plötsligt insåg att jag är en tjockis.... och man vill 

inte vara så.” 

 

”Alltså jag kände mig ful och då blev jag ful.”  
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I respondenternas berättelser framgår att motivationen under viktnedgångsprocessen också 

upprätthölls genom framgångar relaterade till utseende som ökade deras självförtroende. 

 

”. Jag vill inte känna mig ful utan jag vill känna mig vacker och det gör jag nu när jag 

gått ner i vikt. Så på så sätt så har jag kommit att bli mycket lyckligare än jag tidigare 

var.” 

 

”Jag tycker det är kul att få dra in skärpet ett hack till, så jag får göra nya hål och jag 

tycker det är kul att handla byxor i storlek fyrtio istället för fyrtiofyra.” 

 

När det gäller temat den Psykiska hälsan är den inre motivationsformen Uppleva tydligt 

förekommande genom att respondenterna för sin egen skull ville gå ner i vikt, målet var att 

åstadkomma en bättre psykiska hälsa genom att bland annat öka sitt självförtroende genom 

viktnedgången, samt att få uppleva andra känslor som karaktäriseras som positiva för 

respondenterna. Samtidigt så skulle utsagorna också kunna karaktäriseras som en yttre 

motivation eftersom respondenterna ville gå ner i vikt för att uppnå någonting positivt och 

undvika negativa konsekvenser. Det positiva som framkom var delvis relaterade till utseende 

och välmående, och samhällets ideal framträder också i respondenternas berättelser. Om man 

går ner i vikt så kommer man bli lyckligare genom att man ser bättre ut.  

Den yttre motivationen tenderade att bli mer betydelsefull längre fram i processen eftersom 

de då märker att deras självförtroende stärkts och att allting känns lättare psykiskt. 

Motivationen kan då upprätthållas genom att de vill bevisa för sig själv att man kan lyckas 

vilket kännetecknas av den Interna motivationsfaktorn. Motivationsfaktorn Identifierad 

förekommer också längre fram i processen genom att respondenterna inser att resultatet kan 

komma att vara viktig för ens hälsa och betydelsefullt för en själv och därför upprätthåller 

man motivationen trots att man inte alltid ser positivt på processen.  

 

    Fysisk hälsa. Respondenterna beskrev olika fysiska besvär eller sjukdomstillstånd som en 

stark motivationskälla till att gå ner i vikt. De ville bli av med till exempel skavsår, ont i 

kroppen, eller bättre hantera för högt blodtryck och diabetes. I respondenternas berättelser 

framkommer också hur de känner sig fysiskt begränsade av sin vikt genom andfåddhet, 

trötthet och svårigheter att röra sig.  

 

”Det är lättare att andas nu och det är ju både i psykisk och fysisk mening.” 

 

”Piggare blir man också faktiskt.” 

 

”Min läkare berättade för mig att han trodde att om jag gick ner i vikt så kunde min 

diabetes och höga blodtryck bli lite mer normalt och detta var någonting som jag 

verkligen ville. Det är inget kul att vara sjuk.” 

 

Respondenterna uppgav också att de motiverades av en vilja att skaffa sig kunskaper om 

fysisk hälsa i form av kost och träning för att fortsättningsvis kunna leva mer hälsosamt.  

 

”...förutom att jag tycker att det är intressant det här med vikt eller inte vikt men mat. 

Vad mat gör med oss, vad vi behöver. Att man liksom är mer öppen och bredare med 

vad mat egentligen är. Det är liksom inte bara potatis och köttfärslimpa, utan det kan 

vara många saker. Det är mycket vi behöver och vi behöver ha det för att må bra och 

mår vi bra så kan vi i större utsträckning göra det som vi vill. Det blir som en kedja, så 
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det är klart att det blivit mycket mer intressant.” 

 

”Sen så är det ju så kul med alla dessa nyttiga recept, de följer jag nästan jämt och man 

har i och med det upptäckt många nya livsmedel.” 

 

Längre fram i viktnedgångsprocessen så märkte respondenterna att de upprätthöll 

motivationen genom olika fysiska framgångar som deras viktnedgång åstadkom. Detta 

påverkade dem på ett positivt sätt. 

 

”och de där kilona gör att jag inte längre har ont i fötterna, jag får inte längre skavsår 

mellan låren, jag känner att jag kan andas och jag skuttar, jag har lättare på träningen nu 

också.” 

 

”Jag märkte en annan sak också, jag slog ut en gammal vigselring för jag kunde inte ha 

den. Jag var för tjock och då slog jag ut den. För jag kunde inte ha den på den här 

handen så då slog jag ut den och hade den på den här handen och nu kan jag inte ha den. 

Nu tappar jag den så nu får jag sätta den på långa fingret. Det är också sådana 

smågrejer, från att jag inte får på mig den till att nu är den för stor så jag måste byta 

finger.” 

 

”Jag kom i mina favoritjeans en dag när jag provade de och det trodde jag inte att jag 

skulle göra. Så det gjorde mig oerhört glad och positiv till att fortsätta.” 

 

I temat den fysiska hälsan kan man identifiera den yttre formen av motivation genom den 

Externa motivationsformen genom att respondenterna återgav att de ville bli av med olika 

fysiska besvär och sjukdomstillstånd som deras övervikt har orsakat. Samtidigt påverkades 

de av den inre motivationen genom motivationsformen Veta eftersom de för sin egen skull 

ville få kunskaper om hur man kan leva ett hälsosammare liv i framtiden. Samt att de hela 

tiden vill överträffa sina resultat eftersom de märker att de fysiskt mår bättre av att gå ner i 

vikt vilket kännetecknas utav motivationsformen Åstadkomma. 

 

      Stöd. Stöd var en motivationsfaktor som framträdde som väldigt viktig för respondenterna.  

Samtliga respondenter hade familjer och de upplevde att utan stöd från sina närmaste så skulle 

de inte kunna upprätthålla motivationen till att gå ner i vikt. Längre fram i 

viktnedgångsprocessen blev även stödet från omgivningen i form av vänner och bekanta 

viktigt, genom att de såg viktminskningen och gav bekräftelse via positiva kommentarer.  

 

”Det är ju jätteroligt när folk säger att det syns och att de tycker att man är så duktig och 

snygg”. 

 

”Min karl tycker ju att jag är jätteduktig och talar om det för mig. Så jag får bara 

uppmuntran”. 

 

”Min familj vet att det här är viktig för mig, så de skulle nog inte säga någonting som 

skulle förstöra för mig”. 

 

Gemenskapen och tillhörigheten till de andra personerna som deltog i samma 

viktnedgångsprogram var också viktig för att motivera till viktnedgång. Där gavs det 

möjlighet till stöd av personer i samma situation, man kunde också utbyta erfarenheter och 

tips med varandra vilket upplevdes som viktigt. Att stödet från omgivningen upprätthölls 
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under viktnedgången upplevdes också som viktigt för att respondenterna skulle motiveras till 

att fortsätta gå ner i vikt.  

 

”Ja man tipsar varandra och ser varandra på stan då säger jag till gubben där går min 

kompis, fast vi ses ju ingen annan stans, men det blir nån typ av grupptillhörighet 

faktiskt och så tror jag man behöver ha någonstans att gå, någon att prata med, ja en 

fysisk person”. 

 

”Jag behöver nog ha grupptryck och sen så behöver jag nog ha det där att man sitter och 

pratar med folk och man tipsar varandra om saker och delar med sig med varandra, man 

delar samma problem”. 

 
Inom temat Stöd så är den inre motivationen förekommande genom motivationsformen 

Åstadkomma. Detta genom att stödet respondenterna får från familj och övriga 

omgivningen genererar en vilja till att hela tiden överträffa sig själv när man får bekräftelse 

på att andra märker ens framgångar. Genom detta stöd blir det lättare för respondenterna att 

försöka upprätthålla en positiv inställning gentemot viktnedgången. Motivationsformen 

Uppleva förekommer också genom att ett positivt stöd kan generera känslor som bland 

annat lycka för att man får bekräftelse på att ens ansträngningar ger resultat och man vill 

fortsätta känna dessa känslor och därför upprätthålls motivationen. 

 

Personliga belöningar och mål. En annan betydelsefull motivationsfaktor som framkom 

var att respondenterna satte upp olika delmål och gav sig själva olika belöningar. Delmålen 

handlade ofta om att gå ner ett visst antal kilon på en viss tid och belöningarna bestod oftast 

av olika fysiska saker som smycken, väskor, kläder och skor. Men även kortare resor och 

upplevelser framgick som en belöning. Att sätta olika delmål och belöna sig, leder till att man 

vill nå de mål som sätts. 

 

”Jag har hittat ett jättebra nytt system, jag belönar mig. Den första belöningen var när 

jag gått ner 5 kg då tatuerade jag mig. Andra målet var 8 kg då tvingade jag min man att 

åka med mig till hamburgerkedjan Max och köpa en cheeseburgare och jättestor strips, 

för det hade jag längtat efter jättemycket”. 

 

”det finns ingen logik i de här målen men det får mig att vilja ta sallad mer när jag vet 

att jag får en present”. 

 

”Men slutmålets belöning kommer jag att komma på under vägen, den ska vara en stor 

belöning och sen är det ju förstås hälsan”. 

 

Inom temat Personliga belöningar och mål motiveras respondenterna genom den inre 

motivationstypen och då genom motivationsformen Åstadkomma därför att respondenterna 

blir tillfredsställda när man uppnår de olika målen som de satt upp och man vill då överträffa 

sig själv hela tiden och ta sig till nästa mål som man satt upp. Hela processen är viktig för 

respondenterna och att ge sig själv någon form av belöning vid varje mål gör att motivationen 

upprätthålls. Samtidigt så skulle personliga mål och belöningar kunna karaktäriseras av den 

yttre motivationstypen med fokus på den Externa motivationsformen genom att 

respondenterna vill uppnå de positiva resultaten som genererar en belöning istället för någon 

form av straff som en viktuppgång skulle kunna kännas som och att det under hela processen 

är målet med viktnedgången som är i fokus. 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 
 

     Syftet men undersökningen var att utifrån Vallerands hierarkiska modell undersöka vilka 

motivationsfaktorer som förekommer när det gäller viljan att gå ner i vikt samt om någon 

motivationsfaktor är mer betydelsefull. Den psykiska hälsan framkom som en tydlig 

motivationsfaktor till att respondenterna ville gå ner i vikt. Resultaten visade att individerna 

motiveras till att gå ner i vikt både för sin egen skull, men också att omgivningen spelar en 

betydelsefull roll. Detta framstod tydligt när respondenterna talade om betydelsen av sitt 

utseende och hur man betraktas av andra. På så sätt framgår att samhällets smalhetsideal har 

en påverkan på motivationen.  Genom att gå ner i vikt så blir man lyckligare beskriver några 

av respondenterna det som. En annan viktig motivationsfaktor var den fysiska hälsan. 

Samtliga respondenter hade någonting fysiskt hinder som begränsade dem och en viktig 

drivkraft var att bli av med dessa fysiska hinder.  

Resultaten i studien indikerar att samtliga respondenter har liknande upplevelser kring sin 

viktnedgång och att dessa fyra teman var centrala i samtliga intervjuer. De fyra temana som 

framkom i studien var Psykisk hälsa, Fysisk hälsa, Stöd samt Personliga belöningar och mål. 

Den psykiska hälsan var en tydlig och viktig motivationsfaktor och fokus för den 

motivationen handlade mestadels om självkänslan och självförtroendet i förhållande till den 

egna kroppen. Respondenterna upplevde att vikten var en stor anledning till deras bristande 

psykiska hälsa. Det framstod väldigt tydligt i respondenternas berättelser att de ansåg att deras 

lycka och glädje påverkas av deras viktnedgång. Ju mer de går ner i vikt, desto lyckligare och 

lättare kommer deras liv att bli.  

Den fysiska hälsan handlade främst om olika sjukdomstillstånd som var relaterade till 

övervikten och de motiverades på så sätt av dessa sjukdomstillstånd. Genom att gå ner i vikt 

så skulle de med stor sannolikhet lida mindre av dessa sjukdomstillstånd. Detta tema kan vara 

viktig för respondenternas framtida hälsa för skulle de inte göra någonting åt det skulle det 

eventuellt kunna leda till en sämre fysisk hälsa i framtiden.  

Stödet från omgivningen och anhöriga var oerhört betydelsefullt vid viktnedgången. 

Respondenterna berättar om att stödet och bekräftelsen de fick från omgivningen 

uppskattades och upplevdes som mycket positivt och att det i sin tur påverkar deras 

motivation till att fortsätta gå ner i vikt på ett positivt sätt. Stödet från personerna som också 

genomför viktnedgångsprogrammet var mer betydelsefullt för respondenterna än vad jag 

personligen trodde i början utav studien. Respondenterna redogör för att gemenskapen ger 

dem en tillhörighet och någon form av trygghet om att det finns personer som befinner sig i 

precis samma situation och att man då kan vända sig till varandra om råd och stöd för att orka 

fortsätta.  

Personliga belöningar och mål framkom hos respondenterna i olika hög grad, vissa av 

respondenterna satte höga mål och stora belöningar, medan vissa satte mer mindre men 

lättuppnåeliga mål och motiverade sig med mindre former av belöningar. Respondenterna 

hade olika förhållningssätt när det gällde mål och belöningar men den gemensamma 

nämnaren var att målen och belöningarna var viktiga för att upprätthålla motivationen och att 

man såg fram emot att hela tiden komma vidare till nästa uppsatta mål och få den belöning 

som man bestämt att man ska få vid det målet. 

Tematiseringen av materialet från intervjuerna gjordes för att på ett konkret sätt med 

utgångspunkt från Vallerands (1997) modell om motivationstyperna inre respektive yttre 

motivation och dess olika former, kunde passa in i de fyra teman i någon av de två 

motivationstyperna som var relevanta i min studie. För att jag sedan kunde göra det mer 
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tydligt och visa på vilken form av motivation som är relevant i varje tema. Denna möjlighet 

gjorde det lättare att påvisa vad som är nödvändigt att tänka på vid planerande av en 

viktnedgång. Har man kunskaperna om vad som påverkar individers motivation på ett positivt 

eller negativt sätt så kan chansen att lyckas gå ner i vikt möjligtvis bli större än utan 

kunskaper om detta. Vallerand (1997) redogör också för tre olika kontextuella nivåer i sin 

sammanställning som ytterligare kan tydliggöra hur motivationsprocessen går till. I denna 

studie görs dock ingen analys av motivation kopplat till dessa tre nivåer. Jag bedömde det som 

att materialet skulle bli för omfattande att inom ramen för denna studie kunna göra en 

genomgripande och systematisk analys av motivation i olika kontexter.  

Klaczynski et al. (2004) menar att det i samhället finns ideal om att man ska vara smal. 

Detta ideal kan man i min studie också identifiera genom att respondenterna under temat 

psykisk hälsa upplever det som att om de blir smala så blir de gladare och lyckligare. 

Respondenterna redogjorde för att deras utseende är viktigt för deras psykiska hälsa och 

vikten var det viktigaste att ta itu med för att den psykiska hälsan skulle bli bättre. Klaczynski 

et al. (2004) redogör dock för att smalhetsidealet tenderar att vara ett så vanligt 

förekommande synsätt att man inte tänker på att det finns och påverkar personer. Detta skulle 

kunna vara förklaringen till att mina respondenter inte redogjorde tydligare varför utseendet 

var så viktigt för dem. De kanske påverkas av samhällets smalhetsideal fast de inte var helt 

medvetna om det. 

I en studie av Herriot et al. (2008) framkom att självförtroendet hos överviktiga individer 

tenderade att vara dåligt och att individerna själva ansåg att om de gick ner i vikt så skulle 

deras självförtroende öka. Detta framkom även i min studie, respondenterna redogjorde för att 

om de gick ner i vikt så skulle de få bättre självförtroende och allt i deras vardagliga liv skulle 

bli lättare som exempelvis leka med barnen och genomföra hushållssysslor.  

Herriot et al. (2008) redogör också för motivationsfaktorer som är väsentliga vid 

viktnedgång och dessa motivationsfaktorer framkommer även i min studie. Bland annat 

nämner de betydelsen av stöd och konkreta aspekter kring den fysiska och psykiska hälsan. 

Den tidigare forskningens resultat indikerar att den väsentligaste typen av motivation vid 

viktnedgång är den inre och att det är den motivationen som man bör vara uppmärksam på vid 

utformande av olika stödinsatser för viktminskning (Herriot et al, 2008; Kilpatrick et al, 2005; 

O’Brien et al, 2006; Silva et al, 2010). Föreliggande studies resultat tyder också på att den 

inre motivationen är den mest framträdande och väsentliga, men samtidigt så kan man inte 

förbise den yttre motivationens betydelse. Resultatet tyder på att det är en blandning av yttre 

och inre motivation som är verksam. I samtliga teman förutom stöd, förekommer både inre 

och yttre motivationsfaktorer. 

 

Metoddiskussion 
 

Eftersom studien bygger på ett mycket litet urval av respondenter måste resultaten tolkas med 

viss försiktighet. Det går naturligtvis inte att generalisera resultaten till en större population av 

individer som önskar gå ner i vikt. I studien ingår endast kvinnor som deltog i ett särskilt 

viktnedgångsprogram, vilket dock inte var ett urvalskriterium utan det föll sig så då enbart 

kvinnor deltog i det viktminskningsprogram varifrån respondenterna kom. Det kan tänkas att 

kvinnors och mäns motivation att vilja gå ner i vikt skiljer sig.  En studie av Kilpatrick et al. 

(2005) visar t.ex. att kvinnor tenderar att ha ett annat förhållningssätt än män när det gäller 

övervikt, motivation och fysiskt aktivitet. Kvinnorna tenderade att på grund av deras övervikt 

motiveras mer till fysiskt aktivitet, medan männen motiverades mer av olika faktorer som 

hade med prestationen att göra. 

Studiens resultat kan därför inte utan vidare antas gälla även för män som deltar i olika 

viktminskningsprogram. Det kan också hända att individer med olika typer av 



16 

 

 

motivationsfaktorer söker sig till olika typer av viktnedgångsprogram och att de likheter som 

identifierats i denna studie hör samman med att individerna just sökt sig till det 

viktnedgångsprogram från vilket deltagarna är utvalda ifrån. En annan fråga rör eventuella 

skillnader mellan personer som anses som lite överviktiga eller lider av sjuklig fetma. Denna 

eventuella distinktion har inte beaktats i denna studie då jämförelser av grupper av individer 

kräver en större undersökningspopulation, vilket inte var möjligt inom ramen för denna 

studie. Men naturligtvis vore det av intresse att i framtida forskning undersöka eventuella 

skillnader mellan individer med olika grad av övervikt. Studiens resultat bygger således på ett 

litet urval kvinnor som deltar i ett specifikt viktnedgångsprogram. Analysen har gått ut på att 

identifiera gemensamma viktiga motivationsfaktorer i denna grupp och resultaten kan därför 

inte generaliseras till att gälla utanför den undersökta gruppen, men icke desto mindre pekar 

resultaten på viktiga motivationsfaktorer som kan finnas bakom viljan att gå ner i vikt. För att 

öka validiteten studien har jag undvikit att ställa ledande frågor och försökt skapa en trygg 

och öppen atmosfär vid intervjuerna för att intervjupersonerna i så hög grad som möjligt 

öppet skulle kunna berätta om sina motiv och drivkrafter till att gå ner i vikt. Samtidigt är 

ämnet av en känslig karaktär och det är svårt att bedöma hur pass öppna och ärliga 

respondenterna var. Deltagarna fick också likvärdig information kring studien och de fick 

samma frågor även om följdfrågorna skiljde sig åt beroende på respondenternas individuella 

berättelser. Under intervjuarbete och analys har jag kontinuerligt reflekterat och ifrågasatt 

mina egna tolkningar med syftet att åstadkomma så valida tolkningar som möjligt.    

För framtida forskning inom ämnet motivation och viktnedgång skulle det vara värdefullt 

att undersöka motivationsfaktorernas förekomst under ett längre tidsperspektiv, för att se om 

det förändras under processens gång. Det vore också intressant att undersöka könsskillnader 

för att se om män och kvinnor har olika förhållningssätt när det gäller motivation. Det vore 

också intressant att undersöka om ålder har någon betydelse och påverkar motivationen på 

olika sätt till viktnedgång. Slutligen vore det väldigt intressant med en longitudinell studie där 

man följer upp individerna för att se vilka som lyckas eller inte lyckas gå ner i vikt och vilka 

motivationsfaktorer som då varit förekommande och betydelsefulla. 

 

Slutsatser 
 

Studien belyser och bidrar med kunskap om vilken roll den inre och yttre motivationen har för 

individer som försöker gå ner i vikt. Slutsatserna man kan dra av denna studie är att både den 

psykiska och fysiska hälsan är viktiga motivationsaspekter att ta hänsyn till. Vilket i sin tur 

innebär att både den inre och yttre motivationen inte går att särskilja, utan man bör för bästa 

resultat ta hänsyn till båda. Olika stödinsatser för människor som vill gå ner i vikt bör därför 

fokusera på att bättre ta reda på anledningen till varför en viktnedgång är aktuell för att på 

bästa sätt kunna lägga upp en strategi för hur man ska kunna ge bästa möjliga stödet till 

personen i fråga. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 
 

3. Hur gammal är du? 

4. Arbetar/studerar/sjukskriven? 

5. Hur länge har du varit med i detta program? 

6. Varför valde du just detta program? 

7. Är det första gången du är med i programmet? 

8. Har du varit med i något annat viktnedgångsprogram/diet tidigare? 

 

9. Hur kommer det sig att vill du gå ner i vikt nu? Vad är det som motiverar dig? 

10. Vad upplever du är det positiva för dig med att gå ner i vikt? 

11. Upplever du att det finns någonting negativt med att gå ner i vikt? 

12. Hur upplever du dig själv just nu gentemot när du började gå ner i vikt? 

13. Hur upplever du att din vikt har kommit att påverka dig? 

14. Vad ser du fram emot med din viktnedgång?  

15. Hur ser du på framtiden när du nått ditt slutgiltiga mål? 

16. Vad driver dig till att fortsätta försöka gå ner i vikt? 

17. Upplever du att du får bra stöd av omgivningen tex familj/släkt/vänner? 

18. Har du upplevt någon form av motstånd gentemot din viktnedgångsprocess? 

19. Upplever du dig stressad över att gå ner i vikt? Vad är det som är stressande? 

20. Vad upplever du är svårast med att försöka gå ner i vikt? 

21. Upplever du att det finns någonting som skulle kunna förändras för att underlätta din 

viktnedgångsprocess? 

22. Har du någon gång känt för att ge upp och hur hanterar du i så fall dom tillfällena? 

23. Upplever du att din vikt varit ett återkommande problem för dig? På vilket sätt då? 

24. Om du försökt gått ner i vikt tidigare, vad upplever du kan ha gått fel då? 

25. Har du någon familjemedlem/släkting/vän som går igenom samma process 

tillsammans med dig? 

26. Upplever du att din viktnedgång påverkar din närmsta omgivning på något positivt 

eller negativt sätt? 

27. Har din viktnedgång lätt till att du fått nya intressen eller att du tappat tidigare 

intressen? 

28. Det finns ju en del negativa attityder i samhället mot övervikt och på många sätt möts 

vi ju av ideal om att man ska vara smal – jag tänker tex på modereklam för kläder osv. 

Tycker du att du påverkas av det här när det gäller din vikt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


