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Viktstabilitet-Definitioner

• Viktförändring ±3% under en viss tidsperiod.

• Viktförändring ±5% under en viss tidsperiod.

• BMI-förändring under en viss tidsperiod.

Stevens J, Truesdale KP, McClain JE, Cai J: The definition of 
weight maintenance. Int J Obes (Lond) 2006, 30:391-399. 



Varför fokusera på viktstabilitet?

• I flertalet studier beträffande viktnedgång bibehåller 
deltagarna ej den reducerade vikten: 

- Beroende av att man tidigare har haft en högre vikt?

- Viktminskningsprogram ses som tillfällig förändring i                 

kost, motion samt övrig livsstil.

• Folkhälsoperspektiv: Skifta fokus: Minska högriskvikt →

bibehålla lågriskvikt. 

• Den största vinsten hälsomässigt går att göra genom 
små förändringar i den större delen av befolkningen? 



Varför viktstabilitet forts.

• Om man lyckas förebygga viktökning besparas 
insatser från såväl individ som samhälle för att 
komma ner till den lägre vikten igen.

• WHO har rekommenderat förebyggande av 
viktuppgång och främjande av viktstabilitet som 
de två grundläggande stegen i en effektiv kontroll 
av fetma. 

World Health Organization: Obesity: Preventing and managing 
the global epidemic: report of a WHO consultation In WHO 
Techical Report Series 894. Geneva, World Health 
Organization; 2000:1-253.



Viktstabilitet i forskning

• Viktstabilitet har i jämförelse med 
viktminskning fått relativt lite uppmärksamhet i 
tidigare forskning. 

• Det finns ett behov av att utveckla en djupare 
förståelse för de faktorer som bidrar inte enbart 
till viktminskning utan även till viktstabilitet. 



Antal träffar beroende på sökord
Sökord Antal

publ år

1980

Antal

publ år

1990

Antal

publ år

2000

Antal

publ år

2005

Antal

publ år

2015

Obesity
4366 9959 21 033 33 570 85 140

Obesity AND 

treatment
2239 4992 10 037 16 303 42 279

Prevention AND 

obesity 287 658 2000 3801 12 012

Primary 

prevention AND 

obesity
8 30 109 225 522

Long-term 

weight maintenance 0 3 16 25 57

Long-term 

weight maintenance 

AND obesity 0 2 13 21 49

Primary weight 

maintenance 0 0 0 0 3

•Nytt område-1997-WHO ser fetma som en viktig folkhälsofråga
•Tidigare- Förstå vad fetma är och hur det kan behandlas
•Mindre fokus på hur man kan förebygga övervikt och fetma såväl genom att 
främja sekundär- och primär viktstabilitet
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Primär viktstabilitet jämfört med 
sekundär viktstabilitet

• Tidigare övervikt eller fetma → viktminskning →
bibehållen viktminskning = sekundär viktstabilitet

• Baslinjevikt → viktstabil under (en 10-årsperiod) 
av det vuxna livet = primär viktstabilitet

• Möjligheterna att förebygga viktökning bland 
normalviktiga och överviktiga individer



Den svenska studiemiljön 

Västerbottens hälsoundersökningar

År 1985-2014:

- 108 473 individer - minst ett tillfälle

- 42 941 individer - minst två tillfällen

- 8 273 individer – tre tillfällen

Norberg M, Wall S, Boman K, Weinehall L: The Västerbotten Intervention Programme:

background, design and implications. Global Health Action 2010, 3: 4643 – DOI:

10.3402/gha.v3i0.4643.

Blomstedt Y, Norberg M, Stenlund H, Nystrom L, Lonnberg G, Boman K, Wall S, Weinehall L:

Impact of a combined community and primary care prevention strategy on all-cause and

cardiovascular mortality: a cohort analysis based on 1 million person-years of follow-up

In Vasterbotten County, Sweden, during 1990-2006. BMJ Open 2015, 5:e009651.



Viktiga faktorer för primär 
viktstabilitet

1. En tredjedel av alla normalviktiga samt överviktiga VHU-
deltagare (BMI 18.5-29.9), ökade ej i vikt. 

2. En högre ålder, att vara kvinna, vara överviktig vid första 
undersökningen, ett senare undersökningsår, en diagnos i form 
av diabetes samt att inte snusa ökade chansen för att bibehålla 
vikten. 

3. Att vara yngre, normalviktig och utan hälsoproblem ökade risken 
för viktuppgång med 150%.

Nafziger AN, Lindvall K, Norberg M, Stenlund H, Wall S, Jenkins PL, Pearson TA, 
Weinehall L. Who is maintaining weight in a middle-aged population in Sweden? A 
longitudinal analysis over 10 years. BMC Public Health 2007, 7:108.



Intervjustudie beträffande
primär viktstabilitet

Syfte: Att utforska konceptet viktstabilitet i en medelålders

befolkning genom att fokusera på attityder, beteenden och

strategier av betydelse för viktstabilitet. 

Deltagare:

- Kvinnor och män

- Ålder 40-65 år

- BMI 18.5-29.9

- Deltagit 2 ggr i VHU

- Relativt viktstabila

Lindvall K, Larsson C, Weinehall L, Emmelin M. Weight maintenance as a tight 
rope walk – a Grounded Theory study. BMC Public Health 2010, 10:51.



The holistic eater



Huvudstrategi: Att lita på sitt arv
Ingen struktur alls

- Tänker inte alls 

- Ingen ansträngning att hålla vikten

- Ingen övervikt i familjen 

- Genetiskt arv

- Äter olika, olika dagar 

- Äter efter egna behov

Matvanor det är ganska olika. Det är inte samma alls…Hur ser 

det ut? Var är jag? Hinner jag hem och äta middag hemma med 

dem (familjen), eller måste jag äta ute?...Om jag äter frukost 

måste jag äta lunch… Äter jag ingen frukost kan jag vara utan 

mat till klockan tio på kvällen. Man 40



Huvudstrategi: Att ha kontroll
Jag äter för min hälsa

- Distanserad från föräldrars vanor

- Hög mental beredskap

- Eget ansvar för hälsa

- Medveten och påläst konsument 

- Hellre näringsriktig än god mat 

- God kontroll över vikten

Kroppen behöver ju fett även, men man får inte äta för mycket fett… 
Alltså delvis har jag väl blivit intresserad (av mat) för att… det beror väl 
på pappas blodfetter och hans hjärtinfarkter. Och sedan han dog ju inte 
av hjärtinfarkten utan han fick cancer… Då har jag också funderat på 
det där. För han hade ju väldigt högt kolesterol… Då skulle det vara 
mycket fleromättat fett, det var ju det som var nyttigt då. Sedan har 
man ju sagt att nu ska det inte vara så mycket fleromättat fett utan nu 
ska det vara enkelomättat fett som är bättre. 
Man 60



Syfte- Enkätstudien

Identifiera faktorer som är av 
betydelse för att hålla vikten 
beroende på vilken ålder, vilket kön 
samt vilket baslinje-BMI man har.



Resultat- Enkätstudien

• Majoriteten (91.6%) av de faktorer som testats hade 
ett samband med primär viktstabilitet.

• Däremot bara ett fåtal signifikanta i minst hälften av 
grupperna som var indelade efter ålder (30, 40, 50), 
kön och BMI (normal, övervikt) vid första 
undersökningstillfället. 

• Det verkar alltså vara väldigt olika attityder, 
strategier och beteenden som är av betydelse för att 
bibehålla vikten beroende på ålder, kön och BMI. 

Lindvall K, Jenkins P, Emmelin M, Scribani M, Norberg M, Larsson C, 
Weinehall L. Primary weight maintenance: An observational study exploring 
candidate variables for intervention. Nutrition Journal 2013, 12:97.



Den amerikanska studiemiljön 

http://www.ilike2learn.com/ilike2learn/Continent%20
Maps/Country%20Maps/UnitedStates/New%20York.gif

http://www.health.state.ny.us/statistics/cancer/regist
ry/images/nycounty_610x442.png

Otsego, Herkimer, 
Madison, Chenango, 
Delaware, 
Schoharie, 
Montgomery

http://www.ilike2learn.com/ilike2learn/Continent Maps/Country Maps/UnitedStates/New York.gif
http://www.health.state.ny.us/statistics/cancer/registry/images/nycounty_610x442.png


Upstate Health and Wellness-studien

• Har genomförts i tre omgångar 1989, 1999 and 2009.

• Självrapporterade värden.

• UHWS-deltagare med ett självrapporterat BMI.

• Ett urval av UHWS-deltagare bjöds sedan in för att både 

självrapportera och mäta vikten.

Lewis C, Gadomski A, Nafziger A, Reed R, Jenkins P, Dennison B, Green A: Insights from a large 
rural population laboratory: Health census `89 and `99. Annals of Epidemiology 2000, 
10:454-455. 

Scribani M, Shelton J, Chapel D, Krupa N, Wyckoff L, Jenkins P: Comparison of bias resulting 
from two methods of self-reporting height and weight: a validation study. JRSM Open 
2014, 5.



Syfte- Svensk-amerikanska delstudien

• Genomsnittlig förändring i kilo samt procent över en 
tioårsperiod.

• Jämförelse av förändring i vikt mellan svenska och 
amerikanska kvinnor i olika åldrar samt med olika BMI 
vid första undersökningstillfället.  

• Vidare undersökning av det svensk-amerikanska paret 
som visade största skillnaden i viktförändring. 



Jämförelse svenska och 
amerikanska kvinnor

• Genomsnittlig viktförändring i procent mellan åren 1999-
2009; 

- 4.9% för svenska kvinnor

- 9.1% för amerikanska kvinnor

• Genomsnittlig viktförändring i kilogram;

- 3.5kg för svenska kvinnor

- 6.4kg för amerikanska kvinnor. 

Lindvall K, Jenkins P, Scribani M, Emmelin M, Larsson C, Norberg M, Weinehall L. 
Comparisons of weight change, eating habits and physical activity between 
women in Northern Sweden and Rural New York State- Results from a longitudinal 
study. Nutrition Journal 2015, 14:88.

Lindvall K. Being able to be stable: exploring primary weight maintenance as a 
public health strategy for obesity prevention (avhandling). Umeå Universitet, 
2013.



Viktförändring i procent 1999-2009



Åtta slutgiltiga variabler
1. Jag tycker om att äta “snabbmat”

2. Jag belönar mig själv med mat

3. Jag är fysiskt aktiv för om jag inte är det så saknar jag det

4. Jag är fysiskt aktiv för att förebygga en skada eller 

sjukdom

5. Jag är fysiskt aktiv för att utföra ett arbete eller för att ta 

mig någonstans

6. Jag vardagsmotionerar

7. Jag håller fast vid mina motionsvanor även under semestern

8. Jag motionerar mindre på vintern



Sammanfattningsvis

• Relativt nytt forskningsområde.

• Olika definitioner av viktstabilitet.

• Fokus främst på sekundär viktstabilitet.

• Primär viktstabilitet: 

a) Bredda interventionsprogram till att inkludera unga, 
normalviktiga samt ”friska” personer.

b) Differentiera råd till personer även för primär viktstabilitet.

c) Ev. skräddarsy interventioner efter ålder, kön och BMI.

d) Möjlig målgrupp- 30-åriga normalviktiga kvinnor.



Återstående forskning kring 
primär viktstabilitet 

1. Kausala samband

2. Omgivande miljöer på olika nivåer

3. Hur inkorporera forskningsresultat i 
kliniskt arbete?



Preliminära (ej publicerade) 
resultat VHU-data

• En ökning i vikt >7% i jämförelse med 
viktstabilitet ±3% associeras med fördubblad 
risk för diabetes bland personer med 
normalvikt, övervikt och fetma.

• På befolkningsnivå: Om viktökning 
+1,0kg/m2 kan förebyggas- minskas 
kumulativa incidensen för diabetes med 
21.9%.
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Tack till alla er som lyssnat!

Ett stort tack till alla studiedeltagare samt 
medarbetare i VHU och Upstate Health and 
Wellness-studien


