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Abstract  
Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som motiverar några kvinnor att 

bibehålla en hälsosammare livsstil efter tidigare misslyckade försök. Metod genom en 

kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Resultat För kvinnorna var stödet 

en av två av de viktigaste faktorerna till att bibehålla sin vikt efter en viktnedgång. 

Den andra faktorn är att ändra sitt tankesätt kring vilka val man gör, vid träningen, 

men framförallt efter träningen. Slutsats Det behövs flera ställen med ett koncept likt 

detta träningscenter. Det finns allt för många ”vanliga” gym men bara ett fåtal 

organisationer som inriktar sig specifikt på viktnedgång och bibehållandet av det. 

Men för dem som vill ha hjälp och behöver stöd till att vara fysiskt aktiv så är det nog 

svårare att få det stödet på vanliga gym. Därför är det, precis som deltagarna i denna 

studie tar upp, viktigt att ett träningscenter finns för den delen av befolkningen som 

behöver det där lilla extra, som kan betyda som oerhört mycket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inledning 
Den fjärde största orsaken till förtida död är fysisk inaktivitet. Det är även en av de 

absolut viktigaste faktorerna att påverka för att förhindra sjukdom och dödsfall. Att 

många svenskar är fysiskt inaktiva och ligger på ett högt BMI (bio mass index) kostar 

samhället sammanlagt 25 miljarder kronor varje år, av de sjukdomar som är kopplade 

till fysisk inaktivitet beräknas kosta 7 miljarder kronor varje år samt att sjukdomar 

som kommer utifrån ett högt BMI beräknas kosta samhället 18 miljarder kronor/ år 

(Folkhälsomyndigheten?). 

 

Att vara fysisk inaktiv eller att ha en stillasittande livsstil med dåliga kostvanor är en 

av faktorerna som leder till övervikt och fetma. Under dem senaste 20 åren har 

förekomsten av övervikt och fetma ökat markant, andelen personer i Sverige som har 

fetma har tredubblats sen 1980-talet och siffran väntas att öka ytligare som läget ser ut 

idag (Folkhälsomyndigheten, 2016). Övervikt och fetma är ett av våra allvarligaste 

folkhälsoproblem och idag mister vi fler liv på grund av övervikt och fetma än 

undervikt, då vi tidigare förlorat fler liv pga. t.ex. anorexia (WHO, 2016). År 2015 var 

det 14 % av kvinnorna och männen som har fetma. Andelen kvinnor med övervikt 

ligger på 29 % och hos männen var det 42 % exklusive fetma. Hos personer i åldrarna 

45-64 år har antalet personer med fetma och övervikt ökat från 55 till 62 % de senaste 

10 åren. Den största ökningen var bland kvinnorna där siffran ökat från 45 till 53 % 

och hos männen var ökningen något lägre från 65 till 70 %. Hos unga vuxna, åldrarna 

16-29 år, har det inte skett någon större förändring på cirka 10 år, då andelen med 

övervikt och fetma är 26 % (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

 

Nu under 2000-talet har det blivit allt vanligare och mer uppmärksammat med 

personer som jobbar eller tränar inom fitness, hälsotidningar, dieter, 

viktminskningsgrupper och dylikt. Visserligen är det bra att hälsa, träning och kost 

har uppmärksammats men det kan lika gärna försämra som att förbättra en persons 

hälsa. Detta har tagit över inte minst ungdomarnas intresse kring hälsa och träning, 

men samtidigt påverkat den äldre generationen, vilket kan leda till både positiva och 

negativa effekter. Genom att ständigt mata befolkningen med information över sociala 

medier där man vinklar, ger falska förhoppningar och visar upp ett ideal som inte är 



realistiskt för stora delar av befolkningen, en sådan sak kan bidra till en instabil 

självkänsla hos många människor  

 

Människan letar ständigt efter genvägar, finns det en snabbare väg till målet är det en 

självklarhet att majoriteten av befolkningen överväger dessa alternativ istället för att 

gå den ” långa, tuffa, slitsamma och jobbiga vägen. I dagstidningar står det på första 

sidan t.ex. ”TESTA DEN NYA SUPERDIETEN- GÅ NER 3 KILO PÅ EN 

VECKA”. (Klingener, 2008, 10 december). Vem vill inte gå ner tre kilo på en vecka? 

Det är ju självklart att människor påfrestas till att köpa denna produkt, detta 

tillvägagångssätt som säljs in, vilket helt enkelt är uppbyggt på att misslyckas pga. att 

gå på en låg kalori diet under en vecka, så kan det uppfattas att personen är färdig 

med sin viktnedgång då och faller tillbaka i sina gamla rutiner och vanor. Flera kända 

bantningsmetoder fokuserar väldigt mycket på hur mycket kalorier du får i dig, men 

inte vad kalorierna består av. Det är en skillnad mellan att få i sig 100 kalorier från 

godis eller 100 kalorier ifrån kalkon och det är även vad du äter som avgör hur 

mycket du äter.  

 

Bakgrund 
Faskunger (2012) förklarar att det finns flera hinder och hot i omgivningen runt 

omkring oss i vardagen. Flera hot för fysisk aktivitet bland annat: 1. 

Läkemedelsindustrin ser helst att man främjar användandet av piller för exempelvis 

kroniska sjukdomar, istället för att lyfta fram en sundare livsstil, som förändring till 

nya matvanor eller ökad fysisk aktivitet. 2. Modeindustrin lägger för det mesta fram 

slanka och vältränade kvinnor, vilket kan bidra till en skev kroppsuppfattning där 

kvinnorna försöker att uppnå en kroppsideal som är extremt och överträffar kvinnors 

realitet. 3. Gym industrin riktar för det mesta in sig på snygga, unga människor som är 

slanka, det finns speglar där man kan stå och visa upp sig och spänna sig och det 

spelas hög musik på anläggningarna. Dessa ”kriterier” skrämmer bort en stor 

befolkningsgrupp. 4. Internet bidrar till långa stillasittande perioder då man antingen 

shoppar, spelar spel eller bläddrar genom sitt nyhetsflöde på facebook. 5 

Dagstidningar bidrar till nyheter, men oftast så vinklas nyheterna för att fånga 

läsarnas intresse då man bara lyfter fram vissa saker och inte hela sanningen. 6. 

Hälsotidningar ger individen orealistiska förväntningar genom att skriva fram extrema 



 

 

budskap ”gå ner 10 kilo på en vecka”.  7. Till sist reklam, reklam finns överallt vare 

sig du är ute och går på stan, hemma i soffan, på tåget eller surfar på internet. Reklam 

är säljande, det vill att man ska köpa deras produkter och för att få människor att 

konsumera så är reklam duktig på att vinkla, forma, belysa och förmörka så att det ska 

passa den population reklamen är inriktad på, som att köp detta flingpaket och gå 

lättare ner i vikt, istället för att sprida budskapet att förändra dina motionsvanor(ibid). 

Det är alltså inte bara personens självklara val som leder till att övervikt eller fetma 

uppstår, individens val är en betydande faktor men samhället och media spelar en 

viktig roll för hur och vad människor kan göra åt situationen.   

Samhället och omgivningen runt omkring oss har en stor påverkan på hur vi äter, hur 

vi rör oss och hur mycket vi rör på oss. I dagens samhälle är det naturligt att ta ett glas 

vin eller en öl till maten, afterwork med kollegorna, firanden, fester och i dem flesta 

sociala sammanhangen. Det finns ingen specifik faktor som leder till fetma och 

övervikt utan det kan komma från en mängd olika faktorer, men vi lever i ett samhälle 

där vi kan utföra våra dagliga vardagssysslor utan att vi behöver röra på oss. Shield 

(2009) säger att det finns en stark koppling mellan samhällets utveckling och fysisk 

inaktivitet då miljön runt oss har ändrats, vilket främjar våra lata sidor. Faktorer som 

kan ha betydelse för att drabbas av fetma eller övervikt är ens socioekonomiska 

status, hur man äter samt vilken livsstil man lever(ibid). Förr i tiden var man tvungen 

att gå ut och leta mat, söka sig omkring för att hitta sin partner eller försvara sig mot 

diverse faror som uppstod på den tiden. I dagens samhälle kan vi beställa så att vi får 

maten hemkörd till köksbordet, vi kan hitta vår partner över internet och vi blir inte 

jagade av djur som vill skada oss. Så med tiden har våra drivkrafter till att röra på oss 

avtagit(Eldh & Ingvar, 2010). Så under de senaste 200 000 åren har teknologin 

utvecklats betydligt, men rent genetiskt är vi fortfarande stenåldersmänniskor och är 

anpassade till att utför helt andra livsvillkor jämfört med idag(Andersson, 2011).     

Metzgar et al. (2015) tyder på att kvinnor tycker att viktminskningsprocessen är lång 

och ständig. I denna studie berättar kvinnorna att dem har prövat på olika läkemedel, 

kosttillskott, viktminskningsprogram och dieter. Detta har visat sig fungera för 

kvinnorna att gå ner i vikt på kort sikt, men att sedan bibehålla den vikten självmant 

övertid har inte fungerat lika bra(ibid). För många personer som försöker gå ner i vikt, 

blir viktnedgången en serie av misslyckade försök, eller till och med en kamp under 

livets gång. Det är kroppen som ska göra jobbet, men vägen till en framgångsrik och 

hållbar viktnedgång går via hjärnan(Eldh & Ingvar, 2010). 



 

Kontextuella skillnader 

Loeber et al. (2016) undersöker ifall modetidningar har en påverkan och/eller 

förknippas med negativa effekter på kvinnors hälsa. Det visade sig att inte alla 

kvinnor i gruppen påverkades av modetidningarna. Däremot framkom det att när en 

del kvinnor fick föreställa sig att de var i den tunna idealiska kroppen, påverkades 

deras beteende då kvinnorna upplevde att de inte var tillfredställande för att passa in i 

samhället vilket ledde till en negativ stämning hos deltagarna för att det inte var deras 

verklighet i dagsläget(ibid). Jeffersson et al. (2009) forskar om skillnader av tankar 

och känslor mellan europeiska amerikaner och afroamerikaner i jämförelser mellan 

sig själva, media och internalisering av skönhetsideal. Forskningen visar att 

européerna var mer missnöjda med sin nuvarande vikt än afroamerikanska kvinnorna 

när man kollade och visade kvinnornas BMI för dem själva. Européerna påverkades 

betydligt mer av sociala medier och kroppsidealet i samhället än vad 

afroamerikanerna blev och samtidigt påverkades och hamnade de i fler viktbaserade 

program och produkter för att nå det ideal de strävar efter. Afroamerikanerna 

bedömde deras utseende och kroppsform mer positivt och var mer nöjda med det ideal 

kvinnorna upplevde än vad européerna skattade sin egen kropp och utseende. Man ser 

också att både grupperna påverkades av det västerländska skönhetsidealet vilket 

bidrog till missnöje hos afroamerikanerna och européerna men mest hos de 

sistnämnda(ibid). 

 

Adam(2008) tar upp att kvinnorna i studien är mer medvetna om sin psykiska hälsa än 

sin fysiska hälsa, då kvinnorna i studien inte trodde tillräckligt på sig själva för att 

klara av vissa val. De upplevde en rädsla över att bli besvikna eller känna sig 

misslyckad, därav framkom ursäkter om varför de inte tränar eller varför de väljer att 

undvika vissa livsmedel etc. Det framkom att det var viktigt att kvinnorna jobbar med 

sin mentalitet och sina känslor för att kunna förstå vad som krävs för att behålla 

vikten efter en viktnedgång och ändra sina tidigare vanor. När de väl fick ett grepp 

om vad som påverkade dem att gå upp i vikt så höjdes deras självförtroende och 

självkänsla, genom bredare kunskap(ibid). Patay (2015) menar att kvinnorna förstod 

och hade kunskap om vad fysisk aktivitet har för betydelse för hälsan. Samtliga 

kvinnor i studien nämnde att motivationsfaktorn till att vara fysisk aktiv är för en 

bättre hälsa. Man såg även en skillnad mellan yngre deltagare och de äldre, där de 



 

 

yngres svar på varför dem ville vara fysisk aktiva var för att vara fit och hälsosam. 

Hos de äldre deltagarna visade det sig att de ville vara fysisk aktiva för att man 

strävade efter att hitta tillbaka till den hälsa man hade i tonåren och bli i bättre form 

än i dagsläget. Att förstå vilken kunskap människor har kring fysisk aktivitet är en 

nyckel till varför vissa väljer att vara fysiskt aktiva eller fysiskt inaktiva (ibid).  

 

Motivation 

Innan vi börjar prata om motivation så finns det en fråga först, vad är motivation? 

Vad menas med när en människa känner sig motiverad? Betyder det att man har lust 

att göra en viss grej? Att man är villig till att göra något? Att man har beslutat sig för 

en sak? motivation beskrivs som följande: motivation är de faktorer hos en individ 

som väcker, kanaliserar och bevarar ett visst beteende gentemot ett givet mål (Hein, 

2002, s 13).  

 

För att på lång sikt klara av ett mål man har är det effektivt att man har delmål under 

resans gång. Delmålen ska vara konkreta, specifika och mätbara, det kan till exempel 

vara: att idag ska jag träna, idag ska jag inte äta godis etc. Saker man gör idag som är 

viktiga i det stora hela i slutändan(Wiking, Lindström, 2005). Cox(2011) säger att 

nyckeln till förändring är att ändra på sina vanor i små steg utan några drastiska 

ändringar. Det kan vara något enkelt som att ta trapporna istället för hissen, succesivt 

öka den fysiska aktiviteten, förbättrad nutrition kunskap, äta mer frukt och grönsaker 

och skriva ner det man äter, hur mycket och när på dygnet så man sakta men säkert 

börja forma och bilda nya vanor och rutiner(ibid).  

 

Young(2001) tar upp att kvinnor började vara fysisk aktiva för att ta hand om sin egen 

hälsa, passa i kläder som har blivit för små eller för att en pojkvän/flickvän eller 

doktor bett dem att börja träna. Patay (2015) menar även att socialt umgänge var en 

viktig faktor för att kvinnorna skulle motiveras till att vara fysiskt aktiva, till exempel 

när kvinnorna var i sällskap med andra kvinnor på gruppträningspass, 

promenadgrupper etc.(ibid). Att ha och uppleva stöd från omgivningen leder till att 

man bättre kan hantera stress och svåra situationer, samt att det påverkar tankar, 

känslor och beteenden på ett positivt sätt och uppmuntrar till en känsla av mening och 

sammanhang(Faskunger, 2014).  

 



Enligt Young(2001) är motivationsfaktorer till att fortsätta vara fysisk aktiv att man 

upplever sig hälsosam, har mer energi och upplever mindre stress, bibehåller sin 

nuvarande vikt, beröm och komplimanger från närstående och ha nån att dela 

träningen med, som tillexempel en träningskompis(ibid). Brehm (2006) självkontroll 

är det som människor upplever när de har kontroll över sina tankar, känslor och 

beteende. När vi tar beslut, gör olika val och förändrar ett beteende, sätter upp planer 

och strukturerar vår vardag, så är det på grund av självkontroll. Varje individ har en 

begränsad energi mängd att lägga ner på självkontroll. Vi använder självkontroll när 

vi vill avstå från vissa nöjen för att främja vinster i framtiden, som tillexempel att 

sluta ligga i soffan och se på tv för att nå en bättre hälsa. När det finns en begränsning 

av detta hos människor, blir en del som har hamnat i situationer i vardagen som 

kräver psykisk påfrestning, därav kan man förklara varför personer som bantar har 

större tendens till att äta för mycket på kvällarna, på grund av att man har kontrollerat 

sig själv hela dagen, så blir besluten av den sämre graden senare dagen/kvällen 

(Brehm, 2006). Granberg (2010) skriver att orsaken till varför man vill gå ner i vikt 

har en betydande roll för bibehållandet av de nya vanorna, där den största chansen till 

att bibehålla vikten efter viktnedgång är att ändra sina vanor för hälsans skull.  

 

Young (2001) berättar att kvinnorna som har en stillasittande livsstil har det för att det 

finns inte någon tid till att träna på grund av familj och vardagssysslor och brist på 

motivation. Vad som skulle motivera dem till att vara fysisk aktiva var att man vill ha 

någon att träna med, gruppträning, få ett personligt träningsprogram och eller bara ha 

allmänt roligt under tiden.  

 

Det är inte bara kroppens fysiska hälsa som kan begränsa din prestationsförmåga, utan 

brist på självförtroende, begär och ihärdighet spelar roll. En stor hjälp på vägen kan 

vara att hitta en träningspartner med mycket motivation att träna med. Att känna sig 

delaktig, i ett team till exempel har visats ha en betydande roll när det gäller att orka 

med träningen(Wiking, Lindström, 2005).  

 

Motivation är motorn och drivkraften för att vilja påbörja och vidmakthålla en 

förändring. Det finns flera olika motivationsformer, men den starkaste är den inre 

motivationen. Inre motivation är att man drivs av att göra något av fri vilja, utan 

någon påverkan eller tvång från andra, då man känner att man uppnår självuppfyllelse 



 

 

till att genomföra en uppgift. Den andra formen är extern motivation, som är yttre 

påverkningar från omgivningen t.ex. att man blir tvingad eller tillsagd till att göra 

något. Det kan leda till att man känner sig pressad till att uppfylla de krav som krävs. 

Om man påverkas av media att vilja vara slank så är det ett exempel på extern 

motivation. Extern motivation brukar fungera under en kort tidsperiod, då man helt 

enkelt tappar suget av att fortsätta det man har påbörjat. Det är den inre motivationen 

som har visat sig vara viktig för individer då man på lång sikt är ute efter ett förändrat 

beteende som nya rörelse vanor eller ny kost(Faskunger, 2012). Lindström och 

Wiking (2005) menar att om man känner sig bra presterar man bra. Tecken på god 

fysisk och psykisk balans är koncentration på nuet, känsla av energi, ett högt 

självförtroende och en säkerhet på att man har kontroll över situationen(ibid). 

 

Young (2001) menar att kvinnorna som lyckats bibehålla sin vikt efter en viktnedgång 

hade motivationsfaktorer till att börja vara fysiskt aktiv som familjemedlemmar, 

opassande kläder och svagt självförtroende i offentliga sammanhang. Det som 

motiverade kvinnorna till att bibehålla sin vikt var att självförtroendet och 

självkänslan blev bättre hos dessa kvinnor, samt att kroppen mådde bättre och 

energinivån var högre än innan. En viktig bit i bibehållandet var även stödet från 

familj och medarbetare i kvinnornas omgivning(ibid). Kvinnorna berättade att 

motivationen blev starkare när man såg att det man ansträngde sig för gav resultat, 

vilket motiverade dem till att fortsätta på den ”rätta vägen”.  Under tiden den så 

kallade ”omvandlingen” skedde kände sig kvinnorna mer energiska och upplevde sig 

starkare i sig själva med mer kunskap kring vilka val som är avgörande för att bi 

behålla sin vikt och den nya livsstilen. Olsson (2000) menar på att har man rätt socialt 

umgänge och stöd bidrar det till ökad kunskap, vilket kan skapa betydelse, motivation 

och hjälpa bibehållandet av de nya vanorna. 

 

Problemformulering  
Det som är ett stort problem idag är att många människor äter för mycket eller äter 

felaktigt. Ohälsosamma kostvanor behöver inte bara betyda att man äter onyttigt, utan 

det kan även handla om att äta för lite och eller äta för mycket. Bristande kostvanor 

ihop med en stillasittande livsstil och andra ogynnsamma levnadsvanor bidrar till en 

rad folksjukdomar, bland annat fetma, övervikt, diabetes, hjärt-och kärl sjukdomar 



och benskörhet(Johansson, 2007). Det finns en mängd olika gym och en del 

träningscenter, men det är få som specifikt riktar in sig på att jobba mot övervikt, 

fetma och livsstilsförändring. Det finns dessutom massvis olika viktnedgångskoncept 

och dieter som kan fungera utmärkt till en viss mån, men cirka hälften av dem som 

börjar någon form av träningsprogram slutar inom några månader (Faskunger, 2012). 

Det svåra är inte att gå ner i vikt, utan det svåra är faktiskt att bibehålla 

viktnedgången. Därför gjordes denna studie som går ut på att få fram vilka faktorer 

som spelar roll för kvinnor till att genomgå en livsstilsförändring, vad som bidrog till 

att tidigare försök till förändring inte gav det resultat kvinnorna var ute efter, och vad 

som har motiverat dessa kvinnor till att göra ett sista försök till en förändring med 

målet att lyckas bibehålla den nya vikten och en hälsosammare livsstil.  

 

 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som motiverar några kvinnor att 

bibehålla en hälsosammare livsstil efter tidigare misslyckade försök.  

 

 

Frågeställningar 
 

1. Vilka faktorer har påverkat motivationen för en livsstilsförändring? 

 

 

Metod 
Denna studie är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ 

forskning är bra då man vill skapa förståelse för mänskliga beteenden eller aktiviteter, 

det går även att användas för att förklara komplicerade sociala situationer. Det studien 

syftar till är att få reda på och veta mer om vad som motiverar kvinnor till en 

livsstilsförändring i jämförelse med vad som motiverade kvinnorna till tidigare försök 

till förändring. I resultatet har jag valt att ge deltagarna fiktiva namn för att det ska bli 

lättare att hänga med och förstå vem som har sagt vad. En semistrukturerad intervju är 

upplagt så att man har förberett frågor i förväg som man ska fråga intervjudeltagaren. 

Skillnaden mellan en strukturerad intervju och semistrukturerad är att i en 



 

 

semistrukturerad kan man ställa följdfrågor baserat på vad deltagaren svarar så det 

blir mer som ett samtal. 

För att samla in data till studien blev det alltså semistrukturerade intervjufrågor som 

insamlingsmetod. Intervjuguiden var uppdelad i teman som motsvarar syftet, däremot 

valde jag att känna efter under intervjuernas gång om frågorna skulle komma i den 

ordningen det stod i guiden eller om ordningen skulle bero på vad informanten 

svarade(Bryman, 2011).  

 

Urval 
Jag har valt att intervjua tre personer inför denna studie. Studien riktar in sig på 

kvinnor i åldrarna 40 och äldre. Deltagarna skulle även ha genomgått en eller flera 

viktminskningsförsök utan att kunnat bi behålla vikten dem gick ner till. Deltagarna är 

i åldrarna 45-50 som är med i studien. Trots en bred åldersgrupp att leta informanter i 

så kändes det rimligt att vända mig mot kvinnor som är 40 och äldre pga. en större 

livserfarenhet, sociala kontakter och fler försök till förändring.  

Båda informanterna var ifrån ett träningscenter som inriktar sig mot personer som vill 

genomgå en livsstilsförändring. Ägaren på detta träningscenter intervjuades för att få 

en överblick om vad som krävs för att vara anställd, hur de jobbar med klienterna etc. 

Denna intervju presenteras i resultatet efter underrubriken anledningen till förändring. 

Detta träningscenter är ett individanpassat gym som det skiljer sig från ”ett vanligt 

gym”. Det är en lugnare miljö, det är inte prestigeladdat, man kan vara som man är. 

Det är en god stämning mellan kunderna, de upplever sig trygga, frågar om hjälp av 

någon som jobbar, eller frågar varandra. Det är något man kanske inte gör på ett 

vanligt gym i deras situation. Det finns inga speglar i träningslokalerna och man kan 

inte se in utifrån. Majoriteten som söker sig till träningscentret är kvinnor, till cirka 98 

%, samma åldersgrupp, 35 uppåt. För att få information om det träningscenter där 

informanterna gick intervjuades ägaren. En fråga var bland annat vad som krävs för 

att driva ett träningscenter som detta och hur man jobbar med kunderna som söker sig 

dit och vad som sker när en klient visar intresse och vill börja träna, vad som är 

viktigt både för ägaren och kunden att ta med från dag ett. 

 

 



Etiska principer 
Bryman (2008) skriver om de forskningsetiska principerna som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidalitetskravet och nyttjandekravet. Intervjudeltagarna 

informerades även på plats angående de forskningsetiska principerna samt att de står i 

missivbrevet deltagarna fick innan intervjuerna påbörjades. Jag förklarade i vilket 

syfte denna studie skulle göras och att deltagandet och intervjuerna kommer hållas 

konfidentiellt och det går närsomhelst under studiens gång att avbryta deltagandet. 

Som det även står i missivet så är det bara jag och min handledare som kan nå 

materialet och det som sägs av informanterna kommer endast användas för detta syfte.  

 

Ett etiskt problem kan vara att intervjuerna genomfördes på detta träningscenter. När 

det inte finns så många träningscenter som är av samma typ som detta så kan det gå 

och lista ut varifrån informanterna kommer.  

 

 

Genomförande 
Båda informanterna hittades genom en kontakt på ett träningscenter. Jag delade ut ett 

brev till cirka 10-15 kvinnor på plats och dem fick läsa igenom det. Av dem som tog 

emot missiven var det 2 personer som passade in i den målgrupp jag var ute efter. 

Intervjuerna skedde efter varandra och platsen jag valde att intervjua på var själva 

träningscentret, då det var enkelt för mig att möta upp deltagarna där och både 

informanterna och jag kände oss trygga och bekväma med att vara där. Det är en 

väldigt lugn atmosfär och ingen högljudd musik i bakgrunden. Jag tog in två stolar 

och ett bord med stearinljus på in i ett avskilt rum på anläggningen där vi kunde sitta 

och genomföra detta utan störningsmoment. Innan vi satte igång gick vi igenom 

missivet en gång till för att kolla så det inte var några problem eller frågor kring vad 

som ska ske. Jag frågade kvinnorna ifall det var okej att spela in intervjun och de 

godkände det. Stämningen mellan mig och deltagarna var väldigt bra då jag tidigare 

har träffat dem ett par gånger under min tid på träningscentret. Deltagarna var 

bekväma i situationen och deras lugn och förståelse för att jag var en ovan intervjuare 

betydde mycket under denna situation och vi tog oss igenom frågorna utan problem. 

Båda intervjuerna tog cirka 1 timme vardera att genomföra.  

 



 

 

Analysmetod 
Som analysmetod har jag valt att använda mig av innehållsanalys med en induktiv 

ansats. Jag använde mig inte utav förbestämda kategorier utan jag lät kategorierna 

komma fram utifrån det data material jag har samlat genom läsning och analys. Först 

läste jag igenom transkriberingen av intervjuerna ett par gånger för att få en överblick. 

Därefter kodade jag delar som uttrycker tankar, idéer och ställningstaganden som jag 

tyckte var nödvändiga för att få svar på mina forskningsfrågor. Jag tolkade och 

organiserade dessa koder och satte in dem i kategorier jag har tagit fram. I 

resultatdelen presenteras resultatet i kategorierna: innan omvandlingen och tidigare 

försök, anledning till förändring, träningscentrets betydelse och efter matchen, 

bibehållandet av den nya livsstilen med citat från kvinnorna som är med i 

undersökningen(Bryman, 2011). 

 

Resultat  
Innan omvandlingen och tidigare försök 

Det man kan se hos båda deltagarna var att dem hade grundläggande kunskaper kring 

varför det var viktigt att vara fysisk aktiv och vad som krävs för att gå ner i vikt. När 

kvinnorna väl hade kommit ner i en vikt som de kände sig bekvämare i, var det svårt 

att hålla fast vid den och fortsätta viktnedgången. Kunskaper och information kring 

vad som krävs för att bibehålla sin viktnedgång var det snålt av hos deltagarna. Innan 

fick dem lära sig att de bör äta mindre och röra på sig så kommer resultaten. Så sant 

som det är så fick aldrig kvinnorna lära sig att jobba med hjärnan och det är en stor 

faktor till att tidigare försök var misslyckade. Sociala aspekter som att stöd från 

tidigare coacher och vänner var svagt vilket bidrog till att kvinnorna gick upp i vikt 

igen, samt bristen på självkänsla och rätta beslut satte käppar i hjulet:  

  

Agneta: Man har levt med det här ”fel tänkandet” när det gäller mat i hela sitt liv. 

Sådana snabba dieter har jag nog prövat alla, man går väl ner men sen går man ju 

upp igen när dieten är slut, för då går man ju tillbaka till det gamla igen. Sen tyckte 

jag väl inte att jag fick de här stödet om vad ska jag äta nu? Hur ska jag äta nu för att 

bibehålla det här nu och sen fortsätta gå ner, det stödet fick jag inte. 

 



Lisa: Men jag vet ju vad lösningen är, och det är ju att gå ner i vikt. Visst jag vet att 

det är jätte bra, men det var nog min egen självkänsla, jag kände att det inte var jag. 

 

 

Anledningen till förändring 

Båda deltagarna upplevde ett psykiskt obehag hos sig själva. Kvinnorna trivdes inte 

med den kropp dem hade, vilket var en av de största anledningarna till att påbörja en 

livsstilsförändring. Det var jobbigt för kvinnorna att vistas i sociala sammanhang då 

dem kände sig uttittade, obekväma och rädda att röra sig bland trånga utrymmen. Det 

var inte bara kvinnornas egen självkänsla som drev dem till att förändras. Att inte 

kunna utföra vardagliga sysslor, eller fritidsaktiviteter som att leka med sina barnbarn, 

springa utomhus eller gå i trapporna utan att komma upp andfådd och svettig var en 

morot till att försöka och lyckas denna gång. En anledning till att motivationen inte 

var så stark och stabil innan var också på grund av att kvinnorna inte hade lyckats 

hitta ett träningskoncept som passar dem, då de hade prövat olika alternativ till att gå 

ner i vikt som promenader, dieter och olika träningsmetoder, tills dem kom till detta 

träningscenter dem tränar på nu:  

 

Agneta: Man orkar ju inte, sen fick jag ju barnbarn och jag orkar inte vara på golvet 

ihop med barnbarnen, jag tyckte jag var en elefant i ett glashus, jag vågade inte 

vända mig om i affärer för jag var rätt att jag skulle ha ner grejer. Sen jag blir ju inte 

yngre och att man kanske skulle få hjärtinfarkt och dåliga knän, på grund av att man 

inte orkade ta tag i sig, för det är ju bara jag som kan göra någonting åt det. 

 

Lisa: Jag såg en annons på facebook, där det var en annons om att komma igång och 

träna i grupp, då var det någonting som klickade, det var nu eller aldrig. Gör jag det 

inte nu så har jag försatt mig rätten att klaga på min övervikt och inte tycka om det 

jag ser i spegeln. 

 

En viktig faktor i kvinnornas omvandling var just detta träningscenter deltagarna 

spenderade sin tid på, ägaren förklarar vad som är viktigt för både klient och ägare att 

ta med sig i början på en omvandling och hur de jobbar mot de som söker sig dit: Jag 

har snart drivit företaget i 8 år. För att driva ett träningscenter som detta, var man 

tvungen att vara utbildad till hälsocoach, då utbildar man sig varje termin i olika 



 

 

delar. Det handlar både om kost, träning, mentalträning och njutning. Nu har dem 

påbyggnadskurser, den mentala biten framförallt, neuro linguistic program. En 

fantastisk metod att se möjligheterna, höja dem positiva sakerna. Tanke, känsla och 

handling jobbar jag med mycket med klienterna. Innan en klient skriver på och börjar 

träna så sätter jag mig ner med den personen och tar reda på kundens nuläge, 

absolut de viktigaste, en hälsoanalys. Vad dem vill få ut med att börja o träna. Det är 

ju inte det jag vill få ut utan det kunden vill få ut. Gå ner i vikt, förbränning, bygga 

muskler eller må bra allmänt. Det finns inte en kund som är lik den andra. Man måste 

utgå ifrån kundens behov och deras erfarenheter. LYSSNA! som en elefant, stora öron 

och liten mun och inte döma någon i förväg. 

 

Träningscentrets betydelse 

 

Som sagt så kommer båda deltagare ifrån ett träningscenter som inriktar sig speciellt 

mot viktnedgång och bibehållandet av det. Det som framkom under intervjuerna var 

att detta träningscenter hade/har en enorm betydelse för deltagarna både för att 

komma igång med träningen, gå ner i vikt och förändring och att bibehålla denna 

livsstil. Här handlar det inte om att bli fit och snygg, här handlar det om att förändra 

sin livsstil, det är mer än bara komma dit och träna. De träffar andra kvinnor som 

befinner sig i samma situation eller har vart i samma situation men har lyckats och 

kan guida dem nya personerna som vill genomgå en transformation. Under veckorna 

pågår ständigt nya viktminskning grupper där dem pratar och ger råd till varandra, 

både från ägaren och de tränande kvinnorna med redovisningar, 

diskussionsseminarier, träningsgrupper, nya gruppträningspass och dylikt. Varför 

detta träningscenter är så uppskattat är just av den anledningen att det är en helt annan 

omgivning och harmoni i jämförelse med det ”normala” gymmet:  

 

Agneta: Det lite mindre här, och lite mer familjärt. ägaren är alltid här, hon stöttar 

hela tiden och är hela tiden tillgänglig, känner in och frågar liksom hur man mår, så 

man blir sedd på ett annat sätt. Man tar hänsyn till varandra, man skojar med 

varandra och så.  

 

Lisa: Jag skulle inte ha gått till något annat gym, när jag var här första gången när 

jag satt och pratade med ägaren, och känslan som uppstod var så skön, plus att det 



fanns inga speglar här. Här pratar man med alla och frågar: ska du inte vara med 

och köra här. Det är litet, familjärt och man kan stötta och pushar varandra hela 

tiden. Alla pratar med alla. Det är nog lite min grej, jag hade nog inte gått till något 

stort gym, det är jättebra att det finns något som passar alla. Här kan man 

individanpassa träningen efter varje individ, här får man helheten, träning, kost och 

tips och tricks, det här har passat mig som handen i handsken. 

 

Det deltagarna tar upp var intressant, dem berättade att gå till gymmet är det ”lätta” 

biten. Det är det som händer innan man kommer och tränar och när man har gått ifrån 

ett träningspass som var det svåraste att jobba med. Att ha kvar sitt fokus under en 

lång och tuff arbetsdag, eller när man kommer hem slutkörd och sötsugen, när det är 

semester och blir borta någon vecka från den strukturerade vardagen. Det är då 

kvinnorna upplevde att det blev jobbigt. Dagar då det blir tufft, när kvinnorna börjar 

tappa balansen var det viktigt att det fanns ett stöd som håller dem kvar på den smala 

vägen utan att trilla av. Det sociala stödet var oerhört nödvändigt för kvinnorna, det 

kom från både vänner, kvinnornas livskamrat, barn och arbetskollegor/chefer. Dessa 

personer hade en stor betydelse när kvinnorna uppnådde den mål vikt man strävat 

efter och resan mot den:  

 

Agneta: Det hade nog varit jobbigt om jag inte hade haft något stöd hemma, för att på 

gymmet fanns ägaren, Min man har varit väldigt viktig. 

 

Lisa: Alla har varit jättepeppade på jobbet bland kollegor, Mina barn har alltid sagt 

att jag är bra, jag är fin som jag är och dem har aldrig varit dryga. Dem har alltid 

funnits där och stöttat mig, och min man. 

 

Däremot nämnde båda kvinnorna att det fanns en stark glöd hos dem själva som var 

drivkraften och motorn till att fortsätta på vägen när man såg att arbetet dem la ner 

verkligen gav resultat, att siffrorna på vågen minskades, kläderna blev för stora och 

energin höjdes markant. 

 

Agneta: Sen när man ser resultat så blir man ännu mer motiverad. 

 



 

 

Lisa: Min kropp svarade väldigt bra på rätt kost och motion. Det visade sig på vågen 

och det motiverade mig sjukt mycket.  

 

Efter matchen och bibehållandet av den nya livsstilen  

 

Det som har varit nyckeln till ändringen hos kvinnorna var att få utökad kunskap om 

kost och motionsvanor. Det absolut viktigaste var att jobba mycket med hjärnan och 

sitt tankesätt, genom att tänka på vad man äter, hur man ska äta, när på dygnet man 

ska äta. Jobba på att tänka i nya banor, ta trapporna istället för hissen, en promenad 

varannan dag och byta ut de gamla vanorna och låta dem nya vanorna bli rutiner i 

småsteg utan några drastiska ändringar. Dra ner på dem snabba kolhydraterna till 

långsamma, ta en frukt istället för en kaka, babysteps. Det är viktigt att hitta det som 

passar en själv, det finns alltid ett sätt eller en metod som passar specifikt för en 

person. Det är olika krav på olika kroppar och är man inte bekväm med det sättet man 

ska spendera sitt liv på så blir det jobbigt och tråkigt: 

 

Agneta: Jag tycker att jag har hittat en bra nivå, och kan leva utifrån det. Och jag 

tycker inte att det är jobbigt, för tänker man att det är jobbigt det är då man börjar 

fuska. Så det är en vana nu, det är inget snack, man packar väskan på söndagskvällen 

och på tisdagskvällen punkt. och att gå förbi här med väskan med sig utan att träna 

är ett nederlag som heter duga, det går ju inte. 

 

Lisa: Kosten, träning och tankesätt håller ihop, ägaren pratar mycket om kosten och 

det har satt sig, så det är ju jätte viktigt, man kanske inte är så fixerad av mat längre, 

man behöver inte äta hela tiden. 

 

Kvinnorna upplevde som sagt en osäkerhet i sig själva, det var jobbigt och pinsamt att 

gå vistas bland människor, de ville helst hålla sig ifrån sociala sammanhang. Båda 

kvinnorna har ett kontorsjobb vilket betyder att stora delar av dagen blir 

stillasittandes. Det framkom även att i vissa tillfällen kan det vara väldigt jobbigt på 

arbetet då det är stressigt och arbetsuppgifterna är många. Men deltagarna berättar 

själva att när de väl har börjat röra på sig mer, äta rätt och ändra sin livsstil, så 

försvinner mycket av den stress och påfrestningar kvinnorna tidigare upplevt:  

 



Agneta: Osäkerhet var det innan, jag är gladare, just nu är det lite jobbigt på jobbet 

men annars är jag gladare, jag har en helt annan självkänsla, jag går inte och 

gömmer mig, man hade något stort att dra ner över rumpan, det skiter jag i nu. Jag 

tycker själv att jag ser bra ut i dem kläderna jag har. 

 

Lisa: Jag blir inte stressad på samma sätt längre, jag vet inte varför. För ett år sen 

fick jag panik när det var mycket på jobbet men nu känner jag mig lugn när det blir 

stressigt på jobbet. 

För kvinnorna var stödet en av två av de viktigaste faktorerna till att bibehålla sin vikt 

efter en viktnedgång. Den andra faktorn är att ändra sitt tankesätt kring vilka val man 

gör, vid träningen, men framförallt efter träningen.  

 

Sammanfattning 
Trots att kvinnorna är väldigt starka individer och har ett bra driv så är det som har 

motiverat deltagarna till att bibehålla den nya vikten är det sociala stödet. Båda 

deltagarna tyder på att familjen har haft en stor betydelse för hela resan, men 

framförallt är det ägaren och detta träningscenter som har motiverat och funnits där 

som ett stöd. Atmosfären, lugnet, stödet från de övriga träningskamraterna och ägaren 

från början till nuet. Deltagarna fick lära sig att tänka och handla rätt kring kost och 

träning med hjälp av resurserna på träningscentret. När deltagarna fick se att siffrorna 

på vågen minskades i början av resan av att ”enbart” röra på sig och äta rätt gav en 

extra boost och glädje att fortsätta kämpa. Med tiden blev självförtroendet bättre och 

känner man sig bra presterar man bra.  

 

Diskussion 
Under metoddiskussion diskuterar jag metodval och genomförandet av studien. 

 

Metoddiskussion  

Jag är ingen erfaren intervjuare, där av kan det brista i konversationen mellan mig och 

deltagaren. Med mer träning och mer erfarenhet kring intervjuer så skulle det kunna 

bidra till bredare svar eller ett annorlunda svar. Att vara oerfaren kan leda till att 

deltagarna inte kände sig bekväma, men som det upplevdes var det inga problem som 

uppkom eller några bekymmer kring detta. I studien användes två informanter, vilket 



 

 

kan betyda att med ett par fler informanter kan leda till ett trovärdigare resultat. 

Däremot känner jag att data som samlades in var tillräckligt för att besvara mitt syfte 

med studien.  

 

Jag valde att använda kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor, för att få en 

större grund av informanterna, mer data att jobba med. Hade jag valt att använda mig 

av enkäter så skulle jag förmodligen greppat en större population men svaren hade 

inte varit av samma kvalitet som med intervjuer. 

 

 

Under resultatdiskussion presenteras resultatet med koppling till tidigare forskning. 

 

Resultatdiskussion 
 

Alla har sina egna sätt att koppla av och komma bort från verkligheten. Deltagarna 

nämnde själva att det var skönt att komma till träningscentret och vara för sig själv en 

stund, bearbeta tankar från dagen som gått och komma hem och koppla av. Det ser 

man även i Cox (2011) studie där det framkom att träningen blev ett tillfälle där man 

kunde fokusera på sig själv, genom att få lite egen tid och koppla bort omgivningen 

och stressfaktorerna som påverkar individen i vardagen. Kvinnorna i min studie 

berättade att motivationen blev starkare när man såg att det man ansträngde sig för 

gav resultat vilket motiverade dem till att fortsätta på den ”rätta vägen”, precis som 

Lindström och Wiking (2005) tar upp att om man känner sig bra presterar man bra.  

Under tiden den så kallade ”omvandlingen” skedde så kände sig kvinnorna mer 

energiska och upplevde sig starkare i sig själva med mer kunskap kring vilka val som 

är avgörande för att bi behålla sin vikt och den nya livsstilen.  

 

Kvinnorna har tidigare inte hittat den form av träning eller den typen av motivation 

som krävs för att genomgå en livsstilsförändring. Det gäller att hitta den inre 

motivationen utifrån sina egna förutsättningar och mål. Som Andersson & Ljusenius 

(2012) skriver kan de positiva tankarna och bilderna vi har av oss själva leda till att vi 

mår bättre och påverkar hälsan positivt. Mycket av motivationen hos kvinnorna har 

kommit ifrån omgivningen så som sin familj, arbetskollegor eller vänner, samt ägaren 



och kunderna på träningscentret har vart oerhört betydelsefulla både under 

förändringen och bibehållandet av den. Olsson (2000) skriver att om man har rätt 

socialt umgänge och stöd bidrar det till ökad kunskap, vilket kan skapa betydelse, 

motivation och hjälpa bibehållandet av de nya vanorna.  

 

Young et.al(2001) studie visar att kvinnorna som har lyckats bibehålla sin vikt efter 

en viktnedgång fick sin motivation till att börja träna från familjemedlemmar, 

opassande kläder och svagt självförtroende i offentliga sammanhang. Liknande 

jämförelser kan jag se i min studie där kvinnorna var obekväma med sig själva, de 

gömde sin kropp under stora kläder och undvek gärna sociala sammanhang och det 

var en stor anledning till att kvinnorna påbörjade en förändring.  Under 

förändringsprocessen så fick kvinnorna i min studie en starkare självkänsla och 

självförtroendet lyftes enormt, och det motiverade kvinnorna till att fortsätta på denna 

väg. Resultaten som var märkbara och synliga för kvinnorna var också en 

motivationsfaktor, tillexempel sifforna på vågen minskades, kläderna blir pösigare 

och man upplevde en energi som inte funnits tidigare. Young et.al(2001) visar även 

de att kvinnorna motiverades till att bi behålla sin vikt genom att självförtroendet och 

självkänslan blev bättre, kroppen mådde bättre samt att energinivån var högre än 

tidigare och motivation från familj och medarbetare. 

 

Det tog tid innan kvinnorna i min studie hittade ett sätt som passar dem. De har 

tidigare prövat på dieter och dylikt som en hjälp på vägen men dessa metoder har inte 

fungerat speciellt bra. Som Metzgar et.al(2015) säger att för de flesta kvinnor 

upplever viktminskningsprocessen som lång och ständig. Har man den tanken hela 

tiden att det är tråkigt, svårt, tröttsamt och långvarigt så är det ganska självklart att 

processen blir jobbig och lång. När man går på korta intensiva dieter och alla möjliga 

produkter som ska hjälpa en att gå ner i vikt på kort sikt är det lätt att falla tillbaka i 

sina gamla vanor igen, för då får man bara verktyg att jobba med på kort sikt, vilket 

kan vara väldigt lätt att släppa taget om när man är klar med sin 10 dagars diet. Det 

som var så viktigt för kvinnorna var att ändra med sin mentalitet och lära sig att tänka 

rätt och agera med sunt förnuft för att på långsikt klara av sina mål och bibehålla sin 

nya livsstil. Det är som Eldh & Ingvar (2010) tar upp att det är kroppen som ska göra 

jobbet, men vägen till en framgångsrik och hållbar viktnedgång går via hjärnan. 

 



 

 

Extern motivation fungerar bättre när man siktar på att nå ett mål på kort sikt, däremot 

är den inre motivationen betydelsefullare vid en förändring över tid, på lång 

sikt(Faskunger, 2012).  Kvinnorna i studien berättade att den inre motivationen var 

drivkraften för att nå sitt mål man har kämpat med under en längre period. Då tidigare 

motivation vid tidigare försök hade framförallt kommit ifrån vänner och familj.  

 

Patay (2015) tar upp att kvinnorna i studien hade förståelse och kunskap om varför 

det är viktigt att vara hälsosam och fysiskaktiv mm. Detta kommer fram i resultaten i 

min studie där kvinnorna visste vad som krävdes för att göra en förändring, verktygen 

har funnits där men de visste inte hur de skulle behålla den lägre vikten tidigare. När 

väl kvinnorna tog steget att börja på träningscentret jobbar ägaren mycket med att 

skapa en förståelse och en grund vilka steg och i vilken riktning kvinnorna ska gå, och 

fortsätta på.  

 

En sak som ägaren tar upp med kvinnorna innan de skriver på och börjar träna vill 

dem få fram vad kunden vill få ut av att börja träna där. Granberg(2006) tar upp att 

orsaken till varför man börjar en livsstilsförändring är viktigt för att fortsätta och 

bibehålla denna förändring.  

 

Slutdiskussion  

Det behövs flera ställen med ett koncept likt detta träningscenter. Det finns allt för 

många ”vanliga” gym men bara ett fåtal organisationer som inriktar sig specifikt på 

viktnedgång och bibehållandet av det. På ett standardgym finns det självklart personal 

och anställda som har kunskapen kring dessa områden(träning, kost) men det är inte 

lika lätt för de få anställda att finnas tillgängliga för alla dessa människor som tränar. 

Sen är det inte säkert att de personer som söker sig till det vanliga gymmet söker hjälp 

på samma sätt. Men för dem som vill ha hjälp och behöver stöd till att vara fysiskt 

aktiv så är det nog svårare att få det stödet på dessa ställen. Därför är det, precis som 

deltagarna i denna studie tar upp, viktigt att ett träningscenter finns för den delen av 

befolkningen som behöver det där lilla extra, som kan betyda som oerhört mycket.  

 

Vidare forskning på detta område kan vara att undersöka personer som ska påbörja en 

livsstilsförändring, genom att undersöka på ett träningscenter likt detta motsvarande 



ett vanligt gym för att se hur skillnaden uppstår på motivationsfaktorer, lärdomar och 

stöd.  
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Bilagor 
 

 

Missiv 

 

Hej! 

Har du lyckats behålla din vikt efter ett viktminskning försök? Då är du den jag söker! 

Du ska vara i åldrarna 20-65.  

 

Jag heter Alexander, är ifrån Linköping och läser till hälsopedagog på Högskolan i 

Gävle och är inne på min sista termin och håller på med mitt examensarbete i 

pedagogik.  

 

 

I så fall vill jag intervjua dig för mitt examensarbete, med frågor kring matvanor och 

fysisk aktivitet. Intervjuerna kommer att ta ca 1 timme och deltagandet är frivilligt, du 

kan när som helst under tiden forskningen äger rum avbryta utan någon komplikation. 

Deltagandet och resultatet kommer att behandlas konfidentiellt och kommer enbart att 

användas i detta forskningsändamål.  

 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni mer än gärna välkomna att kontakta 

mig eller min handledare för mer information.  

 

Alexander Niaifar                  hhp14@student.hig.se  

 

Handledare: 

 

 

 

 



 

 

 

Intervju frågor  

 

1. Berätta om dig själv?  

• Vad arbetar du med?  

• Hur ser din familj ut? 

 

2. När kom det i dina tankar första gången att du ville gå ner i vikt? 

 

3. Hur många gånger har du försökt gå ner i vikt? 

 

• Hur mycket gick du ner då? 

• Vad fungerade inte gången/gångerna innan? 

 

4. Hur gick du tillväga för att gå ner i vikt innan?  

 

5.  Vad var det som gjorde att du gick tillbaka till gamla vanor igen? 

• Tankar? upplevelser?  

 

6. Beskriv processen hur du gick ner i vikt den senaste gången?  

 

7. Fanns det gånger då du har velat ge upp? Beskriv. 

• Vad har motiverat dig till att fortsätta? 

 

8. Hur upplever du vardagen idag jämfört med dagen då du bestämde dig för att göra 

en förändring?  

 

9. Om du fick träffa en person som ska eller vill gå ner i vikt, vad skulle du ge för tips 

och råd till hen?  

 


