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Abstrakt 
 

Syftet med studien var att se om och hur individers levnadsätt och välbefinnande 

förändras under början av ett viktminskningsprogram. För att ta reda på det användes en 

kvalitativ metod med ostrukturerade intervjuer. Intervjuerna utfördes två gånger varav 

en före starten och en i slutet. Informanternas berättelser har analyserats och 

tematiserats. 4 av 5 individers aktivitetsnivå ökade genom träningspass, promenader och 

att byta ut exempelvis hiss mot trappor. Individerna upplevde sig starkare fysiskt och 

psykiskt. De blev också mer medvetna om sina val kring kost och rörelse. 

Viktminskningsprogrammet som deltagarna har medverkat i består av 15 träningar, 8 

coachträffar och en individuell träff. Coachträffarna handlar om föreläsningar kring 

ämnen som träning, kost, beteende och coaching. 

 

Nyckelord: viktminskning, välmående, coaching, livsstilsförändring 
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Inledning 
 

Fysisk aktivitet och förmågan att hålla en god kosthållning är faktorer som bidrar till att 

främja hälsa, vilket är den uppfattning som verkar finnas hos befolkningen (Faskunger, 

2011). De rekommendationer som finns för fysisk aktivitet och mat är till för att 

motverka övervikt som är ett växande samhällsproblem (Fyss, 2015; Livsmedelsverket, 

2012). Även om dessa rekommendationer finns så betyder det inte att individer följer 

dem. Svårigheter att följa dessa kan vara många. Sociokulturella förhållanden, 

samhällsstrukturer samt individuella hinder är några av anledningarna. I årtusenden 

levde människan som samlare och jägare och de rörde på oss för att överleva. I och med 

den ständiga utvecklingen av teknologi och utveckling av hjälpmedel som förenklar 

vardagen får den rörelse som förut var ett måste för överlevnad stå åt sidan. 

 

Fetma och övervikt blir allt vanligare. Antalet överviktiga har dubblerats sedan år 1980 

(WHO, 2014). Övervikt medför större risk för ytterligare följdsjukdomar som hjärt- och 

kärlsjukdomar vilket är den främsta dödsorsaken i världen (Ibid). För att kunna arbeta 

förebyggande mot detta krävs insatser från flera håll.  

 

Undersökningen som beskrivs i denna uppsats undersöker om och hur ett 

viktminskningsprogram kan påverka individers välbefinnande och levnadssätt. Den 

transteoretiska modellen menar att en individ måste vara medveten om att det finns ett 

problem med nuvarande levnadssätt för att själv vilja göra någonting åt det (Faskunger, 

2011). Att ”vilja” och att känna ett ”måste” inför någonting är två skilda saker som 

medför olika typer av motivation. Skillnaden i vilken typ av motivation en individ 

känner kan vara avgörande för en lyckad viktminskning och en bibehållen förändring 

(Hassmén, Hassmén, & Plate, 2003).  
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Bakgrund 
 

I kommande avsnitt redogörs tidigare forskning och teorier om motivation och 

beteendeförändring. Det kommer även att handla om olika perspektiv på vad hälsa är 

och vilka delar som kan vara viktiga för att främja hälsan.  

 

Vad är hälsa? 
 

Det finns många som har försökt förklara och definiera vad hälsa egentligen är 

(Alexanderson & Medin, 2000). Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver hälsa på 

följande sätt, ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte enbart avsaknaden av sjukdom eller funktionshinder” (WHO, 2014). 

Denna definition är bred och visar på att det är många olika faktorer som har betydelse för 

att en individ ska uppleva hälsa (Johansson, 2007). Med det menat så kan de faktorer som 

medför hälsa variera mellan olika individer, något som denna uppsats kommer utgå ifrån. 

Dessa faktorer har medfört att olika perspektiv på hälsa har framtagits för att förklara 

hur individer kan se annorlunda på begreppet. Faktorerna går att dela upp utifrån två 

olika inriktningar, biomedicinsk och humanistisk inriktning (Alexanderson & Medin, 

2000). Den biomedicinska inriktningen ser hälsa som motsats till sjukdom. Med det 

menas att är du sjuk så har du inte hälsa. Den humanistiska ser inte hälsa och sjukdom 

som motsatser till varandra. Detta perspektiv innebär att det går att ha hälsa samtidigt 

som du har en sjukdom, likväl som att en individ kan vara fri från sjukdom men ändå 

inte ha hälsa.  

 

Det är viktigt att främja hälsan för såväl landet och företagens utveckling, som 

individers mående. Hälsan hos individer kan påverkas utifrån fyra olika nivåer. 

Första nivån handlar om strukturella faktorer som till exempel samhällsekonomi och 

miljö. Den andra nivån handlar om levnadsvillkor som till exempel boende, arbete och 

utbildning. Nivå tre handlar om levnadsvanor och tar hänsyn till motion, kost, sömn och 

alkohol. Den sista och fjärde nivån innefattar relationer och socialt nätverk. De två 

sistnämnda nivåerna är något som går att påverka på individnivå medan de två första är 

nivåer som styrs efter politiska beslut (folkhälsomyndigheten, 2013).  
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Svenska folkhälsopolitikens mål är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. För att närma sig detta mål har statens 

folkhälsoinstitut satt upp 11 delmål (folkhälsomyndigheten, 2013).  

 

Den här uppsatsen kommer att beröra tre av delmålen. Dessa är: en mer hälsofrämjande 

hälso- och sjukvård, fysisk aktivitet och matvanor och livsmedel 

(Folkhälsomyndigheten, 2013).  

 

• En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård beskrivs ha stor betydelse för det 

långsiktiga hälsoläget. Med det vida kontaktytor som vård och hälsofrämjande 

arbetet har är det möjligt att nå ut till befolkningen. Detta arbete ska utmynna i 

minskad sjukdom och smärta men även i större utsträckning medverka till 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande på individ, grupp såväl som 

befolkningsnivå. 

• Mer fysisk aktivitet i skolor, på fritiden och i anslutning till jobb ska kunna vara 

möjligt. Även äldre människor, långtidssjukskrivna och funktionshindrade ska 

ha möjlighet till att motionera. Detta på grund av att inaktivitet är en stor 

bidragande faktor till ohälsa (Prop. 2002/03:35). 

• Matvanor och livsmedel täcker bland annat områden som prissättning, 

marknadsföring av mat och kostinformation. Befolkningen verkar veta vad 

hälsosam mat är, ändå konsumeras det för mycket socker och fett och äts för lite 

frukt, grönsaker och fibrer.  

 

Fysisk aktivitet och stillasittande 
 

Rekommendationerna som finns för vuxna när det gäller fysisk aktivitet är minst 150 

minuter per vecka i måttlig intensitet (Fyss, 2015). Utöver det bör muskelstärkande 

träning utföras två gånger i veckan. Dessa rekommendationer är till för att främja hälsa 

och förebygga kroniska sjukdomar samt risken att dö i förtid (Ibid). Industrialiseringen 

medförde en allt större inaktiv livsstil för många individer (Faskunger, 2011).  

Arbetssituationen var innan industrialiseringen mer fysisk. Arbetsuppgifterna ändrades i 

takt med att maskiner införskaffades och det fysiska arbetet minskade. Det här har 

medfört att det blivit viktigare att röra på sig utanför arbetet. 
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Uppfinningar som rulltrappor, bilar och andra hjälpmedel som är till för att underlätta 

vår vardag är också faktorer som påverkar att människan rör på sig allt mindre. Den här 

typen av livsstil står i kontrast till hur det har sett ut under tidigare århundraden då 

människan gjorde det mesta med muskelkraft (ibid). Utvecklingen har medfört att stora 

delar av befolkningen är fysiskt inaktiva eller väldigt oregelbundet aktiva. Problem som 

uppstår från denna livsstil är försämrad livskvalité i form av att inte kunna utföra 

vardagliga sysslor, något som även kan orsaka så kallade välfärdssjukdomar. De 

vanligaste sjukdomarna orsakar för tidig död är hjärtsjukdom och stroke (WHO, 2015).  

Sådana sjukdomar går att förebygga med fysisk aktivitet och en god kosthållning (Fyss, 

2015). De vanligaste livsstilssjukdomarna i västvärlden är hjärt-kärlsjukdomar och 

cancer. Dessa påverkas direkt av rökning, kosthållning och hur fysiskt aktiv en 

människa är (Faskunger, 2001).  

 

De mest lovande sätten för att förhindra livsstilssjukdomar verkar vara att arbeta på ett 

främjande och förebyggande sätt (Faskunger, 2011). Trots detta används väldigt få 

resurser och medel på det hälsofrämjande området i jämförelse med den kostnad och 

kraft som investeras på läkemedel för att bota de som redan är sjuka. Mediciner 

framtagna för att motverka övervikt verkar inte vara så effektiva och för att det ska 

fungera behövs samtidigt en livsstilsförändring (F, Pereira, & Caron-Lienert, 2016). 

Mot övervikt och fetma verkar medicin i form av låg kaloridiet fungera bättre än en diet 

som medför ett kaloriunderskott på 500 kcal (Moreno, Crujeiras, Bellido, Sajoux, & 

Casanueva, 2016). En låg kaloridiet innebär ett dagsintag på mellan 350-600 kcal. I en 

metaanalys så verkar dessa lågkaloridieter göra så att individerna bibehåller 

viktnedgången längre än en diet där deltagare ligger på ett kaloriunderskott. Studien 

visar dock att många deltagare går upp i vikt även efter avslutat program (Anderson, 

Konz, Frederich, & Wood, 2001).  

 

Psykisk ohälsa och värk orsakar sjukskrivningar och aktivitetsersättning. Bland män står 

dessa två faktorer för två tredjedelar och för kvinnor tre fjärdedelar (Andersson & 

Johrén, 2012). Dessa sjukskrivningar påverkar på alla olika nivåer, individ, organisation 

och samhälle. Ohälsosamma levnadsvanor vad gäller fysisk inaktivitet, dåliga kostvanor 

och tobak står för 52 miljarder kronor varje år. Detta gäller kostnader för sjukfrånvaro 

och ohälsa (Ibid). Fortsätter utvecklingen mot ett sjukare samhälle kommer det till slut 

vara fler som är sjuka än faktiskt arbetar, det vill säga färre personer ska försörja fler 
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genom att skatteintäkterna minskar. En del av psykisk ohälsa och värk kan förebyggas 

med fysisk aktivitet (Fyss, 2015). 

 

Sociala relationer och hälsa 
 

”Psykisk hälsa och lycka är frukten av ett meningsfullt socialt nätverk, snarare än av 

faktorer som inkomst, social status och utbildningsnivå” (Svedberg, 2012). Detta citat 

beskriver vikten av att känna tillhörighet till en grupp. 

 

Antonovsky myntade begreppet KASAM som står för känslan av sammanhang. 

Begreppet består av de tre komponenterna hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet 

(Svedberg, 2012). Att ingå i en grupp och att känna sig som en del av någonting, att ha 

stöd och någon att dela känslor med är viktiga faktorer för att människan ska må bra 

(Ibid). En grupp kan ge en form av trygghet av att få tillhöra någonting, likväl som den 

stärker självförtroendet genom den bekräftelse som finns inom gruppen (Ibid). Det här 

bygger på att alla i gruppen trivs och är väl fungerande. Det finns även en annan sida av 

gruppdynamiken. Anpassning till varandra är en viktig del i hur gruppen fungerar. Olika 

individer antar olika former av anpassning för att få det erkännande de behöver. 

Människan utvecklas av varandra och en avsaknad av den här sociala delen kan lämna 

spår som till exempel mindre livsglädje (Chandoevwit & Thampanishvong, 2015). 

 

Mat och hälsa 
 

Ohälsosamma matvanor kan leda till en rad olika sjukdomar, såsom hjärt-

kärlsjukdomar, cancer, övervikt och diabetes (Johansson, 2007; Livsmedelsverket, 

2012). Det problem som verkar vara vanligast idag är att människor äter för mycket mat 

men också fel typ av mat. Utbudet på mat är stort i dagens samhälle och det är lätt att få 

tag på när vi känner för det vilket bidrar till ökad konsumtion. 

 

Det finns olika system i kroppen som signalerar mättnad och hunger (Johansson, 2007). 

Hjärnan får dessa signaler skickade från mag-tarmkanalerna, blodbanan och kroppens 

energiförråd. Ett exempel på det är hur blodbanan påverkas av snabba kolhydrater. 

Blodsockret går upp vid intag av snabba kolhydrater, för att sedan gå ner. När 

blodsockret går ner kan det påverka hungerkänslorna (Ibid). Blodsockret går alltid upp 

när mat intages, dock skiljer det sig i hur mycket och hur snabbt. Detta beror på vilka 
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livsmedel som kroppen får i sig. Ett livsmedel med snabbare kolhydrater tas snabbare 

upp och medför större svängningar i blodsockret. Utöver dessa system finns det 

psykologiska faktorer som har betydelse för ätandet. Det kan handla om att ta en 

efterrätt trots att kroppen signalerar mättnad. Dessa faktorer styrs av bland annat vanor, 

minnen och sinnesstämning. Människan äter ibland för att dämpa stress, oro, ångest, 

dålig självkänsla och ensamhet vilka också är psykologiska faktorer (Abrahamsson, 

Andersson, & Nilsson, 2013).  

 

Mat och ätande är mer än att bara äta. Det är ett komplext system där många faktorer 

påverkar hur vi äter, bland annat normer och kulturella faktorer (Abrahamsson, 

Andersson, & Nilsson, 2013). Från ung ålder lär sig människan hur den ska äta vilket 

följer med upp i vuxen ålder. Det kan bli problematiskt om individen lärt sig mindre bra 

matvanor. En annan faktor som påverkar hur människan äter är den kontext vi befinner 

oss i, exempelvis de matvanor som bildas i familjen, på en arbetsplats eller skola. I 

familjen kan det handla om diskussioner kring vad som ska ätas till middag. De val som 

görs påverkas av arbete och fritidsaktiviteter. Långa arbetsdagar skulle kunna medföra 

ett bekvämlighetsval av middagsmaten.  

 

Rekommendationerna som används i Sverige handlar om hur det går att äta hälsosamt 

och samtidigt tänka på miljön. De grundar sig på dem nordiska 

näringsrekommendationerna från år 2012. Rekommendationerna syftar till att förebygga 

sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, vissa former av cancer samt diabetes men 

också att motverka övervikt (Livsmedelsverket, 2012).  Det är viktigt att hitta en balans 

mellan energiintag och förbrukning, och att variera intaget av grönsaker, frukt, rotfrukt 

och bär, protein, kolhydrater- och fettintag samt hur mycket av varje del (Brugård 

Konde, o.a., 2015).  

 

Rekommendationer ligger till grund för vad som har diskuterats under föreläsningar i 

viktprogrammet. De har anpassats efter varje individ då nordiska 

näringsrekommendationer är avsedda för större grupper av människor 

(Livsmedelsverket, 2012). För att öka förståelsen och göra det lättare för deltagarna i 

programmet har det använts en pedagogisk modell för att de ska veta hur de ska äta 

(Abrahamsson, Andersson, & Nilsson, 2013). Tallriksmodellen syftar till att visa hur 

mycket mat som bör ätas av alla näringsämnen.  
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Behavioristisk inlärningsteori 
 

Inlärning går att definiera på flera olika sett. Kåver (2006) använder sig av definitionen 

”Förändring av en människas sätt att tänka, känna och agera som ett resultat av nya 

erfarenheter”. Detta är ett positivt synsätt där människan är påverkbar och 

förändringsbar. Människor bär med sig en typ av genetisk kod som gör dem unika. Vi 

formas också utifrån vår inlärningshistoria (Ibid). Med hjälp av inlärningsteori går det 

att förklara varför en del saker är svåra. Kåver (2006) fortsätter att beskriva olika 

problem som kan finnas vid utförandet av saker. Dessa handlar om bristfällig inlärning 

eller att inlärning helt saknas, vilket innebär att det saknas färdigheter för att utföra 

uppgiften. Felaktig inlärning leder till lösningar som inte alltid är det bästa för den givna 

situationen. Teorin kopplar ihop ett visst stimuli (påverkansfaktor) och en respons (hur 

vi reagerar) för att förklara hur människan lär sig.  

 

Beteenden kan både vara yttre och observerbara men också inre icke observerbara 

(Kåver, 2006). Yttre beteenden är de som är lätta att se, till exempel att knyta skor. De 

inre är svårare att se eftersom de handlar om känslor, tankar och kroppsreaktioner. De 

går att se till viss del eftersom att känslor gör att kroppsreaktioner kan uppstå.  

 

Beteenden som görs för ofta eller för sällan kallas för överskotts- respektive 

underskottsbeteende. Överskottsbeteende är när vi utför ett beteende för ofta eller för 

mycket som blir skadligt eller negativt för individen. Ett sådant beteende är att till 

exempel röka eller äta för mycket mat. Ett underskott är motsatsen till detta, det vill 

säga ett beteende som individen utför för sällan. Det finns olika sätt att förstärka och 

försvaga beteenden. Kåver (2006) diskuterar positiv och negativ förstärkning men också 

bestraffning som olika metoder för att minska eller öka ett beteende. Förstärkning 

används för att öka sannolikheten för att ett beteende ska upprepas. Får vi ett trevligt 

bemötande på en restaurang så är chansen större att vi går dit igen. För att förstärka ett 

beteende används positiv och negativ förstärkning. Positiv förstärkning sker genom att 

belöna ett beteende. Det kan till exempel vara att få beröm för någonting, vilket ökar 

sannolikheten att utföra beteendet igen. En negativ förstärkare fungerar på så sätt att ett 

beteende förstärks genom att utföra någonting för att undvika obehag. Det kan vara att 

bädda sängen hemma för att slippa en utskällning. Utskällningen blir den negativa 

förstärkaren som ökar beteendet att bädda sängen. När ett beteende behöver försvagas 

används istället bestraffning för att minska sannolikheten att utföra ett beteende igen. 
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Detta kan vara att ett ont knä medför att inte springa, eller kritik när vi har lagat mat gör 

att vi inte vill göra det igen (Kåver, 2006). 

 

Transteoretiska modellen 
 

Faskunger (2001) beskriver att det har funnits en förväntan på människor att kunna 

förändra ett beteende snabbt, något han påstår är en missuppfattning. 

Beteendeförändring handlar om att byta ut en ohälsosam vana mot en mer hälsosam 

vilket han menar är ett förenklat sätt att se på problematiken. De problem han uppfattar 

med ett sådant tankesätt är att människor inte är redo eller intresserad av en förändring. 

Faskunger (2001) menar på att förändring tar flera månader eller år och är en dynamisk 

process mot ett hälsosammare liv som samtidigt är beroende av engagemang, miljö, 

självförtroende och stöd. Den transteoretiska modellen har tagits fram för att underlätta 

förändringsprocessen för individer och hjälpa rådgivare och annan hälsofrämjande 

personal.  

 

Den transteoretiska modellen används för att kunna avgöra hur benägen en människa är 

att förändra sitt liv. Modellen utgår från fem olika stadier som försöker förklara hur 

individen tänker och handlar. Även fast en individ gått igenom flera av dessa stadier 

finns det en risk för återfall till tidigare stadier. De olika stadierna är: 

 

• Förnekelsestadiet – i det här stadiet förnekar individen i fråga att det finns något 

problem och tänker inte alls på någon förändring. 

• Begrundandestadiet – i det här stadiet förstår individen att det finns ett problem, 

accepterar det och funderar eventuellt på en förändring.  

• Förberedelsestadiet – här planerar individen en förändring. 

• Handlingsstadiet – när individen befinner sig i det här stadiet har en förändring 

påbörjats samt försök till att upprätthålla denna förändring.  

• Aktivitetsstadiet – här upprätthåller individen beteendet utan att falla ur.  

I den Transteoretiska modellen är tanken att rätt rådgivning är viktig för att nå ut till 

individen. Olika former av rådgivning behövs beroende på vilket stadie en individ 

befinner sig i. I förnekelsestadiet bör rådgivningen handla om information kring risker 

och problem med en inaktiv livsstil och hälsofördelar med ett förändrat beteende mot 

mer aktivitet. I begrundarstadiet handlar råden om att ta reda på varför individen vill 
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göra en förändring, stärka individens självförtroende och sätta upp rimliga mål. I det 

förberedande stadiet sätts en mer detaljerad plan upp för aktiviteter, eventuella hinder 

och situationer som kan missgynna en fortsatt förändring. Målsättning och att stärka 

självförtroende är fortsatt viktigt. Handlingsstadiet utvärderas efter individens första 

intryck av motion eller förändringen och ser över om någonting eventuellt ska ändras i 

den upplagda planen. Här bör hjälpen bestå av att hitta strategier för att hantera de 

fallgropar som kan dyka upp. Aktivitetsstadiet handlar också mycket om att behålla den 

aktiva livsstilen, eller det nya beteendet likt handlingsstadiet (Faskunger, 2011). 

 

Motivation – inre och yttre 
 

Oavsett vad en individ håller på med har motivationen en betydande roll för fortsatt 

engagemang. Brister den kommer prestationen att bli sämre oavsett vad som ska utföras 

(Hassmén, Hassmén, & Plate, 2003). Det finns olika teorier om vad motivation är och 

hur den påverkar individer. Motivation beskrivs som en dynamisk process där 

förväntningar, upplevelser, värderingar och färdigheter är påverkande faktorer.  

 

Det finns en teori om motivation som handlar om självförtroende och individens egen 

uppfattning om sin förmåga att utföra någonting. En individs självförtroende påverkar 

motionsbeteendet och motivationen att fortsätta en aktivitet. Teorin menar att det är tron 

på individens egen kompetens som styr hur upplevelsen kommer att bli. Vid lyckade 

resultat stärks självförtroendet och motivationen höjs och på samma sätt sänks 

motivationen om individen får misslyckade resultat (Hassmén, Hassmén, & Plate, 

2003). Enligt denna teori kopplas den egna identiteten ihop med prestationen, något 

som kan bli problematiskt då det är svårt att lyckas varje gång någonting ska utföras 

(Ibid).  

 

Motivation går att dela upp i tre olika former. Dessa former är inre motivation, yttre 

motivation och amotivation (Ibid). När en individ har inre motivation gör denna saker 

som är kopplat till den inre tillfredställelsen. Det kan handla om att lära sig nya saker, 

utvecklas och prova något nytt. Det kan också vara att förbättra någonting, inte för 

prestationens skull utan för att det känns bättre för individen. Känslan som uppstår av 

att hålla en specifik kost är viktigare än själva resultatet en individ når genom att hålla 

kosten. Detta är ett tecken på inre motivation.  
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Den yttre motivationen drivs av priser och berömmelser. Att utföra en uppgift för att få 

högre lön eller bättre arbetstider är exempel på yttre motivatorer. Det kan handla om att 

inte få skuldkänslor, att någonting utförs för att slippa obehag. Att avstå från frestelser 

som motverkar att individen närmar sig målet, exempelvis att fika med kompisar under 

tiden individen försöker gå ner i vikt. Den inre motivationen anses som viktigast om 

tanken är att vidmakthålla ett beteende.  

 

Amotivation är när individen inte har någon motivation till att utföra en uppgift. Det kan 

vara på grund av upplevd saknad förmåga att utföra uppgiften eller övertygelser om att 

planen inte kommer fungera. Individen tänker att det inte är någon idé att genomföra 

uppgiften eller att det är för krävande att ändra beteendet.  

 

Solomons teori vill förklara de mekanismer som uppstår när en inaktiv person ska gå 

mot ett mer aktivt liv. Teorin grundar sig på upplevelsen av positiva respektive negativa 

känslor i samband med fysisk aktivitet. När individer precis har börjat träna eller blivit 

mer aktiva kan upplevelsen av aktiviteten vara mer förknippad med negativa känslor 

som till exempel olustkänslor och tristess. Dessa får inte väga tyngre än de positiva 

känslorna om individen ska fortsätta vara aktiv (Svederberg, Svensson, & Kindeberg, 

2001). I denna fas är det viktigt med stöd samt yttre motivation. Efter tillräckligt lång 

tid av regelbunden motion minskar eller upphör olustkänslorna i samband med 

träningen medan de positiva känslorna efter ett träningspass förlängs och blir starkare.  

Författaren menar att motivationen då övergår till inre motivation (Svederberg, 

Svensson, & Kindeberg, 2001). 

 

Teorier om självmedvetenhet används dels för att förklara en självregleringsprocess som 

pågår hos människan, men också hur individens egen syn och medvetenhet om sina 

egna tankar, värderingar och känslor fungerar (Hassmén, Hassmén, & Plate, 2003). 

Dessa typer av teorier delas upp i två olika inriktningar. Den första inriktningen är 

kopplad till individens egen självförståelse, insikt om tankar och känslor. Den andra 

inriktningen är relaterad till andra individers åsikter och tankar om en själv. Dessa två 

inriktningar går till stor del att koppla ihop med olika motivationstyper. Den första 

kopplas till inre motivation på grund av att individen gör ett medvetet val utifrån sina 
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egna känslor och värderingar, medan den andra kopplas ihop med yttre motivation 

eftersom de främst tänker på vad andra tycker om dem (Ibid). 

 

Beteendeförändring och viktminskningsprogram 
 

Tidigare forskning visar att motivation och stöd är viktiga delar i en förändringsprocess 

eller för ett fortsatt arbete mot ett bestämt mål (Faskunger, 2011; Hassmén, Hassmén, & 

Plate, 2003; F, Pereira, & Caron-Lienert, 2016). Online-program för viktminskning 

verkar fungera för en del människor men inte för alla. En pilotstudie utfördes där 77 

personer medverkade och fick resultat i form av mindre kroppsvikt och lägre risk för 

hjärt-och kärlsjukdomar. Av de 77 deltagarna var det dock bara runt 40% som avslutade 

det ettåriga programmet (Héroux, Watt, McGuire, & Berardi, 2016). I och med att det är 

ett online-baserat program går det att nå ut till många, men det kan behövas motivation 

på andra sätt för att de medverkande ska fullfölja ett sådant program. För att nå ut till så 

många människor som möjligt behöver det hälsofrämjande arbetet verka på många olika 

sätt då individer är olika och drivs av olika saker. Ytterligare ett program med fokus på 

att minska vikt och fett kring inre organ har liknande avhopp som det online-baserade 

programmet (Moreno, Crujeiras, Bellido, Sajoux, & Casanueva, 2016).  

 

Andra metoder som idag används är FAR (fysisk aktivitet på recept) vilket är en 

arbetsmetod framtagen för att främja fysisk aktivitet med hjälp av rörelse. Den är 

anpassad så att varje individ som blir ordinerad denna typ av recept ska kunna utföra 

den fysiska aktiviteten. Viktiga delar för rådgivaren är samtalsmetodik, 

beteendeförändring och kunskap om motivation (Fyss, 2015).  

 

Problemformulering 
 

Rekommendationerna för fysisk aktivitet är 30 min varje dag eller 150 min per vecka i 

måttlig belastning (Fyss, 2015). Trots dessa rekommendationer ökar övervikten. Fysisk 

inaktivitet är den 4:e största orsaken till förtidig död (Folkhälsomyndigheten, 2011) . 

Svenska folkhälsomål är bland annat att öka den fysiska aktiviteten och minska 

sjukskrivningar, något som gynnar individer men även samhället i stort. Individer som 

är fysiskt aktiva har visat sig bidra till en större produktion än en individ som inte är 

fysiskt aktiv (Andersson & Johrén, 2012). Sjukskrivningar bidrar till ett stort 
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produktionsbortfall när ovan personal eller brist på personal blir aktuellt. De vanligaste 

sjukdomarna som orsakar förtidig död går att förebygga med hjälp av fysisk aktivitet 

(Fyss, 2015). Det går att ställa sig frågan varför inte fler individer är fysiskt aktiva eller 

håller en god kosthållning med tanke på de positiva effekter det medför. Svaren på 

denna fråga kan vara många. Motivation verkar vara en stor bidragande faktor för att 

vidmakthålla en hälsosam vardag. Andra faktorer som finns är samhällets ohälsosamma 

påverkan på individer genom snabbmat och andra hjälpmedel som gör att vi slipper röra 

på oss (Faskunger, 2011). Föräldrars påverkan på hur deras barn växer upp bidrar till 

hur barnens liv utvecklas. Svaren på frågan är komplicerade och kan vara svåra att 

förstå. Denna studie undersöker om och hur förändring av välbefinnande och livsstil 

sker under början av ett viktminskningsprogram.  

 

Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka om och hur individers levnadsätt och välbefinnande 

förändras under början av ett viktminskningsprogram.  

 

Frågeställningar 
 

• Hur upplever deltagarna att deras kost och tankar kring kost förändras? 

• Hur upplever deltagarna att deras fysiska aktivitet och tankar om fysisk aktivitet 

förändras? 

• Hur upplever deltagarna att deras motivation till ett förändrat levnadsätt 

förändras?   

• Hur upplever deltagarna att deras välbefinnande förändras? 

 

Program och upplägg 
 

I denna del beskrivs hur programupplägget ser ut och vad som kommer vara viktigast 

för att nå önskvärda resultat. Den behandlar även mitt förhållningsätt under 

föreläsningar, träning och hur jag försöker implementera coaching under programmet.    
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Coaching 
 

Det kan finnas en viss förvirring kring begreppet coaching. Olika metoder kan likna 

varandra och det finns olika typer av coaching. I detta arbete kommer coaching innebära 

följande: Målet med coaching är personlig utveckling och yrkesmässig utveckling 

(Gjerde, 2012). Detta sker genom en lösningsfokuserad process som ska leda till 

uppmuntran och lärande, utveckling och motivation. Genom att medvetandegörande och 

anpassa coachingen till varje individs färdigheter och kunskaper leder coachen 

individen framåt. Den här typen av coaching har en tro på att människor kan förändras 

och utvecklas. Det genomgående tankesättet för denna typ av coaching är att individen 

besitter all kunskap och att det är genom de rätta frågorna som förlöser och 

medvetandegör dessa dolda kunskaper och färdigheter hos människan. Tidigare 

forskning tyder på att när en klient är med i beslutsprocessen vad gäller att ta mer ansvar 

och självbestämmande har positiva effekter på motivation, tillfredställelse och 

hälsoresultat (F, Pereira, & Caron-Lienert, 2016). Att besitta all kunskap innebär att 

individen vet vad som fungerar bäst för den själv. Det betyder inte att en individ har all 

kunskap om exempelvis träning. Genom att ställa öppna frågor om hur individerna ser 

på olika saker har de fått en bättre bild av vilka problemen är och hur dessa problem ska 

lösas. En öppen fråga kan till exempel vara vilken anledningen en individ tänker är 

orsaken till att den inte går ner i vikt. En följdfråga skulle då kunna vara hur individen 

tänker sig kunna lösa ett sådant problem. 

 

Viktminskningsprogrammet 
 

Viktminskningsprogrammet består av totalt 24 träffar. 15 av dessa är träningstillfällen, 

åtta stycken coachträffar samt en individuell träff. Under dessa träningstillfällen utförs 

aktiviteter med syftet att förbättra rörlighet, kondition, teknik och styrka. Fokus läggs 

framförallt på styrka och kondition på grund av de fysiologiska effekterna som gynnar 

viktminskningprocessen (Fyss, 2015). På coachträffarna samlas gruppen för att lyssna 

på föreläsningar om kost, hälsa, träning samt att diskutera eventuell problematik kring 

förändringar som uppstår. Föreläsningarna syftar till att dels förmedla kunskap om 

dessa områden men även om hur det går att lösa problem och att tänka annorlunda. Den 

individuella träffen sker i början av programmet och är till för att ta reda på individens 

bakgrund, eventuella skador och målsättning. Målsättningen sker genom en modell som 
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kallas för SMART (specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbestämt). Denna 

modell gör det lättare att se om individen är på rätt väg, om det behövs justeringar under 

tidens gång och specifikt vad som behöver göras för att uppnå målet. I programmet 

finns även en möjlighet att gå på en ”very low calorie diet”(vlcd). Detta innebär att 

deltagarna äter 400–600 kcal/dag i form av soppor och bars vilket underlättar 

viktnedgången. Ingen av de deltagande individerna ville gå på denna diet.  

 

Programmets längd är tre månader men studien undersöker den första halvan av 

programmet. Det är i genomsnitt två träffar varje vecka. Utöver detta uppmuntrades 

deltagarna att utföra egna aktiviteter och promenader. Det är dock upp till var och en av 

deltagarna om de väljer att genomföra dessa aktiviteter. Eftersom alla deltagare är 

medlemmar på samma gym finns också möjlighet att gå på de gruppträningspass som 

erbjuds där. 

 

Metod 
 

Den här studien har en kvalitativ ansats, där forskaren vill få en helhetsförståelse kring 

individers välbefinnande. Metoden har valts då den ger beskrivande data. I denna studie 

undersöks upplevelser och beskrivningar, något som är vanligt inom kvalitativ 

forskning (Bryman, 2008). Utifrån frågeställningen kommer informanternas svar att ge 

en beskrivande förklaring till hur deras välbefinnande samt deras nuvarande levnadsätt 

ser ut och ändras vilket skulle vara svårt med en kvantitativ metod. Det är vanligt att 

kvantitativ forskning är mer inriktad på siffror än ord (Ibid). Ett induktivt angreppsätt 

har använts och är vanligt inom kvalitativ forskning. Med detta menas att forskaren 

utifrån resultatet bildar en teori om hur någonting är (Ibid). I denna studie har det 

induktiva angreppsättet använts genom att inte ha några förutbestämda teman för 

resultatet. Forskaren låter informanternas berättelser forma olika teman. Om 

förutbestämda teman hade funnits hade temat ”det psykologiska skyddet” förmodligen 

inte funnits med. Detta tema är en del av resultatet som presenteras i studien. Resultatet 

bildar i och med ”det psykologiska skyddet” en djupare teori om vad det finns för 

svårigheter med att uppnå en viktnedgång och en förändring i levnadsättet.  
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Ostrukturerad intervju 
 

Vid intervjuerna har det använts en ostrukturerad form, vilket betyder att forskaren mest 

har olika teman som denne vill prata kring (Bryman, 2008). Det är inte helt ovanligt att 

forskaren bara ställer en fråga som sedan föder en lång diskussion (Ibid). De olika 

teman som diskuterades i dessa intervjuer var välbefinnande, levnadsätt, kost och fysisk 

aktivitet. Utifrån syftet med studien togs intervjufrågor och dessa teman fram för att 

kunna hjälpa till vid intervjun om den inte skulle ha ett bra flöde. Fördelen med en 

ostrukturerad intervju är att det ska vara mer likt en vanlig konversation, och därmed 

skapa en mer avslappnad stämning. Genom en sådan intervju blir det lättare att få fram 

information som annars hade varit mer svåråtkomlig. Välbefinnande och levnadsätt kan 

vara svårt att definiera, därför valdes en ostrukturerad form för att låta dem prata mer 

fritt om dessa teman. 

 

Innan intervjuerna ägde rum hade forskaren försäkrat sig om att informanterna var 

villiga att medverka i studien enligt de etiska forskningskraven. De blev även 

informerade om att intervjun skulle blir inspelad. Inspelningen är till för forskaren för 

att kunna fokusera på samtalet men även för att kunna lyssna igen och mer ingående 

studera materialet (Kvale, 2014). Det inspelade materialet är till för den tematiska 

analys som ligger till grund för resultatet.  

 

Intervjuerna utfördes i en ostrukturerad form men ett fåtal frågor var förutbestämda. Det 

är vanligt att kvalitativa forskare söker svar på vad informanten säger men även hur det 

sägs (Bryman, 2008). Av den anledningen har bara det mest nödvändiga antecknats för 

att inte missa eventuella toner och kroppsspråk hos informanten. Det här medför också 

att intervjun får ett bättre flyt och det blir lättare för den som intervjuar att verkligen 

förstå vad informanten säger. Tonläge och ändring i kroppsspråket kan betyda 

någonting annat än vad som uttrycks med ord (Bryman, 2008; Nilsson & Waldemarson, 

2007). Genom att få en bättre förståelse för vad informanten säger blir det lättare för den 

som utför intervjun att ställa rätt följdfrågor men också förstå vad informanten upplever 

(Bryman, 2008). 
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Databehandling 
 

Det inspelade materialet har transkriberats för att lättare kunna använda de delar som 

anses användbara för studiens syfte. Den första frågan vid intervjun var Vad är 

anledningen till att du har sökt detta viktminskningsprogram? Beroende på 

informanternas svar följdes det upp med olika frågor. De första fem intervjuerna tog 

mellan 25–40 minuter och ägde rum i början av viktminskningsprogrammet.  

De första intervjuerna som gjordes med deltagarna i programmet utgör en baslinje för 

undersökningen. De ligger till grund för att kunna se om det har skett en förändring hos 

dem. Vid det andra intervjutillfället som ägde rum efter halva programmet mättes 

deltagarnas upplevda förändringar gällande välbefinnande och levnadssätt. 

 

Tematisk analys 
 

I denna studie har informanternas svar lästs igenom och tematiserats utifrån likheter i 

deras svar. Det kallas för en tematisk analys och är en vanlig analysmetod i kvalitativ 

forskning (Bryman, 2008). De olika teman har tagits fram från de intervjuer som har 

gjorts och utgör resultatet av studien. Bryman (2008) nämner att det är bra att vara 

uppmärksam vad gäller till exempel specifika ord som informanterna upprepar. Det är 

viktigt för att enklare kunna bilda teman. Ordet frihet användes av två informanter under 

intervjuerna för att förklara en känsla. 

 

Forskningsprocess och urval 
 

Vid utformningen av studien har en process på sex steg följts. Bryman (2008) menar att 

dessa är viktiga steg att följa vid kvalitativ forskning.  

 

Steg 1. Generella frågeställningar vilka grundar sig på studiens syfte. Undersökningens 

första forskningsfråga är: Vad är din upplevelse av att medverka i programmet? Vad är 

anledningen till att du vill medverka i programmet?  

 

Steg 2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner. De medverkande i 

viktminskningsprogrammet hittades genom annonser på Facebook och blev sedan 

kontaktade genom telefonsamtal för att kunna ge dem en djupare förståelse för vad 

programmet innebar. Ett målstyrt urval har använts, vilket betyder att informanterna 
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valts ut efter den frågeställning som gjorts (Bryman, 2008). Intervjuerna påbörjades när 

individerna gett sitt samtycke till deltagandet i studien. Kriterierna för individerna 

innebar en benägenhet att gå ner i vikt och/eller förändra något i sin livsstil. Alla 

deltagare skulle även medverka i samma viktminskningsprogram. Intervjuerna ägde rum 

på det gym som alla tränade på, i ett avskilt rum för att slippa distraktion.  

 

Steg 3. Insamling av relevant data. Deltagarna i programmet skulle bli intervjuade två 

gånger var. De första intervjuerna som hölls med respektive deltagare utfördes vid 

programmets start. Intervjuerna varade mellan 25–40 min. Uppföljningsintervjuerna 

ägde rum efter 1,5 månad in i programmet, på samma ställe som tidigare intervjuer 

utfördes och varade mellan 25–40 minuter. 

 

Steg 4. Tolkning av data. Efter framtagna data genom inspelade intervjuer så 

transkriberades informationen för att lättare kunna hitta de olika teman i informanternas 

berättelser.  

 

Steg 5. Begreppsligt och teoretiskt arbete. Informationen som har samlats in har 

analyserats och tematiserats. Informationen kommer från informanternas berättelser. De 

teman som funnits var deltagarnas upplevelse av förbättring, förändring i sätt att tänka, 

förändringar som uppstått i vardagen och det psykologiska skyddet. 

 

Steg 6. Formulering av forskningsrapporten. Resultatet kopplas och diskuteras mot 

tidigare forskning och teorier som framgår under bakgrunden av uppsatsen.  

 

Sökning av relevant litteratur 
 

Artiklar till denna uppsats hämtades från sökmotorn Discovery som är en 

samsökningstjänst. Sökord som har använts är: weight programs, coaching and 

weightloss, motivation and behavior changes. Efter det har artiklar granskats för att hitta 

resultat som kan stödja hypotesen men också motsäga den för att bilda en trovärdig 

diskussion i uppsatsen. Utöver artiklar fanns det ett intresse av att hitta en 

litteraturöversikt för att få en bredare bild på problematik och hur det verkligen ser ut. 

Rienecker (2002) förklarar att det finns olika typer av litteratursökningar, i denna 

sökning så lät jag mig inspireras av nyckelord från tidigare lästa artiklar för att kunna 
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hitta ett större område. Denna typ av sökning liknar en kedjesökning där forskaren hittar 

nya studier genom tidigare läst forskning, detta kallas för sekundärkällor (Rienecker, 

2002). Efter detta har det till stor del bestått av slumpmässig sökning, där forskaren 

testar sig fram med olika sökord och tittar igenom de artiklar som dyker upp. Alla 

artiklar är peer reviewed, detta betyder en mer tillförlitlighet eftersom dessa är 

granskade. Full text på artiklarna har också varit ett krav för att förstå vad de handlar 

om och ge en förståelse för om de är bra utförda eller om det kan finnas problem med 

artiklarnas undersökningar.  

 

Forskningsetiska principer 
 

Etik handlar om att vidmakthålla en medvetenhet om hur ett handlande bör ske 

(Vetenskapsrådet, 2011). I arbetet har det tagits hänsyn till de fyra etiska principerna 

som handlar om individens integritet, frivillighet att delta, konfidentialitet samt 

anonymitet. Principerna används för att skydda informanterna mot någon form av skada 

(Bryman, 2008).  

 

Informationskravet som etisk princip syftar till att ge informanten en förståelse för vad 

studien går ut på, att det är helt frivilligt att medverka samt att avbryta medverkan när 

som helst (Bryman, 2008). Det handlar om att delge information om vilka rättigheter 

informanten har och vilka premisser som gäller under undersökningen. I denna studie 

blev informanterna kontaktade via telefon för att bli förfrågade om medverkan i studien 

och vad det innebar för deras del. De blev informerade om att det skulle genomföras två 

intervjuer vid olika tidpunkter samt att de får avbryta sin medverkan när som helst 

under studiens gång. De informerades även en gång till före intervjun om vilket syfte 

som inspelningen hade och om det kändes okej att spela in samtalet. Alla deltagare 

samtyckte till att medverka i studien. 

 

Den information som de medverkande har lämnat genom intervjuer eller annan data ska 

inte kunna kopplas ihop med individen i fråga och förvaras på ett sådant sätt att ingen 

obehörig ska kunna ta del av det, vilket uppfyller kravet om konfidentialitet. I denna 

studie betyder detta att de riktiga namnen är utbytta, gymkedjan nämns inte och vilket 

viktminskningsprogrammet är framgår inte. Personlig information som kan kopplas till 

informanterna har tagits bort för att minska risken att bli igenkänd. De transkriberade 
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intervjuerna tas bort efter godkänd uppsats. Då det har framkommit viss känslig 

information vid dessa tillfällen har namnen tagits bort för att inte kunna kopplas 

samman med de specifika individerna. Nyttjandekravet behandlar själva nyttan av 

studien. Det innebär att insamlat material inte får användas till andra studier än den som 

är tänkt och informerad om.     

 

Trovärdighet och noggrannhet 
 

För att en kvalitativ studie ska vara trovärdig och spegla en rättvis bild av det som 

undersökts så är trovärdigheten och noggrannheten viktigt (Ahrne & Svensson, 2011). 

Denna undersökning har en kvalitativ design, vilket kan medföra tolkningar från 

forskaren som gör att data inte kan vara helt pålitlig (Cohen, Manion & Morrison, 

2007). Det är viktigt att studien verkligen mäter det som är tänkt att mäta (Ahrne & 

Svensson, 2011; Bryman, 2008). Metoden ska vara tydlig och väl beskriven så att 

studien går att replikera. Det kan dock vara svårt att replikera en kvalitativ studie då den 

sociala miljön kan vara svår att efterlikna vid en annan tidpunkt (Ibid). De individer 

som har medverkat är unika och deras erfarenheter gör att resultatet blir därefter. Om 

andra individer medverkat så hade resultatet kanske blivit ett annat. Tränaren och 

intervjuarens roll kan också påverka vilka svar samt vilket resultat som studien får. Då 

intervjun var av ostrukturerad form kan det vara svårt att efterlikna då någon annan 

kanske ställt andra följdfrågor och fört diskussionerna åt ett annat håll. De olika teman 

som plockats fram kan också tolkas olika beroende på vem som utför studien, vilket kan 

komma att förändra informanternas svar. 

 

Intervjuerna i denna undersökning har spelats in och transkriberas. Det medför en större 

trovärdighet då citat som informanterna sagt kan användas. Transkriberingen medför 

även att resultatet blir mer noggrant granskat. Eftersom intervjuaren har haft möjlighet 

att träffa deltagarna även efter intervjuerna, så har det gett en möjlighet att få ytterligare 

tillfällen att reda ut eventuella oklarheter kring vad som sagt under intervjuerna. I denna 

undersökning har det utförts två intervjuer med informanterna. Den första intervjun gör 

att det skapas en större trovärdighet av informanterna svar om hur livet såg ut före 

programmet.  
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Förförståelse 
 

Jag som tränare har mina erfarenheter kring vad fysisk aktivitet och mat kan göra med 

människor. Som tränare och rådgivare finns erfarenheten kring hur individer tänker, 

vilka problem som kan uppstå och vad det går att förvänta sig av detta program. Genom 

mina erfarenheter kommer arbetet att formas utifrån mina tankar om vad som bör hända 

under programmets gång och ligger också till viss del som grund för de tolkningar jag 

omedvetet gör under intervjuer och samtal. Ett exempel på det skulle kunna vara tankar 

om vad välbefinnande är, ett ord som är svårt att definiera och har olika betydelse 

beroende på vem som svarar. Det skulle kunna vara så att jag, som alltid har tränat, har 

en annan bild av vad välbefinnande är jämfört med någon som har andra intressen. 

Något som hör ihop med välbefinnande kan även vara vilka prioriteringar en individ 

gör. Vad jag anser vara viktigt och prioriterar kan skilja sig från hur en annan individ 

väljer att prioritera. Dessa olika tankar och synsätt kan göra att det blir svårt att förstå 

sig på varandra. Har man svårt att förstå någon leder det oftare till missförstånd. Det i 

sin tur kan leda till besvikelse eller en upplevelse av att inte bli lyssnad på när 

problemet egentligen är att vi har olika synsätt. Olsson & Sörenssen (2012) beskriver 

förförståelse som något som medverkar till att ge läsaren en förståelse för forskarens 

tankegångar och vad som kan ha varit betydelsefulla för studiens utveckling. Trots 

förförståelsen så bör forskaren försöka förstå informanten för att kunna tolka 

informationen objektivt. Vi tar alltid med oss egna erfarenheter in i samtalet och vid 

olika tillfällen kan samma ord få olika mening. Det kan därför vara svårt att förstå sig på 

varandra ibland (Svedberg, 2012). 

 

Resultat 
 

Resultatet presenteras i form av olika teman som tagits fram ur informanternas 

berättelser och består av insamlad data under programmets gång. Det finns information 

om varje individ för att göra det lättare för läsaren att bilda sig en uppfattning om vilka 

som har medverkat. Informationen om varje individ är också till för att kunna se vilken 

utveckling eller förändring som skett. 
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Lena 
 

Lena är en 39 årig kvinna som bor med sin sambo och tillsammans har de två barn som 

är 1 respektive 2 år. Hon driver ett eget företag sen 5 år tillbaka och har en utbildning 

inom hälsopromotion. Innan deltagandet i viktminskningsprogrammet har hon inte 

tränat på 9 år. Tidigare var hon väldigt aktiv och hade planer på att tävla i bodyfitness. 

Hennes mål efter 3 månader i programmet är att gå ner 13 kg. Det slutgiltiga målet för 

Lena är att väga under 90 kg.  

 

När jag ber henne beskriva hur hennes dagar ser ut handlar det mycket om att hon 

känner sig trött. Under det senaste året har hon lagt sig klockan 20.00 då barnen går och 

lägger sig eftersom att hon känner sig så trött. När hon sedan vaknar känner hon sig inte 

utvilad och hinner sällan äta frukost på grund av tröttheten, något som även medför en 

del stress på morgonen. 

 

På vägen till jobbet kan det ofta bli att köpa frukost på McDonalds på 

grund av denna stress. Jag har heller aldrig matlåda med mig till jobbet. 

Det blir oftast att äta ute och då blir det thaimat. Jag försöker ta sånt som 

är nyttigt men på det sätt de tillagar det så tror jag inte något är det 

egentligen. 

 

Hon fortsätter att beskriva hur dagarna har sett ut. ”Jag blir ofta trött, hemskt trött. 

Riktigt låg och då dricker jag en massa kaffe och så kan de bli en del godsaker då och 

då”. När hon åker hem från jobbet köper hon sällan någonting, det blir oftast något 

”snabbt” hemma menar hon. Sen är det läggdags. Hon beskriver att på grund av att 

hennes företaget har fått mer arbete för ungefär ett år sen så har det varit så här. Deras 

andra barn kom i samma stund som det blev mycket arbete och efter 5 år av slit med 

företaget var det bara att fortsätta när det börjat gå bra. ”Hälsan får ta smällen. Jag 

kommer inte ihåg vad som har hänt det senaste året, inga födelsedagar, inget, allt har 

gått så fort”. Lena har arbetat mycket och ökat drastiskt i vikt det senaste året. Hon har 

känt ett tryck över bröstet och då bestämde hon sig för att köpa ett gymkort. Träningen 

blev sporadisk trots gymkortet. 
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Markus 
 

Markus är 39 år gammal och bor med sin sambo och deras två barn. Efter nyår blev 

hans sambo långtidssjukskriven, något som ändrade hans familjesituation. Det största 

ansvaret hamnade efter detta på Markus vilket har varit slitsamt för honom. Samtidigt 

beskriver han det som att det inte finns något annat alternativ. Han vill medverka i 

programmet för att få mer ork i vardagen, gå ner i vikt samt för att bli bättre i sin rygg. 

Träning för Markus är som att gå hos en psykolog. Han menar att träningen fungerar 

som terapi där han får släppa allt och göra något som han tycker om. Detta program 

lockade extra mycket då han ser dubbel vinning, att det är träning samt den sociala 

delen med en grupp. 

 

När jag frågar Markus vad välbefinnande betyder för honom så svarar han:  

 

Otroligt mycket, att vara frisk, en frisk familj, att kunna göra saker, en 

fungerande kropp. Allt som har med ungarnas uppväxt att göra, oss att 

göra, kunna åka bräda i backen. Allt ungarna vill prova vill jag också 

kunna göra med dem. Jag vill inte ha några begränsningar, för att kunna 

göra vad man vill. Sen är det ju ekonomi också för att kunna göra saker. 

 

 

Lotta 
 

Lotta är 48 år gammal och började jobba som chef år 2013. Då steg även arbetsbördan 

och ansvaret. Tid till hobbys har fått stå åt sidan på grund av hennes arbetet. Hon tycker 

att det känns trist men samtidigt trivs hon väldigt bra på sitt arbete. Innan programmets 

start har hon inte tränat på 1 år, men hon har tänkt på träning och packat väskan men det 

blir inte av. Hon bor med sin katt och tycker om att sköta om sin trädgård och har målat 

förut. Lotta har nyss fått ett besked om att få förhöjd medicinering mot diabetes typ 2 

och högt blodtryck, vilket också en av anledningarna till att hon vill vara med i 

programmet. Hon vill slippa medicineringen och gå ner 14 kg, då väger hon under 100 

kg. Hon nämner att det är smidigare att vara lite mindre. Med det menar hon att kunna 

få plats i stolar, på konferenser eller i bussätet. ”Det är inge kul att veta om man får 

plats eller inte”. Det höga blodtrycket kopplar hon ihop med det stressiga jobbet. 
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Bortsett från hennes diabetes mår hon bra, men hon skulle vilja bli piggare. Hon tänker 

mycket på sin mormor som hade diabetes och hur hon hade det och säger: ”jag tycker 

att det är konstigt att jag inte reagerat mer på det, när jag har det. Men det kanske är 

något självförsvar, det vet jag inte.” När jag frågar vad de skulle betyda för henne att 

bli mer aktiv så svarar hon:  

 

Det skulle göra att jag inte tänker på jobbet hela tiden, annars jobbar jag 

hela tiden. Tänka på mig själv på riktigt. Skapa rutiner. Vill känna att nu 

vill jag gå och träna. Kan vara piggare och orka mer med hjälp av 

träningen. Mår inte dåligt men är inte pigg. Skulle vilja vara mer pigg, en 

tupplur på eftermiddagen händer ofta, kan somna var som helst nu 

ungefär. 

 

Vidare säger Lotta att det hade varit svårt att komma igång med träningen utan 

programmet. Hon har haft kort på samma gym men inte varit där. Hon beskriver själv 

att hon inte ”studsar” av entusiasm som de andra i gruppen gör, hon orkar inte det. Hon 

tycker ändå att det är bra med en grupp, de andra drar med henne i den mer entusiastiska 

stämningen.  

 

Elin 
 

Elin är 40 år gammal och jobbar som lastbilschaufför. Hon bor tillsammans med sin 

sambo och deras två barn. Hon jobbar ca 50 timmar/vecka och säger att allt snurrar på i 

ekorrhjulet, där lägsta prioritet hamnar på henne. För ungefär ett år sen gick Elin in i en 

depression då hennes dotter vände upp och ner på livet. Hennes vardag bestod endast av 

jobb och sömn under denna period. För ungefär sju månader sen började hon fungera 

normalt igen beskriver Elin. Då hade vikten ökat med 12 kg, något som gjorde henne 

deprimerad på nytt. Hon har försökt att träna och även haft kort på ett gym, men det har 

blivit få gånger som hon nyttjat det. Efter ett dagspass i lastbilen så brukar hon vara 

väldigt trött. Har aldrig ätit frukost så när det är dags för lunch är hon vrålhungrig och 

slänger i sig mat. Det är samma procedur när hon kommer hem från jobbet. Elin har 

insett att det inte fungerar då hon ofta känner sig väldigt trött efter måltiderna. Hon 

fortsätter att berätta: 
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När jag pulsade i snön och fick puls av det så insåg jag att det behövdes 

göras något. Självbilden har varit totalt i botten. Nu kör jag, det blev ett 

måste, det känns helt okej. Gruvade i början men det känns helt ok nu. 

 

Jag fortsätter att fråga vad välmående betyder för henne, på vilket hon svarar:  

 

Det är allting. Från att kliva upp på morgonen till att orka jobba och även 

kunna vara mamma när jag kommer hem. Att orka med mig själv och mina 

hjärnspöken. Vill vara pigg, kunna vara glad istället för trött, grinig, sur 

och konstant vara bitter. Inte haft någon anledning för det men det har 

varit så. 

 

  

Greta 
 

Greta är 61 år och arbetar som bibliotekarie. Före detta program tränade hon ingenting 

utan gick några promenader då och då. Inga hinder fick förekomma för att rörelse skulle 

bli av. Det blev då ett för stort motstånd och en chans att smita från träningen. Greta har 

varit med i liknande program tidigare och tappade mycket i vikt. Vikten hon gick ner 

har Greta lagt på sig igen. Anledningen till att hon sökte programmet är att hon börjat 

läsa mer om betydelsen av en bra kost och fett kring inre organ samt hur de påverkar 

måendet och sitt leverne. Hon ska just bli farmor och säger att hon har fått en kick av 

det. Det fick henne att vilja ta tag i situationen och för att kunna leva länge och se 

barnbarnet växa upp. Hon säger även:  

 

Det är jobbigt att frakta kroppen. Jobbar på bibliotek som är 

stillasittande, men ibland så lär jag frakta kroppen till övervåningen och 

det är jobbigt. Jag har aldrig vägt så här mycket som nu. Så här kan jag 

inte ha det, jag måste förändra detta. Jag har även svårt att vara med 

barn på golvet. Jag jobbar med barnrytmik då vill man vara snabb upp 

och ner. 

 

Hon fortsätter prata om att hennes prioriteringar har lagts på andra saker men nu tänker 

hon prioritera träningen. Greta har gjort två försök till förändring tidigare men denna 
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gång tänker hon inte ge upp. Greta mår bra och har inga sjukdomar men menar att det 

bara är en tidsfråga. Gretas mål med programmet är att väga under 80 kg efter tre 

månader. Hon fortsätter att beskriva att hon inte vill känna sig som en ”loser” genom att 

inte lyckas och berättar att hon känner sig skamsen inför andra människor.  

 

Teman som funnits i informanternas berättelser 
 

Under följande del beskrivs de förändringar som deltagarna har upplevt. De olika teman 

som tagits fram är deltagarnas upplevelse av förbättring, förändring i sätt att tänka, 

förändringar som uppstått i vardagen och det psykologiska skyddet. Under rubriken 

deltagarnas upplevelse av förbättring tas individernas enskilda upplevelser av 

förändring upp. Det kan handla om en fysisk förändring likväl som en psykisk. 

Eftersom inga mätinstrument har använts är detta individernas egna beskrivningar om 

upplevda förbättring. Rubriken Förändringar i sätt att tänka handlar om hur individerna 

har blivit mer medvetna om sina egna tankar och aktivt gör val i vardagen i linje med de 

mål som de har. Den medvetenheten som infunnit sig handlar om att alla val inte 

grundar sig på gamla erfarenheter och sker med automatik. Det kan exempelvis handla 

om vad för livsmedel som inhandlas eller hur en vardag ser ut. Under rubriken 

Förändringar som uppstått i vardagen beskrivs de praktiska förändring som uppstått. 

Vad som praktiskt skiljer sig från början av programmet till under programmets gång. 

Det kan exempelvis vara att ta trappor istället för hiss. Det psykologiska skyddet 

förklarar två individers sätt att se på sin övervikt, varför det är svårt att bli av med den 

och hur övervikten har utvecklats till att bli något mer än ”bara” övervikt.  

 

Deltagarnas upplevelse av förbättring 
 

När jag frågar om Lotta upplever några fysiska skillnader så svarar hon: 

 

 Jag känner mig starkare, jag har bättre kondis och jag håller inte på att 

dö i trapporna på jobbet. Det är några konstiga stentrappor som suger 

musten ur en. Kläderna sitter lösare vilket gett en kick och motivation till 

att fortsätta. 
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Hon fortsätter att berätta att det känns bättre, som att någonting på kroppen har 

omfördelats. Lena menar också att det känns som att det har blivit en omfördelning på 

kroppen och att humöret är bättre samt att tröttheten som funnits inte är densamma. 

Under den första intervjun beskriver Lena att hon är trött på övervikten och att hjärnan 

inte hänger med. Lena säger att hon mentalt föreställer sig att hon väger 60 kg och 

tycker därför det är konstigt att vissa kläder inte passar längre.  

 

Det är nu eller aldrig som gäller. Hade jag inte gjort det här nu så hade 

jag nog inte varit långt ifrån en hjärtinfarkt. Ångestkänslan som kommer 

över en, det här trycket över bröstet. Man gräver sin egen grav. Jag har 

haft tur som inte fått någonting, inte ens diabetes. 

 

I början av programmet berättar Lena: ”Nu är jag för mycket, deprimerad, trött, grinig, 

kort stubin.” Efter veckorna som har gått så berättar Lena att hon känner sig starkare 

mentalt, det känns bra att ha påbörjat resan.  

 

Markus känner att han orkar mer, något som är viktigt. Han berättar om sin nuvarande 

situation med sin sambo som är sjukskriven och menar på att om han skulle göra sig illa 

eller inte orka, vad skulle hända då? Detta problem kvarstår för Markus även vid andra 

intervjun, någonting som påverkar honom mycket.  

 

I början av programmet upplevde Greta att det var svårt att komma igång. Det var 

jobbigt och hon beskriver att ibland gick hon mest dit för att träffa gruppen. Under 

andra intervjun berättar Greta att hon har börjat ”ta i” på passen och märkt att hon inte 

går sönder av att ta i lite. Det är skönt med träningsvärk säger hon. För mig som 

utomstående syns det även stor skillnad på hur Greta anstränger sig i form av vikter och 

vilket tempo hon har jämfört med hur det var i början av programmet. Greta tycker att 

hon ”börjar se frukten” av träningen, något som gör henne motiverad. I början var det 

mycket tänk på att börja träna. Träning upplevdes som någonting svårt. Under andra 

intervjun säger hon glatt: ”jag är mitt uppe i träning och det är inte svårt.”  

 

När jag i början av programmet frågar Lena vad välmående innebär för henne så svarar 

hon:  
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Mycket. Det är inte bara vikten, det handlar om kosten, rörelsen, frisk luft, 

glädjen. Allt tas ifrån en när man är så här, man vill inte ens le om 

dagarna. Man mår så dåligt att man inte orkar ta tag i det själv. Orkar 

inte, en hemsk ond cirkel. 

 

Hon fortsätter att beskriva att hon inte vill se sig själv i spegeln. Om hon inte hade haft 

det här programmet att förhålla sig till hade hon gått ifrån gymmet när hon såg sig själv 

i spegeln. Hon vill helst att gymmet är tomt när hon ska vara där. Eftersom att Lena inte 

har tränat på ungefär 9 år så är hon väldigt nöjd om hon håller i denna träning under 

programmets gång. Vid andra intervjun frågar jag Lena hur hon mår och hon svarar att 

hon är piggare i kropp och knopp, att hon sover bättre, är piggare på dagtid och att hon 

inte behöver lägga sig lika tidigt på kvällarna. 

 

Förändringar i sättet att tänka 
 

Under den andra intervjun berättar Lotta att hon har blivit mer medveten kring kosten 

och vad hon stoppar i sig. Hon tänker på vad hon handlar och kollar vad olika livsmedel 

innehåller. Hon tänker till exempel på att äta mer frukt och mindre vitt bröd. Greta har 

bytt ut kaffebröd mot frukt under dessa veckor som hon medverkat. Frukt är 

underskattat säger hon och menar att hon inte är sugen på kaffebröd, det tilltalar henne 

inte nu. Följande citat är från Lottas andra intervju om vad välmående är för henne. 

 

Att må bra är att jag inte är sjuk, att jag inte har något symtom. Jag har 

inte ont när jag går, jag behöver inte söka läkare för att jag har svårt att 

andas. Inga såna krämpor. Sen kan man ju må mindre bra på andra sätt. 

Det kan vara jobbigt mera, men då tycker jag nog ändå att jag mår bra. 

 

Lotta har funderat mycket på vad ”må bra” och vad välbefinnande är för henne, något 

som hon upplevde svårt att förklara vid första intervjun. ”Det där funderade jag på 

efteråt, och jag kanske inte mår så bra egentligen. Annars skulle jag ju inte vara här.” 

Vid den senare intervjun säger hon att välbefinnande innefattar många saker, att kunna 

ha ork att utför vardagliga sysslor och sådant som man vill göra. ”Det har med frihet att 

göra, att inte vara beroende av andra, att inte behöva fråga om någon kan hjälpa en 

med saker.” Greta nämner också ordet frihet, att kunna ta del av vad samhället har att 
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erbjuda. Hon gillar att bada men att vistas på ett badhus känns som en för utsatt 

situation. Under första intervjun berättar Greta att hon efter en dag på jobbet lägger sig i 

badkaret och läser. ”Jag känner att jag flyr till badkaret, man är lätt i badet, i 

badkaret”. Hon trivs bra i vattnet och vill kunna göra det obehindrat. Under första 

intervjun beskrev Greta välbefinnande som att kunna vara nöjd med sig själv, kunna gå 

på utsatta ställen som en badstrand eller badhus. Hon säger också att hon haft mycket 

fokus på att känslan ska vara bra och glömt bort kroppen. Vid andra intervjun berättar 

Greta att hon berättat för kollegorna på arbetet att hon ska bada i sommar. Hon är 

bestämd och säger att hon struntar i vad folk säger.  

 

Lotta känner att hon får motivation av att känna den fysiska skillnaden, som hon 

beskriver med mer ork och att saker har omfördelats. Hon säger många gånger att hon 

har mycket mer att ge, ”Jag vill må bättre och känna större skillnad, jag är inte färdig 

än. Det finns mer att ge. Det är en lång väg kvar innan jag är nöjd.”  

 

Lotta berättar att en kollega säger att det tar två veckor att komma över puckeln som 

innebär att det känns lättare att träna, något som Lotta inte upplever. ”Jag tänker lite så 

här, jag har gått och inte tränat i väldigt många år så att skapa en ny vana på två 

veckor känns väldigt otroligt.” 

 

För Markus har tankarna varit mer på teknikmässiga saker som förbättrats och hur det 

går att arbeta för att få kroppen att fungera bättre. Om en rörelse inte gick att utföra 

tidigare så tänkte han att det inte gick att förändra. Nu har han fått en större förståelse 

för vad det går att göra för att få rörelsen att fungera. Han upplever fortfarande att 

ryggen krånglar ibland.  

 

Greta tycker att hon har fått mycket gratis i livet. Hon är yngst av hennes syskon och 

har inte riktigt behövt ta ansvar för något. Något som hon har tänkt mycket på och 

kommit fram till att ingen annan kan ta ansvar för hennes kropp. Det är hon som måste 

utföra träningen själv.  

 

Greta beskriver hur tidigare försök till viktnedgång har varit:  
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I och med att jag har Extravagansas tidigare pulvergrejer i huvudet. När 

jag gick och köpte deras produkter så köpte jag mig en kropp. Jag gick 

ner 25-30 kg, det var lätt. Men det var sen det svåra började. 

 

Tidigt i programmet kände Lena att hon ändrat tankarna kring mat och träning. Före 

programmet så åt Lena McDonald´s till frukost och thaimat eller annan snabbmat till 

lunch. Hon säger att hon blev väldigt låg på grund av stress och dålig sömn, något som 

medförde att hon även åt en del godsaker för att bli pigg.  

 

Största skillnaden är att jag inte fokuserar på vikt och att maten är bra, 

inte ”all in” på Viktväktarna eller annan typ av metod. Istället har jag 

tränat och det du säger. Min inställning har ändrats, man måste kunna 

tacka ja till grejer. Livet måste man fortfarande ha kvar. 

 

Det är en ny tanke. Förut var allt förbjudet medan nu är tankarna mer 

sunda, något som jag inte haft på 10 år. Det här tänket kom första 

tisdagen. På tisdagen var första gången på 10 år som jag tyckte det var 

roligt att träna igen.” 

 

Lena berättar att hon automatiskt börjat kolla efter mer hälsosamma val när det gäller 

mat. Inte på ett maniskt sätt utan att hon upplever suget efter en grön sallad. När Lena 

tränade inför bodyfitness följde hon ett strikt kostschema, vilket medförde en del förbud 

mot mat beskriver hon.  

 

Lotta märker att hon ibland får dåligt samvete för att det inte finns tid till träning och 

rörelse, att det borde vara en större prioritet som hon uttrycker det. Hon funderar ett tag 

och säger sen:  

 

Blir aldrig riktigt nöjd. Jag har inte tänkt på det så men... Att det är inte 

bara för träning, viktnedgång, eller sånt, det gäller hela mig. Jag tror att 

det är vanligt bland kvinnor.  

 

Lena känner liknande form av känslor men uttrycker det mer som ett sug efter träning. 

Hon känner dock också dåligt samvete om hon missat att träna på några dagar.  
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Förändring som uppstått i vardagen 
 

När jag frågar Lotta hur det går med träningen svarar hon: ”Det går skapligt ändå, men 

det kan ju gå bättre såklart. Jag kommer hit på våra möten och jag promenerar hemma 

men framförallt mjukar upp”. Hon fortsätter att berätta att hon rör sig mycket mer nu. 

Hon tar trapporna istället för hissen, tittar på livsmedlens innehåll och har nästan slutat 

äta godis. Hon berättar att det finns mer tänk på den hälsosamma biten som hon menar 

har skett per automatik. Greta berättar under första intervjun att hon tycker träning och 

rörelse känns tillkämpat, vilket hon hoppas kan komma att ändras. Likt Lotta har även 

Greta börjat röra sig mer i vardagen. Hon tar nu trapporna istället för hissen och tänker 

mer på att de små sakerna i vardagen som innehåller rörelser. Greta har även börjat laga 

mer mat:  

 

Förut hade jag inte samma bra tänk kring kost som jag har nu. Jag 

behöver inte vara ett offer. Det tar tid att hacka grönsaker och, återigen, 

ett tight schema, hur lätt är det inte att ta något halvfabrikat? 

 

Hon fortsätter berätta att det är värt mödan att göra matlådor.  

 

Greta berättar att det förut var viktigt att baka fikabröd. Det köper hon sig fri ifrån nu 

genom att handla fikabröd till tillställningar istället. Det handlade fikabrödet är inte gott 

och gör det lättare att inte äta det. Sen slipper jag slicka skålarna, tillägger hon.  

 

Markus har ändrat sin frukost genom att sluta äta mackor och äter nu hellre ägg och 

smoothies. Hans familj har beslutat att de bara behöver en bil, något som gör att cykeln 

kommer användas oftare. Det är på grund av ekonomiska skäl men kommer gynna 

honom aktivitetsmässigt.  

 

Ungefär en vecka in i programmet har jag och Elin ytterligare ett samtal då hon berättar 

att det är en stor skillnad sen vi börjat. 

 

20 min promenad var jobbigt i början. För att jag lova dig så fixar jag 

det. Det är inget farligt, du dör inte så kör igång för fan. Bara på de här 
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veckorna har det hänt mycket. I samband med promenaderna och när vi 

hade snackat. Har varit rökfri i 2,5 veckor, slutade rakt av. 

 

 

Markus tror inte att han har gått ner så mycket i vikt. När jag frågar honom vad 

problemet kan vara berättar han om sitt, som han uttrycker det, bedrövliga förhållande 

till godis och läsk. ”Så fort man känner sig ledig så vill man unna sig något. Helg när 

ungarna somnar.” 

 

En tidig förändring som Lena upplevde var att hon kände sig mer utvilad trots att hon 

sover färre timmar. Hon upplevde att hon var piggare och orkade göra mer saker, även 

efter att barnen lagt sig. Hennes kost och tankar kring detta har också förändrats: ”Jag 

tycker inte att det är värt att äta skräpmat. Förut åt jag det som var enklast att få tag 

på”. Innan åt hon snabbmat till lunch, men sen programmet började har hon förändrat 

dessa vanor. Under den andra intervjun berättar Lena att hon äter frukost på jobbet och 

har med sig matlåda. Hon pratar likt en annan deltagare om att detta i princip har skett 

automatiskt. 

 

Det psykologiska skyddet 
 

En deltagare berättar att hon och hennes syskon under deras uppväxt blev belönade med 

mat. Hon vill försöka förändra detta genom att belöna sig själv på andra sätt. Hon säger 

att hon mår psykiskt illa av övervikten. Förut när hon gjort en viktnedgång så trivdes 

hon inte i sin kropp. Hon berättar att det kändes som att hon fick en annan identitet. 

Denna gång är hon medveten om detta och har tänkt ut hur hon ska tackla det. Hon 

avslutar med: ”Hur kan någon tycka om mig trots att jag är så tjock?” 

 

Under en coachträff så framkom det att två deltagare upplevde fettet på kroppen som ett 

skydd mot någonting. De visste dock inte riktigt vad det skyddade mot. Samtidigt som 

de vill gå ner i vikt så vill de inte bli av med skyddet. Under de enskilda intervjuerna 

berättar en deltagare att detta skydd är mot att behöva exponera sig.  
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De är typ som hijab, kvinnorna med sjal. De har den. De kan ha en dålig 

hårdag och tänka fritt under hijaben. Ingen som kan titta på dem, de är 

helt fria, tänk att kunna tänka så. 

 

Hon beskriver att hon ska bygga upp tryggheten på ett annat sätt i och med att hon är 

inne i den processen nu med träning och tänket att utmana sig själv. Hon beskriver att 

hennes syster är som ett ideal för henne, trots att hon har skadat henne genom att 

experimentera med hennes psyke. Hon blev förhörd för att sedan behöva berätta detta 

inför gäster som kom, likt en cirkusapa säger hon. Det medförde att hon kände att hon 

varje gång behövde göra någonting extra för att duga. I och med detta har hon tröstätit. 

”Jag dög ju inte, då måste man ha ett skydd, och i mitt fall var det mat.”  

 

När jag frågar den andra deltagaren om skyddet så berättar hon att hon har tänkt väldigt 

mycket på det. Detta skydd har hon märkt av hos många av hennes kompisar och tror att 

det kan vara olika anledningar för alla. Vissa har det inte. ”Det är mentalt. Övervikten 

blir ett fysiskt skal.”  

 

Vi pratar vidare och deltagaren berättar om minnen från högstadiet. Hon tror att det var 

här det började.  

 

Anledningen var för att det var en tjej som spred att jag var en hora och 

massa annat. Vi blev osams för att jag gick emellan i ett bråk. Jag gick i 

7an. Där började jag skydda mig. Jag ville inte synas. Jag hade mycket 

killar som sprang efter mig, många tyckte jag var fin hit och dit. De tyckte 

jag om men jag klarade inte av hatet som kom av detta, avundsjukan som 

kom. 

 

Hon berättar att det kom tjejer från andra skolor och skulle slå henne. Efter det ville hon 

inte synas, så hon slutade göra saker och satte sig längst bak i klassrummet. Sedan 

inträffade en olycka då hon bröt benet och gjorde att det fanns en möjlighet att gömma 

sig. Efter att skadan inträffade blev hon mer stillasittande och gick upp i vikt. 

 

• 4 av deltagarna hade en väldigt låg aktivitetsnivå i vardagen innan programmets 

start. I och med programmet höjdes deras aktivitetsnivå, vilket innebär en 
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förändring i deras levnadssätt. Beslut som att ta trappor istället för hiss och mer 

promenader samt träningspass är praktiska saker som förändrats. Dessa 

förändringar hör även till två av delmålen inom svensk folkhälsopolitik, fysisk 

aktivitet och en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. I och med dessa 

förändringar i aktivitetsnivå upplever deltagarna att de känner sig starkare 

fysiskt och har bättre kondition.  

• Alla deltagare har ändrat någonting kring kosten. Det är allt ifrån en annan 

frukost till andra produktval och hur tillagning av mat sker. Att byta ut 

fikabrödet mot frukt är också en förändring som går att förknippa med delmålet 

matvanor och livsmedel.  

• Övriga förbättringar som deltagarna har uppmärksammat är att kläderna sitter 

bättre, att de sover bättre, är piggare på dagarna och starkare mentalt. De är mer 

medvetna om val av livsmedel och hur deras tankar är om olika livsmedel. Att 

bli medveten om varför man själv har en övervikt är en viktig del i en 

viktnedgång. Att kunna berätta om det psykologiska skyddet av fett kan vara en 

förändring som är viktig för ett framtida välmående.  

 

Diskussion 
 

I följande avsnitt hålls en diskussion utifrån resultatet och kopplas ihop med tidigare 

forskning och teorier om motivation, beteende och förändring. Därefter diskuteras 

tillvägagångssättet och metoden i undersökningen samt vilka etiska reflektioner som har 

gjorts.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

Många förändringar har upplevts från deltagarna. De upplever att kläderna sitter lite 

lösare, att de har ett mer medvetet tänk kring kost och att de rör sig mer i vardagen. 

Deltagarna upplever dock inte att de har gått ner så mycket i vikt som de hade hoppats 

på. Det har inte gjorts några mätningar än så de är svårt att säga något om det. Om 

vikten inte har minskat önskvärt kan det bero på flera olika faktorer så som stress, kost, 

träning och sömn. För att underlätta viktnedgången för deltagarna fanns möjligheten att 

följa en vlcd (very low calorie diet). Tidigare forskning stödjer att det kan fungera 
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(Moreno, Crujeiras, Bellido, Sajoux, & Casanueva, 2016; Anderson, Konz, Frederich, 

& Wood, 2001). Detta kan dock medföra att beteendeförändringen blir mindre lyckad 

då fokus läggs mer på vikten än på att faktiskt ändra sina vanor och beteendemönster, 

något som även forskning menar är viktig för att kunna bibehålla förändringen som 

individerna vill ha (Faskunger, 2011). En individ beskrev att hon köpte sin kropp genom 

liknande produkter vilket inte fungerade i längden för henne. Bara för att tanken finns 

om att röra sig mer eller att äta hälsosammare betyder det inte att det fungerar i 

praktiken. För att faktiskt veta att träning och kost följs så behövs det större koll på 

deltagarna. Då det är många faktorer som spelar in vid en viktnedgång, så som till 

exempel stress, kost, träning, sömn, är det viktigt att alla delar fungerar. Utifrån 

deltagarnas berättelser så har det fungerat bra för vissa och mindre bra för andra. Två 

individer har väldigt krävande jobb och får lite tid över till annat. Det har gjort att även 

sömnen blivit drabbad. Under programmets gång har det varit en eller två träningar i 

veckan och en föreläsning. Då de olika deltagarna har missat vissa pass kan det ha gjort 

att de bara tränat en gång den veckan, eller ingen gång alls. Om man lägger ihop alla 

dessa faktorer går det att förstå varför resultatet blev sämre än väntat. Individerna ska 

dock se sin mentala utveckling som en stor vinst.  

 

Tidigare forskning menar på att en förändring i beteendet tar tid (Faskunger, 2011). 

Eftersom att flera av individerna upplever ett annat tänk kring dessa bitar och en högre 

medvetenhet så är det en bra utveckling. De flesta deltagarna har beskrivit 

välbefinnande som många olika saker, bland annat glädje och att kunna göra saker som 

de vill. Något som är svårt att mäta, men det är möjligt att se hur individerna närmar sig 

det genom de förändringar som skett i vardagen och de förändrade tankarna som de 

beskriver. Övervikten kan vara ett hinder från att exempelvis leka med barnen 

obekymrat, som en deltagare beskrivit. Då blir övervikten en stor anledning till hur ens 

välbefinnande påverkas. Om man förutsätter att deltagaren gått ner lite i vikt blir det 

enklare att leka med barnen även om det är en bit kvar till mål vikten. Välbefinnandet 

kan ha förändrats tack vare den lilla minskningen eftersom att deltagaren nu faktiskt kan 

leka med sina barn. Välbefinnandet verkar ha förändrats för 4 av 5 deltagare enligt de 

beskrivningar som jag har fått. En av individerna beskrev frisk familj som stor del av 

välbefinnandet, något som är svårt att påverka genom medverkan i detta program.  
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De flesta deltagarna har en mer humanistisk syn på vad hälsa är. I deras beskrivningar 

tänker de att det är mycket olika saker, exempelvis att kunna leka med sina barn och 

göra de saker som är viktiga. En deltagare vet inte riktigt vad hälsa är för henne. Hon 

funderar mycket på detta och menar senare att det är viktigt att inte ha några fysiska 

problem och att inte behöva läkarvård för exempelvis andningsbesvär, något som tyder 

på ett mer biomedicinskt tänk. Hon menar att andra saker också är viktiga som tyder på 

mer mentala saker. Hon använder medicin mot en sjukdom och har av den mått illa och 

kräkts och därför missat något enstaka träningstillfälle. Detta kan tolkas som att hon 

befinner sig i förnekelsestadiet i den transteoretiska modellen. Transteoretiska modellen 

är en modell som finns för att kunna förklara de processer och steg som en individ går 

igenom vid en förändring (Faskunger, 2011). Förnekelsestadiet innebär att individen 

inte ser något problem med den nuvarande situationen, därför finns det sällan 

motivationen till att förändra någonting (Ibid). Hon anser även att hon mår bra trots att 

hon faktiskt behöver läkemedelsvård vilket kan uppfattas som motsägelsefullt då hon 

beskrev välbefinnande som ett tillstånd då läkemedel inte behövs. Hon säger dock att 

detta kan vara en skyddsmekanism. Om en individ inte ser ett problem, så är det svårt 

att ändra något. Varför ändra något som är bra? Även om deltagaren är medveten om att 

det finns någon form av problem så verkar det ändå inte som att det är självklart för 

henne att det är ett problem. Hon beskriver det som att det hade varit praktiskt att vara 

mindre men vet inte om hon skulle gjort något annorlunda om hon fick chansen att göra 

om. 

Efter första intervjun framgår det att 4 av 5 har tänkt på att börja träna. En individ har 

till och med packat väskan men inte lyckats ta sig till gymmet. Det kan tolkas som att 

dessa individer befunnit sig i förberedelsestadiet där de planerar en förändring och 

förbereder för att komma igång (Faskunger, 2011). Det verkar dock behövas att en 

påverkande händelse inträffar för att individen ska börja träna. En av deltagarna hade 

just fått en förhöjning av sin medicin vilket medförde att hon tog ett beslut att komma 

igång med träningen på riktigt. En annan hade just fått veta att hon skulle bli farmor. 

Hon uttrycker att det är viktigt att inte åldras i förtid. En tredje hade börjat känna tryck 

över bröstet vilket gjorde henne orolig. Alla verkar ha varit medvetna om ett eventuellt 

problem, men den utlösande faktorn var viktig för att komma igång. Nu befinner sig alla 

deltagarna i handlingsstadiet där de försöker att upprätthålla en förändring. Gruppen 

tillför stödet som kan behövas för att kunna bibehålla denna förändring, något som två 

deltagare påpekar. Solomons teori försöker förklara vad som händer när individer börjar 
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träna och hur individens positiva respektive negativa känslor kopplas till träning 

(Svederberg, Svensson, & Kindeberg, 2001). Därför kan det vara extra viktigt med stöd 

i början av en förändring då träningen kan kännas jobbig. Detta verkar vara ett bra sätt 

för att få deltagarna att komma iväg och träna. En deltagare beskriver att hon gick iväg 

för att träffa gruppen i början men att det nu handlar mer om träning. Gruppen kan ha 

varit det som fått igång henne i form av stöd till att börja träna. Denna grupp går även 

att koppla ihop som någon form av positiv förstärkare som medför att ett beteende 

upprepas. Gruppen verkar ha betytt mycket för många. För en deltagare verkar det som 

att har den har betytt extra mycket. Hon pratar mycket om att bejaka och stötta 

varandra. I litteratur beskrivs detta som en fungerande grupp som ger trygghet och kan 

stärka självförtroendet. Detta självförtroende är viktigt för fortsatt motivation (Hassmén, 

Hassmén, & Plate, 2003).  

 

Av vad deltagarna har berättat uppfattar jag det som att de har börjat tänka annorlunda 

kring hur deras liv sett ut tidigare och vad som är viktigt nu samt vad de egentligen vill 

sträva efter. Det känns som att de tar till sig det vi pratar om och försöker, även om de 

ibland faller tillbaka i gamla vanor. Exempelvis skriver en deltagare att hon lyckats stå 

emot chipsen i en affär när hon var hungrig efter en intervju med mig. Denna 

medvetenhet kommer att vara viktig för att viktnedgången även ska fortsätta efter 

programmets slut. Hon berättar också att hon har tänkt väldigt mycket på vad 

välbefinnande innebär för henne. Är detta första gången hon funderar på det så kan det 

tyda på att hon bara har låtit livet passera, utan någon fundering kring hur hon känner 

och ser på sig själv. Har hon skyddat sig själv genom att inte fundera på om hon mår 

bra? Detta kan vara en form av skydd för att slippa ta tag i känslor som skapar obehag 

(Svedberg, 2012). Det kan kopplas ihop med det mentala skydd som två deltagare pratar 

om. Båda deltagarna menar att skyddet i form av fett grundar sig på någonting annat. De 

vill inte bli av med skyddet men vill samtidigt bli av med sin övervikt. Därför kan det 

vara av stor betydelse att gå till botten med det egentliga problemet för att sedan kunna 

träna bort övervikten. Kåver (2006) menar att dessa känslor kan sätta stopp för 

färdigheter och medför att individer löser situationer på mindre effektiva sätt. I en av 

deltagarnas fall kan det ha handlat om att lösa ett problem genom maten. Hon förklarar 

att det är viktigt att vara medveten om dessa tankar och se sina mönster. Detta tyder på 

en större medvetenhet, något som kommer att föra henne närmare sitt mål långsiktigt i 

och med att hon ser sina fallgropar.  
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Två av deltagarna upplever att de får dåligt samvete när de inte har tränat på ett tag, 

något som kan betyda att det har blivit viktigare med träning för dem. Det här går att 

koppla till yttre motivation men även till en negativ förstärkare då deltagarna inte vill 

känna obehag och därför utför träningen. En av dessa två verkar dock ha kommit lite 

längre i form av motivation än den andra. Hon pratar om ett sug efter träning. I början 

av programmet berättade hon att det var första gången på 10 år hon upplevde träning 

som någonting roligt. Om någonting är mer lustfyllt så är chansen större att en 

fortsättning av detta sker.  

 

Två deltagare är försiktiga i början av programmet men de tar för sig mer och mer vad 

gäller träning och vikter på gymmet. En av dem beskriver att det inte alls är farligt att ta 

i och det känns som att hon fått bättre självförtroende vad gäller träning. Detta 

självförtroende är viktigt för motivationen och känslan av att kunna (Hassmén, 

Hassmén, & Plate, 2003). Denna förändring kan också bero på att det känns annorlunda 

när hon tränar, att hon känner sig starkare och uthålligare. Solomons teori menar att 

träningen bli lättare och lättare ju längre tid en individ är fysiskt aktiv (Svederberg, 

Svensson, & Kindeberg, 2001). Detta kan vara en förklaring till den mindre försiktighet 

som infinner sig. Två deltagare upplever att folk tittar på dem och dömer dem, vilket 

kanske kan vara en indikator på hur de tänker om sig själva. Genom att lägga mer fokus 

på vad andra tycker får ens egna tankar och känslor stå mer åt sidan. Exempelvis att 

träna för någon annan och inte för att man själv vill. Det kan medföra att det blir svårare 

att känna en inre motivation. För att lösa ett sådant problem skulle individerna behöva 

stärka sitt självförtroende eller sin egen självbild. Att bli coachad skulle kunna vara en 

metod för att jobba med de inre tankar som en individ har. Genom att försöka diskutera 

dem och göra dem medvetna om dessa tankar kan det vara enklare att faktiskt göra 

något åt dem. I programmet som deltagarna har medverkat i ingår coaching. Coachingen 

kan ha varit den del som behövdes för att få individerna att tänka annorlunda och bli 

mer medvetna.  

 

En deltagare menar att hon känner ansvarskänsla över att ta hand om sin kropp. Om 

ansvaret hamnar på tränaren blir resultatet sällan bra. Detta kan göra att förväntningarna 

är annorlunda jämfört med om individen själv är medveten om att ansvaret ligger på en 

själv. Det bör såklart klargöras mellan båda parter innan ett samarbete påbörjas. Två av 
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deltagarna uttrycker ordet frihet, att kunna göra saker utan att behöva be om hjälp eller 

göra sådant som man själv vill. Eftersom att dessa deltagare känner sig hindrade för 

tillfället går det att diskutera om de inte har frihet. De har friheten att göra saker 

samtidigt som något hindrar dem. Slutsatsen utifrån detta resonemang är att en 

viktnedgång medför frihet. En av deltagarna beskriver välbefinnande som att kunna gå 

på badhus och bada. Om hon inte kan göra det på grund av sina egna tankar om sig själv 

och sin övervikt är det svårt att nå det välbefinnande som hon beskriver. Hon säger i 

andra intervjun att hon tänker bada till sommaren oavsett. Efter tidigare beskrivning om 

vad det betyder för henne så är det ett stort steg i rätt riktning.  

 

Många av deltagarna beskriver att de har tänkt mer på maten. Kanske har de blivit mer 

medvetna om sina egna mönster och märker vad de måste göra för att ändra levnadsättet 

och gå ner i vikt. Det är viktigt eftersom att vi äter mat varje dag. På lång sikt kan detta 

medföra stora skillnader i vikten och välbefinnandet. En deltagare beskriver att efter att 

ha haft ett strikt kostschema blev hon sugen på det som hon inte fick äta. Den här 

gången har det inte känts så. Ett strikt kostschema skulle förmodligen medföra bättre 

resultat kortsiktigt om det följs, men det skulle även kunna medföra problem om 

individen inte är redo för detta. Om de inte är redo så finns det en risk att det inte följs 

och att suget efter annan mat blir för stort.  

 

En deltagare berättar att det är jobbigt att frakta sin kropp. Ordvalet tyder på att hon ser 

kroppen som någonting som inte hör till henne, något som sitter utanför.  

 

Metoddiskussion 
 

Det var inte helt klart vilken intervjuform som skulle vara mest fördelaktig. Valet blev 

en ostrukturerad intervjuform med tanke på att intervjuaren kände individerna och ville 

få det så avslappnat som möjligt. Även om det kallas för ostrukturerad intervju så finns 

det inslag av semistruktur, något som upplevdes som en bra säkerhet om någon 

informant inte pratade så mycket. Fördelen med en semistrukturerad intervju kan vara 

att trovärdigheten blir bättre och det skulle bli lättare att replikera undersökningen om 

det fanns en tydlig intervjuguide. Det skulle även vara fördelaktigt med en 

semistrukturerad intervju då samma frågor skulle ställas till alla informanter på samma 

sätt. I och med den ostrukturerade intervjuformen så har samtalet fått leda diskussionen, 

något som kan ha gjort att vissa frågor ställts olika. Eftersom en induktiv metod har 
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använts har den ostrukturerade intervjun lett till en djupare förståelse kring 

välbefinnande då informanterna fått prata mer fritt. Detta är en av styrkorna med 

ostrukturerade intervjuer. Om denna undersökning hade utförts med enkäter som 

insamlingsform hade förmodligen inte resultatet blivit lika nyanserat, och deltagarnas 

upplevelser hade inte kunnat framföras i samma utsträckning. Intervjuerna har gett en 

stor förståelse om individerna, vilket en enkät inte hade kunnat ge.  

 

Problem som kan finnas vid datainsamlingen är att jag som forskare även är den som 

coachar individerna i programmet. Vi skapar en relation som inte skulle finnas om 

någon annan hade utfört programmet. Detta skulle kunna medföra att de svar som 

individerna ger vid den andra intervjun är snällare då vi har en närmre relation. De 

förväntningar deltagarna har på viktnedgång som sedan inte uppfylls medför att de 

skulle kunna skapas ett missnöje hos dem. På grund av eventuellt missnöje kan det 

påverka vilka svar de ger. Om det skulle vara så kan resultatet bli missvisande. Det 

skulle också kunna vara åt andra hållet, eftersom de känner mig bättre än någon 

utomstående så vågar de svara ärligt. Då vissa deltagare delat med sig av känslig 

information anses denna metod visa en tillförlitlighet. Om intervjuerna lett fram till 

väldigt generella svar, exempelvis att de känner sig starkare, så kan det betyda att 

informanten inte delger hela deras tankegång. Detta skulle kunna betyda att intervjuaren 

inte ingett något förtroende till informanterna.  

 

Urvalet kan ha påverkat resultatet eftersom de alla befinner sig på olika ställen rent 

viktmässigt och förändringsmässigt. Viktmässig skillnad kan ha medverkat till de olika 

beskrivningarna som framkommit. Eftersom vikten blir ett hinder för vissa så betyder 

det mer för dem att kunna göra saker som de inte klarat av tidigare. Andra deltagare 

som har en lägre vikt upplever inte dessa problem och kommer därför att svara 

annorlunda. Den viktmässiga skillnaden mellan individerna kan ha påverkat resultatet. 

Om liknande studie skulle upprepas så är det viktigt att vara noggrann vid valet av 

informanter så att de inte skiljer sig åt viktmässigt. Antalet informanter kan också 

fungera som en källa till trovärdighet, då fler informanter gör att svaren blir mer 

trovärdiga. 

 

De svar som framkom från informanterna besvarar de frågeställningar som gjorts. 

Informanterna beskriver välbefinnande som många olika saker men också mer specifikt 
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som exempelvis att orka mer. Genom deras beskrivningar syns det att deras 

välbefinnande har förändrats. Levnadsättet har även det förändrats och besvarar syftet. 

En svårighet med ostrukturerade intervjuer skulle kunna vara att frågeställningen inte 

besvaras om diskussionen leder mot något annat. Ytterligare trovärdighet bör ökas 

genom att studien har följt en tydlig process som använts i tidigare forskning. I min 

studie har jag utgått från den 6-stegsprocess som Bryman (2008) beskriver. Denna 

process medför en tydlighet och struktur som kan göra att det blir lättare att följa alla 

steg och inte missa någon del.  

 

De svar som framkommit under denna studie anses vara trovärdiga, även om vissa delar 

av resultatet kan vara kopplat till just dessa individer. Möjligheten finns att samma svar 

hade framkommit även om andra individer medverkat.  

 

Etiska reflektioner 
 

När forskaren informerade kring vad studien skulle handla om så var alla deltagare 

villiga att medverka. När det nämndes att deras namn kommer bytas ut och att deras 

identitet kommer att vara anonym så tyckte några att det inte gjorde något om namnen 

stod med. Detta är förvånande om de verkligen förstått vad det innebär att medverka i 

studien. En deltagare uttryckte vid senare tillfälle att denna varit med i liknande 

publikationer tidigare något som inte upplevdes som positivt. Det kändes 

motsägelsefullt då personen i fråga ändå valde att delta.  

 

Information om vad några av dem jobbar med har plockats bort eftersom det eventuellt 

skulle kunna kopplas ihop med personerna. Det har varit svårt att välja om individernas 

jobb ska stå med eller inte. Det hade varit intressant att som läsare få en större inblick 

och se att det är många olika typer av människor som har medverkat, samtidigt som 

man vill att individerna ska få vara anonyma.  

 

Vissa intervjufrågor kan ha upplevts som för personliga, men utan dessa var det svårt att 

lära känna dem på djupet och förstå hur individen upplever saker. Undersökningen vill 

få reda på information som formar studien men samtidigt inte göra någon skada för 

informanterna. Frågan om hur djupt man ska gå för att hjälpa individen att förstå 

problematiken utan att bli för personlig har varit svår i vissa lägen. Vissa informanter 
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har delat med sig av känsliga saker som har inträffat och som de burit länge på 

inombords. Även om det skulle vara jobbigt för informanterna att läsa denna uppsats 

skulle den på samma sätt kunna vara en form av fortsatt motivation eftersom att de 

resultat som framkommit även diskuteras utifrån teorier och tidigare forskning som 

kopplas ihop med dem. För stunden kan det vara jobbigt men i längden ses som en vinst 

för individens egen utveckling och en hjälp mot ett större välbefinnande.  

 

Slutsats 
 

Denna studie har visat att det finns mer saker som är viktiga att arbeta med än bara 

vikten för att en individ ska må bra och även kunna gå ner i vikt. Fler människor borde 

lättare kunna ta del av liknande program för att förbättra sitt välbefinnande. Utifrån 

resultatet skulle det även gå att involvera psykologer eller liknande för att lösa de 

psykologiska delarna, då det inte är coachingens uppgift (Gjerde, 2012). Tidigare 

forskning menar att en förändring mot ett annat levnadssätt tar tid, månader upp till år 

(Faskunger, 2011). Detta program är endast 3 månader och skulle behöva utökas för att 

individerna ska få den förändring som de är ute efter. Individerna i studien upplevde att 

deras välbefinnande förändrades och vissa delar i vardagen ändrats. Likt denna studie 

ger även tidigare forskning stöd för att välbefinnande ändras efter fysisk aktivitet och 

bra kost (Fyss, 2015; NNR, 2012; Johansson, 2007). 

 

Tidigare forskning visar att övervikten är ett problem. För att minska detta problem och 

främja hälsa behövs fler och mer varierande metoder inom detta område. Fortsatt 

forskning inom området skulle kunna innefatta att utveckla viktminskningsprogrammet 

och möta alla individers olika problem. För det psykologiska skydd som framkom under 

resultatet behövs kompetens inom andra områden än träning, hälsa och coaching i form 

av psykologer eller kuratorer. Det skulle vara intressant att jämföra förbättringen av 

välbefinnande och levnadsätt genom att arbeta med olika metoder. Man skulle till 

exempel kunna använda en experimentell design. Förslag på experiment är att ha två 

grupper där ena gruppen tränar och den andra blir coachad, eller att en grupp tränar och 

den andra gruppen får både träning och coaching. På så sätt skulle man kunna se vad 

som fungerar bäst och därefter utveckla bättre viktminskningsprogram. 
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