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ABSTRAKT  
Eriksson, M. (2010). Hur gick det sen? En intervjustudie om uppfattningar kring vikt, livsstil 
och hälsa sex månader efter avslutad medverkan i ett livsstilsprogram. C-uppsats pedagogik. 
15 Hp. Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för 
Religions- och utbildningsvetenskap. 
 
De vanligaste folksjukdomarna i västvärlden är livsstilrelaterade, exempelvis hjärt- och 
kärlsjukdomar, diabetes och högt blodtryck. Övervikt och fetma är en riskfaktor för alla dessa 
sjukdomar och är ett av de största folkhälsoproblemen i världen. I Norge har förekomsten av 
fetma fördubblats de sista 20 åren. Samtidigt försöker över hälften av Norges befolkning att 
gå ned i vikt. Att vidmakthålla en viktminskning efter att ha deltagit i ett livsstilsprogram har 
visat sig vara problematiskt. Syftet med den här studien var att undersöka hur ett 
livsstilsprogram med fokus på viktminskning påverkade deltagarna viktmässigt, samt hur de 
upplevde att programmet påverkade dem livsstilsmässigt och hälsomässigt minst sex månader 
efter programmets slut. För att undersöka detta genomfördes enskilda intervjuer med sex 
deltagare som avslutade programmet för minst sex månader sedan. Intervjuerna utformades 
med både öppna frågor och frågor med förbestämda svarsalternativ, då syftet var att utvinna 
både kvalitativ data genom att deltagarna fick beskriva sina upplevelser samt kvantitativ data 
där deltagarna fick uppge till exempel vikt före programmet och vikt då intervjun 
genomfördes. Intervjuerna transkriberades till text och resultatet analyserades utifrån 
frågeställningarna. Bara en av deltagarna i undersökningen hade lyckats vidmakthålla vikten. 
Trots detta vägde alla mindre idag jämfört med innan programmet. Alla deltagare upplevde att 
de fått bättre hälsa idag jämfört med innan, och alla upplevde att de genomförde många 
förändringar i livsstilen. Vidare visade resultatet att faktorer som påverkade deltagarnas 
resultat var deras beredskap till förändring, socialt stöd eller brist på det, självövervakning och 
kontroll på matintaget.  
 
Nyckelord: livsstilsförändring, vidmakthållande av viktminskning, hälsa, påverkan 
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1. INLEDNING 
De vanligaste folksjukdomarna i västvärlden är livsstilrelaterade, exempelvis hjärt- och 
kärlsjukdomar, diabetes och högt blodtryck (Naidoo & Wills 2000). Övervikt och fetma är en 
riskfaktor för alla dessa sjukdomar och är ett av de största folkhälsoproblemen i världen 
(Ulset, Undheim & Malterud 2007; Elfhag & Rössner 2005). I Norge har barn och vuxnas 
övervikt stigit jämnt sedan 1960-talet, men de sista 20 åren har förekomsten av fetma 
fördubblats (Ulset et.al 2007). Oavsett fysisk aktivitets nivå, utbildningsnivå, ålder och 
geografisk anknytning så är färre normalviktiga och fler har fetma (ibid). Samtidigt försöker 
över hälften av Norges befolkning att gå ned i vikt (Roos 2006) och den vanligaste orsaken 
till detta är enligt en undersökning av Synovate MMI från 2007 som Hauge (2007) tagit del av 
att vilja bli smalare eller lättare. Andra vanliga orsaker till att vilja gå ned i vikt är att komma i 
bättre form och utseenderelaterade orsaker. Att få bättre hälsa är också en vanlig orsak, men 
de tidigare nämnda anledningarna är vanligare enligt undersökningen. En förklaring till detta 
kan vara att kroppens fason visar vem vi är och på så sätt är betydelsefull för människor 
(Qvortrup 2003). En slank kropp ger ett intryck av måttlighet, kontroll och disciplin, medan 
en stor kropp ger uttryck om obalans, förfall och sviktande kontroll (ibid). På så sätt kan det 
ge sociala konsekvenser om kroppen inte stämmer överens med det slanka kroppsidealet 
(Hauge 2007).  
 
Naidoo och Wills (2000) menar att det centrala i arbetet för att främja hälsan borde vara att 
förstå varför människor beter sig på ett speciellt sätt och hur de motiveras till förändring samt 
hur de ska kunna bibehålla förändringar i livsstilen. Enligt Elfhag och Rössner (2005) är de 
långsiktiga resultaten av viktminskning i viktminskningsprogram ofta blygsamma, de flesta 
går upp igen. Det behövs en större förståelse för varför det är så svårt att vidmakthålla en 
viktminskning och hur det kan förbättras (ibid). Intressant är att folkhälsoarbete bedrivs för att 
minska övervikt och fetma med anledning av att det är ett stort folkhälsoproblem som ökar 
risken för livsstilsrelaterade sjukdomar. Men enligt undersökningen som Hauge (2007) utgår 
ifrån så är inte bättre hälsa den vanligaste orsaken till att befolkningen i Norge vill gå ned i 
vikt. Detta tyder på att viktminskning och bibehållande av den är ett komplext problem som 
också Elfhag och Rössner (2005) hävdar i sin studie.  
 
Intresset för att göra undersökningen kom av att författaren arbetar som gruppledare i 
livsstilsprogrammet med fokus på viktminskning som deltagarna i undersökningen 
medverkade i. Syftet var att undersöka hur programmet påverkade dem viktmässigt och hur 
de upplevde att programmet påverkade dem livsstilsmässigt och hälsomässigt minst sex 
månader efter programmets slut. Detta var intressant för att se om programmet upplevdes ha 
någon effekt i ett längre perspektiv, samt vilka dessa effekter upplevdes vara hos deltagarna i 
undersökningen. Kunskapen som undersökningen gav kan förhoppningsvis bidra till att ge en 
bild över svagheter och styrkor i programmet som kan diskuteras och möjligtvis användas för 
att utveckla och förbättra programmet. Antal deltagare som har medverkat i programmet 
sedan 2007 är 12 050 styckeni.  
 

 

                                                 
i  Uppgiften kommer från personen som är ansvarig för livsstilsprogrammet.  

3 



 

2. BAKGRUND 
Nedan presenteras tidigare forskning och litteratur om svårigheten med att genomföra och 
vidmakthålla en livsstilsförändring och viktminskning, teorier och modeller om 
påverkansprocesser, rekommendationer om fysisk aktivitet, den norska ”matpakkens” historia 
samt det undersökta livsstilsprogrammet.  

2.1. Livsstilsförändring – en komplex process  
Adolfsson (2004) och Elfhag och Rössner (2005) är eniga om att det har visat sig vara svårt 
att vidmakthålla en viktminskning efter viktnedgång. De flesta som startar i ett 
viktminskningsprogram är motiverade att gå ned i vikt, men det betyder inte att de är 
motiverade att genomföra de livsstilsförändringar som krävs för att göra det samt för att 
vidmakthålla viktminskningen (Adolfsson 2004). Elfhag och Rössner (2005) visar på, i sin 
översikt på området, att viktkontroll är en komplex process som är beroende av att förändra 
hela det personliga livet och inte bara enstaka beteenden. Långsiktig viktreduktion har visat 
sig vara bättre hos dem som har genomfört fem eller fler beteendeförbättringar jämfört med 
dem som har gjort färre (Elfhag & Rössner 2005). Samtidigt påpekar Ewles och Simnett 
(2008) i deras bok om hälsofrämjande arbete att människor ofta befinner sig på olika stadier 
av förändringsvilja för olika problem. Det kan betyda att en överviktig person är beredd att 
börja motionera mer, men är inte beredd att förändra sina matvanor (ibid). Vidare menar 
författarna att många av de faktorer som påverkar beteendet är okända eller omedvetna för 
individen, hälsobeteenden utvecklas i stor utsträckning utan medvetet beslutsfattande. Detta 
gör att det krävs tid och engagemang både från hälsoarbetaren och individen för att förstå de 
faktorer som inverkar på hälsobeslut och hälsobeteenden samt att fatta medvetna beslut och 
genomföra dem (ibid). Jarlbro (2004) menar att när långsiktiga livsstilsförändringar är 
önskvärda är det är av stor vikt att inte tvinga någon att förändra sitt beteende radikalt utan 
låta dem förändra sitt beteende successivt. Det är också viktigt att inte försöka ändra 
människors beteende eller få dem att acceptera en ny ide som inte stämmer överens med deras 
värderingar (ibid). Nedan presenteras faktorer som har visat sig vara viktiga för att kunna 
vidmakthålla en viktminskning.  

2.2. Viktiga faktorer för att kunna vidmakthålla en viktminskning 
I program där deltagarna måste reducera matintaget av egen vilja är kontroll avgörande för 
viktutvecklingen (Elfhag & Rössner 2005). Det har visat sig att en mer flexibel kontroll, 
snarare än en strikt kontroll, över matbeteendet är associerad med att kunna vidmakthålla en 
viktminskning. Strikt kontroll innebär extrema beteenden som att totalt undvika sötsaker och 
mat som personen tycker om. Att ha alltför strikt kontroll över matbeteendet kan leda till 
perioder av överätning och kan vara en riskfaktor för att totalt släppa kontrollen och få en ”allt 
eller inget” relation till mat och vikt. Flexibel kontroll är mer karaktäriserad som ett ”mer eller 
mindre” perspektiv som lättare kan tillämpas över lång tid. Personer som beskrivit att de inte 
unnat sig någon mat som de verkligen njöt av har ofta gått upp i vikt igen (ibid). En studie av 
Ogden, Karim, Choudry och Brown (2007) har visat att personer som har som intention att 
undvika en viss typ av mat men som fortfarande uppger att de tycker om den sällan lyckas 
med att förändra beteendet. Detta gör att flexibel kontroll bör uppmuntras hos överviktiga 
personer medan strikt kontroll inte bör uppmuntras (Elfhag & Rössner 2005). De flesta verkar 
ha orealistiska förväntningar om hur mycket de kan klara av att gå ned i vikt (Elfhag & 
Rössner 2005; Ewles & Simnett 2008). I en studie som Elfhag och Rössner (2005) granskat 
hade ingen av deltagarna nått sin målvikt trots att behandlingen var väldesignad och väl 
utförd. Att inte nå målvikten kan motverka personens tro på sin förmåga att kontrollera sin 
vikt, vilket kan innebära att personen överger beteendet för att vidmakthålla vikten. Detta 
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betyder att modifiera viktminskningsmål kan vara viktigt för efterföljande resultat (ibid). 
Ewles och Simnett (2008) menar också att ett mål som inte uppnås kan medföra en känsla av 
misslyckande och besvikelse, därför bör målet vara realistiskt snarare än idealistiskt. För att få 
en bild om målet är rimligt bör resultatet utvärderas med jämna mellanrum. Om målet inte är 
uppnått kan det vara nödvändigt att se över tänkbara orsaker för att göra förändringar (ibid). 
Fysisk aktivitet är relaterat till vidmakthållande av viktminskning i många studier (Elfhag & 
Rössner 2005). Dels genom energiförbrukning men också genom att förbättra den fysiska 
formen vilket kan främja mängden och intensiteten på de dagliga aktiviteterna. Fysisk 
aktivitet kan också öka välmåendet vilket i sin tur kan främja andra positiva beteenden som 
behövs vid vidmakthållande av vikten. Nedsatt fysisk funktion som innebär begränsningar för 
vardagliga aktiviteter som till exempel att gå förutsäger ofta en viktökning. Vidmakthållande 
är också sammankopplat med lägre totalt kaloriintag och mindre portionsstorlekar. Förändring 
mot en mer regelbunden måltidsrytm samt att regelmässigt äta frukost har identifierats som 
hjälpsamma faktorer. Detta eftersom frukost kan motverka hunger, vilket gör att frukostätaren 
väljer mindre energität mat under resten av dagen samtidigt som den ger bättre energi att 
genomföra fysisk aktivitet under dagen. Socialt stöd som att ha personer i närheten som stöttar 
och att få stöd från vänner har också visat sig vara viktigt (ibid). Enligt Burell och Lindahl 
(1999) kan deltagarna i en grupp där det finns gemensamma erfarenheter och samhörighet ge 
varandra det sociala stöd som behövs för att komma igång med beteendeförändringar samt för 
att stötta varandra under den tid det tar innan det känns naturligt. Självövervakning av vikt 
och matintag är också något som Elfhag och Rössner (2005) beskriver som viktigt för att klara 
av att gå ned i vikt och att vidmakthålla den. Självövervakning går ut på att noggrant 
registrera det beteende man önskar förändra (Ewles & Simnett 2008). Syftet är att personen 
ska bli fullt medveten om vad denne gör, vilket är en förutsättning för att kunna ta kontroll. 
Ewles och Simnett (2008) belyser också problemet att det kan kosta mycket för individen att 
genomföra en livsstilsförändring, dels genom att avstå från njutningar men ibland också 
pengar. Därför är det viktigt att klargöra vilka fördelar det nya beteendet medför samt inrätta 
ett belöningssystem för att underlätta att hålla ut. Det är viktigt att finna kortsiktiga belöningar 
som verkligen uppskattas istället för att bara ha långsiktiga fördelar som till exempel bättre 
hälsa. Motivation är ett tillstånd som förändras under dagens lopp alltefter påverkan från en 
mängd olika faktorer (Ewles & Simnett 2008). Personens beredskap att göra en förändring är 
avgörande av två faktorer, det nya beteendets angelägenhetsgrad, med avseende på för och 
nackdelar, samt den berörda personens tro på sin förmåga att upprätthålla beteendet (Ewles & 
Simnett 2008; Adolfsson 2004). Enligt Elfhag och Rössner (2005) rapporterar personer som 
har gått upp i vikt igen oftare än de som lyckas hålla vikten att motivation är ett hinder.   
 

2.3. Teorier om påverkan 
Nedan presenteras Stages of change model, Health belief model, återfallsprevention och locus 
of control som alla är teorier om beteendeförändring.  
 
Stages of change model 
Prochaska & DiClementes modell förklarar hur en individ går igenom flera olika stadier inför 
en förändring (Naidoo & Wills 2000). Modellen delar upp förändringsprocessen i fem olika 
stadier. Stadiet som personen befinner sig i talar om vilken beredskap personen har för en 
beteendeförändring och ger information om vilket typ av stöd han/hon behöver för att kunna 
komma vidare i förändringsprocessen. Inget av stadierna är konstanta och det går att röra sig 
både framåt och bakåt (ibid). De tre första stegen handlar om att motivera sig till förändringen 
(Adolfsson 2004). Individen identifierar problembeteendet, gör en emotionell övervägning av 
hur en förändring skulle påverka självbilden och relationerna med signifikanta andra och 
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resten av omvärlden. Själva förändringen av beteendet genomförs i stadie fyra och 
bibehållande av beteendet sker i stadie fem. Nedan förklaras de fem stadierna;  
 
Före begrundandet – I detta stadium har individen inte börjat fundera kring en förändring 
(Naidoo & Wills 2000). Individen ser inte några risker med sitt beteende och det är inte förrän 
personen inser problemet och faran som hon kan gå vidare till nästa steg. Här kan en 
hälsopromotör försöka väcka en tanke om faran med beteendet men det är lätt att skapa ett 
motstånd istället för att väcka intresse hos personen.  
 
Begrundande – Här ser individen fördelarna med att göra en förändring men det betyder inte 
att han/hon är redo för att genomföra den. Information och stöd är ofta bra metoder för att 
hjälpa personen att komma vidare. 
 
Beslutande – När individen tycker att förändringen känns möjlig och fördelarna väger upp 
nackdelarna är personen i beslutandefasen och här bestäms ofta ett datum för förändringen. 
Här behöver personen ofta ett stort stöd och uppmuntran.  
 
Genomförande – I detta stadium börjar individen genomföra förändringen. Här behövs ett 
klart mål, ibland även delmål som leder till slutmålet. En realistisk plan som gör att personen 
tror att han/hon klarar genomförandet.  
 
Bibehållande – Det nya beteendet som förändringen fört med sig är etablerad i individens liv. 
Bibehållande kan vara väldigt svårt och många får återfall och återgår till tidigare stadium. 
Det är viktigt att komma ihåg att detta inte är ett misslyckande utan att personen nästa gång 
han/hon försöker genomföra förändringen har större chans att lyckas. Lyckas individen 
däremot att bibehålla förändringen lyckas han/hon med en permanent förändring (Naidoo & 
Wills 2000). Det här stadiet kan vara mellan sex månader upp till en livstid (Adolfsson 2004).  
 
Många viktreduktionsaktiviteter fokuserar på det fjärde stadiet, genomförande (ibid). Enligt 
Prochaska, Norcross & DiClemente (1995) befinner sig endast 20 procent av dem som startar 
i viktminskningsprogram i stadie fyra, resten befinner sig i de tre första stadierna och är inte 
redo för beteendeförändring. Begrundande- och beslutandestadierna för att nå en bibehållen 
viktreduktion är ofta uteslutna ur viktminskningsprogram (Adolfsson 2004). Som förklaras i 
tidigare avsnitt menar Ewles och Simnett (2008) att en person kan befinna sig i olika stadier 
för olika problem, men när det handlar om viktminskning och vidmakthållande av den är det 
enligt Elfhag och Rössner (2005) ofta många beteenden som måste förändras på samma gång.  
 
Health Belief Model 
Health Belief Model (HBM) handlar om individens upplevelse av allvarlighetsgrad, hot och 
om sannolikheten att drabbas av en sjukdom (Wijk 2002). Individen måste uppleva att det 
finns en risk med ett visst beteende och att det finns anledning eller motivation att förändra 
detta om förändring ska uppstå. För- och nackdelar vägs mot varandra och dessa påverkas 
bland annat av den sociala omgivningen. Modellen innehåller fem komponenter som påverkar 
individen när en beteendeförändring övervägs. Komponenterna behandlar ifall det finns en 
rädsla att riskbeteendet ska resultera i sjukdom och i sådana fall om sjukdomen är så allvarlig 
att en livsstilsförändring är motiverad. Det handlar också om individens upplevda nytta av att 
förändra beteendet, vilka hälsovinster som finns. Sedan sker en övervägning av hur stor 
njutning riskbeteendet ger och utifrån det om riskbeteendet eller hälsovinsterna väger tyngre. 
Och till sist vad som krävs för att individen ska ändra på beteendet. Komponenterna kan delas 
in i tre grupper; värdering av hotet, copingstrategier och tron på sin egen förmåga (self-
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efficacy) (ibid). Self-efficacy är ett begrepp som definieras som tron på den egna förmågan att 
kunna agera på det sätt som krävs för att nå ett givet mål (Bandura 1997). Graden av self-
efficacy har visat sig betydande för motivation och beteende och påverkar hur individer 
reagerar i svåra och utmanande situationer (ibid). Modellen kan komma till användning när 
man vill åstadkomma en långsiktig livsstilsförändring hos en individ som har en ökad risk för 
att få en sjukdom (Burell & Lindahl 1999). Det är mycket som talar för att det är svårt att nå 
långsiktiga resultat i en sådan här typ av rådgivningssituation, då personen inte upplever 
någon livshotande fara och råden kan tyckas försämra individens livskvalitet (ibid).  
 
Återfallsprevention – om att hantera och förebygga återfall 
Återfallsprevention är ett program som provats av Marlatt & Gordon (1985) med god 
framgång (Burell och Lindahl 1999). Programmet bygger på att lära sig känna igen de 
situationer som riskerar att leda till återfall och på att träna in ett nytt sätt att agera i dessa 
högrisksituationer. Individen själv är ansvarig för arbetet att ”förebygga återfall”, vilket inte 
hindrar att söka stöd socialt stöd hos andra människor. Mest troligt har den gamla vanan gett 
upphov till någon form av positiv upplevelse och styrkan i denna upplevelse påverkar risken 
för återfall. Oftast är det någon form av sinnesintryck som påminner om det positiva i den 
gamla vanan som utlöser frestelsen eller begäret. Enligt programmet avtar frestelser och begär 
eftersom vilket gör det möjligt att vänta ut dem. Att lyckas vänta ut ett begär eller en frestelse 
utan att ge efter för det underlättar det fortsatta förändringsarbetet genom att det ger individen 
en känsla av att kunna kontrollera situationen. Ett ”fall” beskrivs av författarna som ett 
bakslag, en tillfällig avvikelse, medan återfall beskrivs som en tillbakagång i gamla vanor. En 
situation eller ett sammanhang där individen riskerar att förlora kontrollen över sitt förändrade 
beteende beskrivs som en högrisksituation för att få fall eller återfall. Uppkomsten av negativa 
känslor som ilska, ängslan, nedstämdhet eller känsla av skuld och leda är en kategori av 
händelser som kan leda till att individen hamnar i en högrisksituation. Konflikt med en annan 
person eller socialt tryck från andra kan också leda till en högrisksituation. Ett av 
återfallsprogrammets syfte är att ge vägledning i hur individen kan hindra att ett tillfälligt 
bakslag går över i en total återgång till gamla vanor. Antingen-eller-effekten är en vanlig 
orsak till återfall, det innebär att individen förväntar sig på ett orealistiskt sätt att vara perfekt 
och om inte så känns hela förändringsarbetet meningslöst. Vidare menar författarna att 
bakslag inte går att undvika, det som är viktigt är att istället använda det till något positivt, 
som att få ytterligare förståelse för vilka faktorer som styr ens val av levnadsvanor. Istället för 
att se på bakslaget som ett misslyckande bör individen istället fråga sig själv vad det var som 
gick snett och vad som kan göras för att avhjälpa problemet. Stressbelastning i livet, det vill 
säga för mycket plikter och för lite glädjeämnen kan påverka förmågan att förebygga återfall i 
gamla vanor. Den gamla vanan kan då bli ett sätt att fly ur situationen. Det kan vara svårt att 
göra stora förändringar på sina stresskällor, men det som kan göras är att lära sig att hantera 
stressen på ett bättre sätt (ibid).  
 
Locus of Control 
Individens uppfattade kontroll har betydelse för dess beteende (Ajzen & Fishbein 1980). 
Människor har olika uppfattning om i vilken utsträckning de kan förändra sina liv. Ajzen 
beskriver två olika uppfattningar gällande kontroll i hälsosammanhang: 
 
Internal locus of control - individen anser sig vara ansvarig för sin egen hälsa. 
External locus of control - individen tror att dennes handlingar påverkas av andra eller ödet 
(ibid).  
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Internal locus of control innebär att individen anser att det som händer i livet är konsekvenser 
av personens handlingar och att det är möjligt att påverka hur framtiden kommer att se ut 
(Elfhag & Rössner 2005). Medan external locus of control innebär att individen anser att livet 
styrs av ödet, chans eller tur eller att det kontrolleras av andra starka personer. Några studier 
har visat att internal locus of control har ett samband med större grad av viktminskning, 
medan några studier inte klarat av att skilja mellan internal och external locus of control. När 
det kommer till vidmakthållande av viktminskning har vissa studier kunnat påvisa att de med 
en internal locus of control varit mer lyckosamma, eftersom de har bättre förmåga att ta fullt 
ansvar över deras egna handlingar. Deltagare i viktminskningsprogram som var där av egen 
vilja var också mer lyckosamma (ibid).      

2.4. Sammanfattning av påverkan  
För att göra ett aktivt beslutsfattande krävs det tid och engagemang från individen, för att 
förstå de faktorer som inverkar på hälsobeslut och hälsobeteende samt fatta medvetna beslut 
och genomföra dem (Ewles & Simnett 2008). Viktkontroll är en väldigt komplex process, 
som är mer beroende av att förändra hela det personliga livet än att bara förändra enstaka 
beteenden (Elfhag & Rössner 2008). Förändring är en process och det är möjligt att både gå 
framåt och bakåt i den processen, vart man befinner sig är avgörande för om man är redo att 
genomföra en förändring. Att lyckas stå emot frestelser ger personen en känsla av att ha 
kontroll över situationen, vilket är viktigt för det fortsatta förändringsarbetet (Burell & 
Lindahl 1999). Det är samtidigt viktigt att ett bakslag inte ses som en katastrof, vilket kan leda 
till ett ”allt eller inget” förhållande till förändringen som därmed kan leda tillbaka till ett 
återfall i gamla vanor (ibid). Samtidigt är det viktigt enligt Elfhag och Rössner (2005) att inte 
ha en alltför strikt kontroll på matintaget vilket också kan leda till ett ”allt eller inget” 
förhållande till mat och vikt. En flexibel kontroll är alltså att föredra (ibid). Internal locus of 
control innebär att individen anser att det som händer i livet är konsekvenser av personens 
handlingar och att det är möjligt att påverka hur framtiden kommer att se ut (Elfhag & 
Rössner 2005). Internal locus of control har tillsammans med tron på sin egen förmåga att 
hantera en situation visat sig vara viktigt för att vidmakthålla en livsstilsförändring. Att nå 
målvikten har visat sig vara viktigt för att vidmakthålla förändringar i livsstilen med syfte att 
vidmakthålla en viktminskning. Fysisk aktivitet kan påverka välmåendet, vilket kan främja 
andra positiva beteenden. Att äta frukost kan påverka hungerskänslor och underlättar för bra 
val av mat under resten av dagen. Socialt stöd från familj och vänner samt vad som händer 
runt omkring personen i form av bland annat stressbelastning kan påverka vanor. Att 
kontrollera vikten regelmässigt ger en insikt om hur beteendet påverkar vikten, vilket är 
viktigt för att kunna ta kontroll (ibid). En persons beredskap till att göra en förändring avgörs 
av det nya beteendets angelägenhetsgrad, med avseende på för och nackdelar, samt den 
berörda personens tro på sin förmåga att upprätthålla beteendet (Ewles & Simnett 2008).  

2.5. Rekommendationer av fysisk aktivitet 
Statens folkhälsoinstitut i Sverige (2010-05-20) definierar fysisk aktivitet som all typ av 
rörelse som ger ökad energiomsättning. Det är ett överordnat begrepp och innefattar 
kroppsrörelser under såväl arbete som fritid och olika former av kroppsövningar, till exempel 
idrott, lek, kroppsövning, gymnastik, motion och friluftsliv (ibid). World Health Organization 
(2010-05-20), WHO, definierar fysisk aktivitet som all muskelproducerad rörelse med 
kroppen som bidrar till energiförbrukning. 
Helsedirektoratet i Norge (2010-06-04) rekommenderar 30 minuters fysisk aktivitet av 
moderat karaktär varje dag. Detta betyder inte att man måste träna 30 minuter för att få bättre 
hälsa utan att man måste vara i aktivitet. En ökning i aktivitetsnivå i form av ökad intensitet 
eller varaktighet ger större hälsovinster.  
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Det finns de som menar att rekommendationer på 30 minuters fysisk aktivitet varje dag är 
ouppnåeliga för det flesta i dagens samhälle. Det är summan av aktiviteterna som är 
avgörande och det finns flera modeller som kan användas för att uppnå rekommendationerna. 
Ett exempel är att gå 30 minuter på måndag, 30 minuter på onsdag och 30 minuter på fredag 
samt en timme både lördag och söndag. Det kan låta mycket med 30 minuter men 
aktiviteterna kan delas upp till kortare episoder under dagen. Rekommendationerna innefattar 
både träning som aerobics eller att åka skidor och samlade vardagsaktiviteter som rask gång 
till bussen eller dagis (ibid). Enligt Statens Folkhälsoinstitut i Sverige (2010-05-20) krävs det 
45-60 minuter fysisk aktivitet på minst måttlig nivå varje dag för att förebygga viktuppgång. 
För att uppnå viktstabilitet efter viktminskning bör man vara aktiv 60–90 minuter per dag på 
minst måttlig intensiv nivå (ibid).  

2.6. Den norska ”matpakkens” historia 
Den norska ”matpakken” etablerades under mellankrigstiden (1918–1939) som en reformerad 
skolmåltid (Kjærnes 2008). Många norska kommuner var nästan barskrapade vid den här 
tidpunkten vilket gav litet utrymme för kostsamma reformer. Därmed blev ”matpakken” 
uppfunnen, en måltid att ta med hemifrån som inte bara hade till syfte att spara pengar utan 
som också hade för avsikt att undervisa hemmen om vad som var bra mat. ”Matpakken” 
består av smörgåsar med pålägg tillsammans med en rå grönsak eller frukt och mjölk att 
dricka. En undersökning om måltidsvanor i Skandinavien gjord av Kjærnes (2001) visar att 
den traditionen fortfarande lever kvar. Stark normativitet och politiskt support kombinerat 
med praktiska skäl är förmodligen bidragande orsaker till varför den här lunchen fortfarande 
lever kvar så starkt idag (Kjærnes 2008). Detta trots nya nutritions rekommendationer, 
kulturella utbyten och förändrad detaljhandel inom mat (ibid). Inom skola och dagis i Norge 
serveras ingen skollunch till eleverna utan eleverna får själva ta med ”matpakke” hemifrån 
(Sosial – og helsedirektoratet 2010-05-22). Skolan står för mjölk att dricka till måltiden och 
frukt och/eller grönsaker som tillbehör (ibid).  

2.7. Det undersökta livsstilsprogrammet 
Livsstilsprogrammet är ett koncept som är utarbetat av ett företag i Norge och startade hösten 
2004. Företaget jobbar med att öka den ekonomiska driften på träningscenter främst i Norge 
men verksamheten finns också på ett fåtal träningscenter i Sverige, Finland och Danmark. 
Träningscenter har möjlighet att köpa företagets tjänster och får då tillgång till deras system 
för försäljning och marknadsföring samt livsstilförändringsprogrammet. 54 träningscenter i 
Norge är medlemmar i företaget.  
 
Livsstilsförändringsprogrammet är ett sex månader långt program som har varig 
livsstilsförändring som huvudmål. Deltagarna i programmet ingår i grupper på ca 20 personer 
och varje grupp har en gruppledare. Dessa grupper har möten en gång i veckan första nio 
veckorna och efter detta övergår mötena till en gång var 14:e dag. Varje deltagare får en 
kurspärm med 18 lektioner som gruppledaren går igenom en åt gången på de olika 
kurstillfällena. I samband med alla gruppträffar har deltagarna möjlighet att väga sig och ta 
midjemått. Alla i gruppen har också minst tre individuella samtal med sin gruppledare under 
programmets gång. 
 
Ämnen som behandlas på gruppträffarna är kost, fysisk aktivitet och mental träning. 
Tallriksmodellen och måltidsordning är centrala delar i kosthållet samt vilka matvaror som 
deltagarna bör välja. Den mentala delen handlar om att deltagarna ska fundera ut varför de vill 
gå ned i vikt och använda det som motivation till att göra förändringar i livsstilen. En annan 
central del är att de inte ska se ett återfall eller en motgång som en katastrof utan se det som 
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en del i processen. Viktminskningsmetoden som används är en ”very low calorie diet”. I 
tillägg till detta får varje deltagare ett individuellt träningsprogram och har tillgång till alla 
grupptimmar som erbjuds på träningscentret. Ofta förekommer någon typ av träning 
tillsammans i gruppen utöver detta.  
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3. SYFTE 
Syftet med undersökningen var att ta reda på om och i sådana fall hur livsstilsprogrammet 
påverkade deltagarna viktmässigt, samt att undersöka hur deltagarna uppfattade att 
livsstilsprogrammet påverkade dem livsstilsmässigt och hälsomässigt minst sex månader efter 
programmets slut. Syftet var också att få bättre förståelse för vilka faktorer som påverkade 
resultatet. 

3.1. Frågeställningar 

– Hur påverkade livsstilsprogrammet deltagarna viktmässigt? 
– Hur upplevde deltagarna att livsstilsprogrammet påverkade dem livsstilsmässigt? 
– Hur upplevde deltagarna att livsstilsprogrammet påverkade dem hälsomässigt? 
– Vilka faktorer upplevde deltagarna påverkade resultatet? 
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4. METOD 
Här beskrivs relationen mellan författare och deltagare, den valda forskningsmetoden och 
motivering till varför den använts, intervjuns utformning, tillvägagångssätt, bearbetning av 
data, undersökningsgruppen, hur författaren tagit hänsyn till begreppen validitet och 
reliabilitet samt etiska överväganden.    

4.1. Relationen mellan författare och deltagare  
Författaren hade haft en relation med deltagarna under minst ett års tid som gruppledare för 
livsstilsprogrammet och träningsvägledare på träningscentret. Livsstilsprogrammet var 
ingenting som erbjöds till deltagarna utan de fick själva ta kontakt vid intresse, de fick också 
betala för att få vara med i programmet. Gruppledarens roll var att först ha ett enskilt 
informationssamtal med deltagaren, gruppledaren fick då en bild av vad deltagaren har för 
önskemål och målsättningar med att delta i programmet. Om deltagaren bestämde sig för att 
delta skrevs ett kontrakt mellan deltagren och träningscentret där bindningstiden var ett år. 
Efter detta möttes deltagare och gruppledare på gruppträffar en gång i veckan i tre månader 
och en gång varannan vecka i tre månader efter det. Utöver detta hade de minst två 
individuella möten och deltagaren hade möjlighet att boka in fler om så önskades. 
Gruppledaren närvarade vid vägning av enskild deltagare i samband med gruppmötena. 
Gruppledaren lämnade ut sitt privata telefonnummer till deltagarna som de fick lov att 
använda om de funderade över något. Relationen gjorde att ett personligt intresse hos 
författaren om hur det hade gått för deltagarna inte gick att undvika. Undersökningen utgick 
från ett subjektivt perspektiv där syftet var att upptäcka hur olika människor upplevde 
livsstilsprogrammet de deltagit i. Författarens uppfattning var att världen ser ut som den gör 
oberoende av individen, men att alla uppfattar den olika, vilket tyder på ett idealistiskt 
perspektiv enligt Cohen, Manion och Morrison (2007).  
 
Starrin och Renck (1996) menar att det kan vara till fördel att intervjuaren har bra kontakt 
med den intervjuade då en alltför stor distans kan försvåra för intervjuaren att få svar på 
frågor av intresse. Men samtidigt menar de att det kan medföra en svårighet i att upprätthålla 
den nödvändiga distansen, och att det finns en risk att författaren därmed blir alltför försiktig 
(ibid). Ely (1993) menar att vi är alltför förtrogna när vi vet svaren i förväg och när vi känner 
oss alltför närstående eller alltför subjektiva för att undersöka situationen. Författaren 
upplevde inte att svaren på frågorna var förutsägbara utan fick mycket ny kunskap och 
förståelse för hur deltagarna upplevde situationen som dels var intressant för undersökningen 
men också för det fortsatta arbetet med programmet. Det fanns alltid en distans i relationen 
mellan gruppledare och deltagare, relationen var aldrig personlig.  

4.2. Val av datainsamlingsmetod 
För att försöka förstå hur deltagarna uppfattade livsstilsprogrammet valdes intervjuer som 
metod. Enligt Kvale (1997) används intervju för att förstå världen ur den intervjuades eget 
perspektiv och inte allmänna åsikter. Detta stämmer bra överens med undersökningens syfte 
och författarens syn på hur verkligheten är beskaffad. Vidare menar Patel och Davidson 
(2003) att intervjuer är en bra metod och en kvalitativ analys av datan är att föredra när syftet 
är att undersöka uppfattningar. Att kvalitativt analysera en intervju menar Starrin och Renck 
(1996) syftar till att upptäcka eller identifiera icke kända eller otillfredställande kända 
företeelser, egenskaper eller innebörder. Det är en metod för att förstå egenskaper hos 
någonting (ibid). Det var också författarens syfte, att försöka förstå deltagarnas livsvärld 
främst genom att undersöka hur de uppfattade den sex månader efter programmets slut. För att 
undersöka på vilket sätt programmet påverkade deras livsvärld ställdes även frågor om hur de 
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uppfattade den innan och under programmets gång. Ett problem med intervju som Starrin och 
Renck (1996) belyser är att den intervjuade personen kan avge svar som denne tror att 
intervjuaren förväntar sig. Ett öppet klimat och öppenhjärtighet är också viktigt att uppnå för 
att den intervjuade ska känna sig trygg. Ett förhållande som kan hindra öppenhjärtighet är att 
den intervjuade bara uppger sakliga skäl och undviker att uttrycka emotionella skäl som skulle 
ge en mer korrekt bild av det inträffade (ibid).  

4.3. Intervjuns utformning 
Vid arbete med intervjuer krävs noggranna förberedelser avseende innehållet i intervjun och 
formuleringen på frågorna (Patel & Davidson 2003). Innehållet granskades kritiskt genom att 
ställa frågorna mot frågeställningarna och på så sätt försäkrade sig författaren om att alla 
delområden i dessa hade blivit behandlade. Frågornas formulering och ifall de gav den 
information som de var avsedda att göra kontrollerades genom en pilotintervju med en 
representativ deltagare. Efter pilotintervjun gjordes ett fåtal ändringar i ordningsföljden på 
frågorna så att de kunde delas in i olika frågeområden istället för att bara vara fristående 
frågor. Mängden frågor och längden på intervjun uppfattades lagom av författaren. Enligt 
Patel och Davidson (2003) är detta syftet med en pilotintervju, att få möjligheten att justera 
frågornas innehåll, antal och formuleringar så att intervjun fungerar så bra som möjligt under 
själva undersökningen. Intervjuerna utformades med sex frågeområden; Inledande frågor; 
Hälsa och livsstilsförändringar; Vikt; Fysisk aktivitet; Kostvanor; Avslutande frågor. De 
inledande frågorna togs med för att starta med neutrala frågor och få igång samtalet (Patel & 
Davidson 2003). Inom vissa frågeområden fick deltagarna svara på både öppna frågor samt 
frågor med förutbestämda svarsalternativ. Enligt Cohen et.al (2007) gjorde det att intervjun 
blev  semistrukturerad. Graden av strukturering beskrivs av Patel och Davidson (2003) som 
vilket svarsutrymme intervjupersonen får. En helt strukturerad intervju lämnar ett mycket litet 
utrymme för intervjupersonen att svara inom, hit räknas frågor med fasta svarsalternativ. Vid 
öppna frågor är graden av strukturering beroende av hur frågan är formulerad (ibid). De öppna 
frågorna i intervjun var alla formulerade med ”berätta” eller ”beskriv” vilket gav deltagaren 
ett stort svarsutrymme, detta medförde enligt Patel och Davidson (2003) en låg grad av 
strukturering på de öppna frågorna. Frågorna i intervjun ställdes i utgångspunkten i samma 
ordning till alla deltagare, men eftersom många av frågorna gick ut på att deltagarna skulle 
berätta om deras upplevelser blev intervjun till ett samtal där olika följfrågor ställdes utifrån 
deltagarnas resonemang, följdfrågor är enligt Starrin och Renck (1996) alltid lämpligt att 
ställa då deltagarnas svar verkar tvetydiga eller ofullständiga. Enligt Patel och Davidson 
(2003) innebär detta att intervjun var standardiserad på så sätt att samma frågor ställdes till 
alla men inte nödvändigtvis i samma ordning, möjlighet gavs också till författaren att ställa 
följdfrågor, vilket samtidigt gjorde att intervjun blev relativt ostandardiserad. Enligt Cohen 
et.al (2007) är en standardiserad intervju bra att använda då författaren är medveten om vad 
hon inte vet, vilket i det här fallet var hur deltagarna uppfattade att programmet hade påverkat 
dem. Att standardisera intervjun gav möjlighet att formulera frågor på förhand som författaren 
ville ha svar på. Sättet intervjun genomfördes på gav möjlighet att analysera intervjun både 
kvalitativt och kvantitativt enligt Patel och Davidson (2003).  
 
Syftet med att använda både öppna och förutbestämda svarsalternativ på vissa frågor var att 
kunna jämföra till exempel om deltagarna uppfattade att deras fysiska aktivitetsnivå hade 
förändrat sig från innan programmet startade jämfört med idag. Samtidigt som det var 
värdefullt att höra deltagarna beskriva på vilket sätt de förändrade sig eller inte. På samma sätt 
analyserades frågorna om hur de upplevde hälsa och angående livsstilsförändringar som de 
genomförde och eventuellt vidmakthöll. Ett annat syfte med att undersöka mängden fysisk 
aktivitet idag var att kunna jämföra graden av fysisk aktivitet mot rekommendationer, för att 
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se om det fanns samband mellan aktiviteten och viktminskning/vidmakthållande av vikt. 
Dessa frågor tillsammans med frågorna om deltagarnas vikt analyserades alltså delvis 
kvantitativt och delvis kvalitativt för att tydligt kunna jämföra hur det såg ut innan 
programmet började jämfört med idag. De frågor som analyserades kvalitativt hade för avsikt 
att få en djupare förståelse för varför det såg ut som gjorde för varje enskild individ.  

4.4. Tillvägagångssätt 
Deltagarna kontaktades via mejl med en förfrågan (missivbrev, se bilaga 1) att delta i 
undersökningen. I missivbrevet förklarades undersökningen syfte och hur den skulle gå 
tillväga. Deltagarna fick också information om att de skulle vara anonyma i undersökningen 
samt att den var frivillig och att de hade rätt att avbryta när de ville. De fyra som svarade på 
mejlet kontaktades via telefon för att avtala datum och tid för intervjun. De nio deltagare som 
inte svarat på mejlet kontaktades via telefon för att höra om de ville delta. Författaren fick 
bara kontakt med tre av dessa som alla ville ställa upp på intervjun, så tid och datum 
avtalades. Intervjuerna ägde rum på träningscentret där författaren arbetar och där 
programmet genomfördes. Deltagarna intervjuades enskilt inne på ett kontor där även 
vägningen och de individuella samtalen under programmets gång ägde rum. Deltagarna fick 
möjlighet att läsa missivbrevet igen eftersom att inte alla fick det på mejl. De informerades 
också muntligt innan intervjun började att de skulle vara anonyma i undersökningen och att de 
hade rätt att dra tillbaka sitt deltagande när än de önskade. Intervjuerna tog mellan 30-60 
minuter. Eftersom att författaren inte var en van intervjuare och att föra anteckningar kräver 
träning enligt Patel och Davidson (2003), kändes ljudinspelning för att registrera svaren på 
intervjuerna som ett naturligt val. Det fanns också givna fördelar med den typen av 
registrering som att deltagarnas svar kunde registreras exakt (ibid) samt att det var värdefullt 
då det medförde att fokus kunde ligga på samtalet istället för att föra anteckningar om svaren. 
Trost (2005) menar dock att ljudupptagning kan vara besvärligt så till vida att involverade 
personer kan känna sig hämmade av ljudupptagningsapparatens närvaro. Fördelarna med att 
spela in intervjun upplevdes väga tyngre och därför valdes det tillväggångsättet. Alla 
deltagare tillfrågades och gav sitt medgivande till att spela in intervjun. På de frågor som hade 
förutbestämda svarsalternativ fick deltagarna se alternativen framför sig och därefter ringade 
författaren in det svar som de angav. Författaren hade data på hur mycket var och en av 
deltagarna vägde innan programmet började, däremot fanns inte data på vikten vid 
programmets slut för alla deltagare i undersökningen på grund av att alla inte vägde sig 
regelbundet genom hela programmet. Vid intervjutillfället fick de istället uppge hur mycket 
de vägde då programmet slutade samt hur mycket de vägde idag. Bara en deltagare var osäker 
på vikten idag och kontrollerade genom att väga sig. I efterhand tänker författaren att 
resultatet hade blivit mer tillförlitligt om alla deltagare hade vägt sig, men vid intervjutillfället 
kändes det mindre känsligt att fråga om vikten än att be dem ställa sig på vågen. Förmodligen 
påverkades beslutet av författarens relation till deltagarna då det kändes viktigt att tro på deras 
ord och inte kontrollera att det stämde.  

4.5. Bearbetning av data 
Det inspelade materialet transkriberades till en skriftlig text, vilket enligt Patel och Davidson 
(2003) är det vanligaste sättet att göra en kvalitativ bearbetning. När intervjuerna 
transkriberades skrevs texten om i skriftspråk vilket innebar att textmaterialet inte var exakt 
som det inspelade materialet, det innebar att författaren påbörjade analysen av resultatet redan 
vid transkriberingen. Därefter sammanfattades varje deltagares svar för att sedan delas upp 
under de olika frågeställningarna. Analysen av resultatet utgick ifrån forskningsfrågan vilket 
enligt Cohen et.al (2007) är ett användbart sätt att organisera data för att få svar på syftet med 
undersökningen och för att bevara sammanhanget i materialet. Under de tre första 
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frågeställningarna presenterades först den kvantitativa analysen av resultatet i form av 
stolpdiagram för att tydligt kunna jämföra om någon förändring skedde från innan 
programmet startade fram till idag. Därefter presenterades den kvalitativa analysen av 
resultatet. Under frågeställningen om livsstil formades mindre kategorier för att få en bättre 
översikt av resultatet.   

4.6. Undersökningsgruppen 
Populationen bestod av människor i Norge som deltagit i livsstilsförändringsprogrammet och 
avslutat det för minst sex månader sedan. Det fanns inga uppgifter på hur många det var enligt 
den ansvarige för programmet. Det fanns uppgifter på att 12 050 personer hade deltagit i 
programmet från 2007 till och med idag. Programmet startade år 2004 men mellan 2004 och 
2007 fanns inga uppgifter på antalet deltagare. Programmet bedrivs på 54 olika träningscenter 
runt om i Norge. Författarens första intension var att intervjua individer som deltagit i 
programmet på ett annat center och som därmed inte hade haft författaren som gruppledare. 
Detta visade sig vara väldigt svårt då det andra centret som tillfrågades inte ville lämna ut 
kontaktuppgifter till deltagarna av etiska skäl. Därför valdes enligt Cohen et.al (2007) en 
tillgänglig grupp (convenience sample), som alla hade haft författaren som gruppledare.  
Undersökningar gjorda med en tillgänglig grupp har inte för avsikt att generalisera resultatet 
på populationen utan representerar endast den undersökta gruppen (ibid).  
 
Den avsedda undersökningsgruppen bestod av 13 personer som alla deltagit i programmet och 
avslutat det för minst sex månader sedan, alla var medlemmar på samma träningscenter. Den 
slutgiltiga undersökningsgruppen bestod av sex personer (46 %), tre av deltagarna hade 
avslutat programmet för sex månader sedan och tre deltagare för nio månader sedan. Av de 
sex deltagarna var fyra kvinnor och två män. Att endast sex deltagare deltog innebar att 
undersökningen hade ett bortfall 54 %. Fyra deltagare svarade på mejlet och ville delta. De 
som inte svarade kontaktades via telefon. Författaren fick kontakt med tre deltagare via 
telefon och alla ville delta. De som inte deltog i undersökningen lämnade inget svar på om de 
ville delta eller ej. En orsak till det stora bortfallet kan enligt Thagaard (1998) ha varit att de 
som ville delta bemästrade sin egen situation och därför inte hade något emot insyn från 
forskaren, vilket om så var fallet kan ha lett till ett missvisande resultat. 

4.7. Validitet och reliabilitet 
Svensson (1996) menar att begreppet validitet inom den kvantitativa forskningstraditionen 
avser att frågorna mäter det de avser att mäta. När det gäller kvalitativa studier gäller 
begreppet snarare hela forskningsprocessen än enbart datainsamlingsmetoden (Patel & 
Davidson 2003). Vidare menar författarna att varje kvalitativ forskningsprocess är unik och 
det är därmed svårt att finna entydiga regler, procedurer eller kriterier för att uppnå god 
kvalitet. Därför är det viktigt att forskningsprocessen beskrivs i undersökningen så att de som 
tar del av resultaten kan bilda sig en egen uppfattning om alla val som forskaren har gjort 
(ibid). Författaren upplever att forskningsprocessen är väl beskriven i undersökningen och 
läsaren får ta del av de förutsättningar som studien baserades på och vilka val författaren 
gjorde. Detta ger läsaren möjlighet att själv avgöra om studien undersökte vad den avsåg att 
undersöka.  
 
Att försöka säkerställa innehållsvaliditeten är ett sätt att försäkra sig om att instrumentet mäter 
vad det avser att mäta. Detta görs genom att utifrån litteraturen finna begrepp som är aktuella 
för studien och översätta och formulera dem till enskilda frågor i intervjun. Om 
innehållsvaliditeten är god har vi lyckats få en bra täckning av det problemområde vi ska 
studera, samt en god översättning från teori till enskilda frågor (ibid).     

15 



 

Författaren upplever att intervjufrågorna täckte upp problemområdet och att resultatet kunde 
svara till syftet med undersökningen. Cohen et.al (2007) skriver att resultaten måste beskriva 
det fenomen som blivit undersökt för att undersökningen ska vara valid.  
 
Cohen et.al (2007) refererar till Maxwell (1992) och skriver att en generaliserbarhet av 
studien bör finnas för att den ska vara valid. Med generaliserbarhet här menas att resultatet 
ska vara användbart för att förstå liknande situationer (Cohen et.al 2007). Svensson (1996) 
menar att generalisering i kvalitativ analys kan åstadkommas genom att pröva den 
framarbetade teorin mot annan samlad kunskap, till exempel genom att jämföra resultatet med 
annan kunskap som publicerats inom det aktuella området. Studien hade inte för avsikt att 
generalisera upptäckterna, detta förklaras i avsnittet ”undersökningsgruppen” ovan. Däremot 
kunde resultaten jämföras mot annan kunskap som publicerats inom området där likheter och 
olikheter kunde identifieras. Författaren anser därmed att upptäckterna i undersökningen 
skulle kunna användas för att få bättre förståelse för andra liknande situationer.   
 
Validiteten i kvantitativ data kan göras mer säker genom att använda ett lämpligt instrument 
för datainsamling (Cohen et.al 2007). Författaren anser att instrumentet för att samla in datan 
var passande, däremot kunde resultatet ha blivit ännu mer tillförlitlig (reliabelt) genom att 
väga deltagarna och inte bara lita till deras ord. Risken finns också att deltagarna trodde att de 
vägde det de uppgav men att de inte hade kontrollerat den på en stund. Svensson (1996) 
menar att kvantitativ metodik strävar efter att numeriskt fastställa validiteten genom att 
jämföra erhållna resultat med det som valts att betraktas som det sanna. Författaren uppfyllde 
detta till exempel genom att jämföra deltagarnas fysiska aktivitet idag med de 
rekommendationer som finns om hur aktiv en person som vill vidmakthålla vikten bör vara.    
 
Enligt Patel och Davidson (2003) handlar reliabilitet om hur väl instrumentet motstår 
slumpinflytanden av olika slag. Svensson (1996) förklarar reliabilitet som med vilken 
noggrannhet mätningen genomförs och huruvida upprepade mätningar ger samma resultat.  
När det handlar om att intervjua människor om deras livssituation finns en risk för att deras 
sinnestillstånd kan påverka deras svar (ibid). Detta gör att reliabiliteten bör ses i sitt 
sammanhang, det vill säga bedömas utifrån den situationen som råder vid intervjutillfället. 
Identiska frågor kan i den kvalitativa intervjun vara reliabla även om svaren skiljer sig åt 
mellan två intervjutillfällen (ibid). Silverman (1993) som Cohen et.al (2007) refererar till 
menar att ett sätt att kontrollera reliabiliteten är genom att använda en standardiserad intervju 
med exakt samma frågeformuleringar och frågeföljd till alla deltagare. Eftersom att intervjun 
var delvis standardiserad ställdes inte identiska frågor till alla deltagare utan formuleringar 
och följdfrågor kunde variera beroende på samtalets gång. På grund av detta och att 
sinnestillståndet kan påverka deltagarnas svar var inte reliabilitet i form av att upprepade 
mätningar ska ge samma resultat relevant i studien. Det som gjordes för att öka 
tillförlitligheten i studien var att spela in intervjuerna för att på så sätt kunna repetera dem och 
försäkra att de uppfattades rätt (Patel & Davidson 2003).   

4.8. Etiska överväganden  
Inom det Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsområdet finns individskyddskravet 
som syftar till att skydda samhällets individer mot otillbehörlig insyn i exempelvis sina 
livsförhållanden (vetenskapsrådet 2008-05-23). Kravet innefattar även att skydda individer 
mot fysisk och psykisk skada, förödmjukelse och kränkning. Individskyddskravet är den 
grundläggande forskningsetiska principen, den kan delas upp i fyra allmänna huvudkrav på 
forskning. De kallas: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
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nyttjandekravet (ibid). Dessa grundläggande principer har studerats och tagits hänsyn till i 
undersökning.    
 
Enligt informationskravet informerades deltagarna om syftet med undersökningen och att den 
skulle publiceras som en C-uppsats. De informerades om att det bara var författaren som vet 
vem som svarade vad i undersökningen samt att den var frivillig och de hade rätt att avbryta 
sin medverkan närhelst de önskade. Alla deltagare i undersökningen var myndiga och de 
ansvarade själva över sitt samtycke att medverka. Alla deltagare tillfrågades muntligt innan 
intervjun om de tillät att intervjun spelades in. Deltagarna hade själva möjlighet att råda över 
vilka frågor de ville svara på och hur de valde att besvara dem. Deltagarna hade också 
möjlighet att avbryta sin medverkan i undersökningen genom att avbryta intervjun eller 
kontakta författaren i efterhand. Det fanns inga beroendeförhållanden mellan författaren och 
deltagarna, däremot fanns en tidigare relation som gruppledare och deltagare. Det här var ett 
etiskt dilemma som författaren tänkte över och tog i beaktning att enskilda deltagare kanske 
valde att delta som en ”tjänst” till gruppledaren. Medan andra kanske valde att inte delta på 
grund av de inte ansåg att relationen till gruppledaren var bra. En kommentar från en 
deltagare var ”om det hjälper dig så ställer jag upp”. Författaren förklarade tydligt att 
deltagaren inte skulle ställa upp av den anledningen utan ta ett beslut ifall det här var någon 
som han/hon ville eller inte. Deltagaren valde att delta. Författaren tydliggjorde att det var 
deltagarens beslut att delta vid varje enskilt intervjutillfälle och på så sätt uppfylldes kravet så 
gott det gick. Enligt konfidentialitetskravet ska uppgifter antecknas, lagras och avrapporteras 
på ett sådant sätt att ingen utomstående ska kunna identifiera enskilda personer. Eftersom att 
det enbart deltog två män i undersökningen och att det även i programmet deltog få män 
jämfört med kvinnor så valde författaren att aldrig skriva ut om det var en man eller kvinna 
som uttalade sig och på sätt minskade risken för att de skulle kunna identifieras. Hänsyn har 
tagits till att det insamlade materialet endast får användas till vetenskapliga ändamål enligt 
nyttjandekravet.   
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
Nedan presenteras undersökningens resultat och analysen som gjorts av det. Resultatet 
presenteras under var och en av frågeställningarna i undersökningen och avslutas med en 
sammanfattning.  

5.1. Hur har livsstilsprogrammet påverkat deltagarna viktmässigt? 
Diagram 1 
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Gått ned

Vidmakthållit

 
Siffrorna på värdeaxeln är angivna i %.  
 
Den första stolpen i diagrammet visar 100 % för alla deltagare och motsvarar den vikt de gick 
ned under programmet, alla sex deltagarna gick ned mellan 10 kg och 19 kg. Den andra 
stolpen visar hur många % av vikten de gick ned som de vidmakthållit. De flesta hade 
vidmakthållit omkring 50 % av viktnedgången och en deltagare vägde idag mindre än han/hon 
gjorde då programmet slutade. Ingen hade gått upp till sin vikt de hade innan programmet 
startade, vilket betyder att alla vägde mindre idag än när programmet startade. 
 
Alla deltagare uppgav att de deltog i programmet för att gå ned i vikt. Två av deltagarna 
uppgav också att anledningen var att de ville komma igång med träning. Hälsomässiga 
orsaker uppgavs av två deltagare, en av dem hade nyligen fått mediciner mot diabetes typ 2 
och högt blodtryck, medan den andra menade i förebyggande syfte. Att alla deltagare hade 
som främsta orsak att gå ned i vikt kan tyda på, enligt Adolfssons (2004) resonemang att de 
var motiverade att gå ned i vikt, men inte motiverade att genomföra de förändringar som 
krävs för att vidmakthålla vikten. Att ha hälsomässiga orsaker som motivation till att vilja 
göra en förändring tyder på att deltagarna ser en risk med sitt beteende (Wijk 2002). Att ta 
steget och börja i ett livsstilsprogram tyder på att deltagarna har kommit fram till vad som 
skulle kunna hjälpa dem att ändra sitt beteende, nämligen programmet.  
 
Två av deltagarna trivdes med sin vikt idag, trots att de inte gått ned till sin målvikt. En 
deltagare förklarar det genom att  
 

”Jag är fastare i kroppen idag” 
 

”Jag tänker inte så mycket på vikt längre” 
 

Den andra deltagaren förklarade att han/hon gärna skulle ha gått ned mer men kunde idag 
köpa kläder i en vanlig butik vilket underlättade väldigt mycket och sågs som ett skäl för att 
han/hon trivdes med vikten idag. Två av deltagarna beskrev att de var nöjda med den vikten 
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de hade då de avslutade programmet men var inte nöjda med sin vikt idag efter att de gått upp 
några kg. Medan två andra berättade att de aldrig kommit ned till sin önskevikt.  
Majoriteten av deltagarna i undersökningen kom aldrig ned till sin önskevikt, vilket kan 
betyda att de hade orealistiska förväntningar om vad de kunde uppnå (Elfhag & Rössner 
2005). I den här undersökningen gick tre deltagare som inte lyckats nå sin målvikt upp i vikt 
igen, även om de inte gick upp allt. Att inte nå målvikten kan göra att personen tappar tron på 
sin förmåga att kontrollera sin vikt, vilket kan leda till att beteendet för att vidmakthålla 
viktminskningen överges, vilket då skulle kunna förklara att de gått upp i vikt (Elfhag & 
Rössner 2005). Å andra sidan hade de två personerna som lyckats gå ned till sin målvikt också 
gått upp i vikt igen, vilket gör att det inte går att se något samband mellan att lyckas gå ned till 
önskad vikt och vidmakthållande av vikt i den här undersökningen. Deltagaren som idag 
vägde mindre än vad han/hon gjorde när kursen avslutades hade alltså fortsatt att gå ned i vikt 
trots att önskad vikt inte var nådd, vilket också talar emot det resonemanget. Däremot var det 
en deltagare som bekräftade att gå ned till önskevikten var viktigt, att han/hon inte var nöjd 
med att bara ha fått bättre hälsa. Detta tyder på att det upplevdes viktigt att gå ned till 
önskevikten, men att inte göra det behövde inte betyda att beteendet övergavs.     

5.2. Hur upplevde deltagarna att livsstilsprogrammet påverkade dem 
livsstilsmässigt? 
Diagram 2 
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0=inte alls 1=väldigt få 2=mittemellan 3=många 4=väldigt många 
 
Diagrammet förklarar deltagarnas upplevelse av hur många livsstilsförändringar de 
genomförde samt hur många de upplevde att de vidmakthållit. Alla deltagare upplevde att de 
genomförde ”många” livsstilsförändringar. Fyra av deltagarna tyckte att hoppet mellan 
”många” och ”väldigt få” bibehållna förändringar var för stort. De upplevde att de 
vidmakthållit ”många” av förändringarna, men inte alla. En deltagare valde ”väldigt få” och 
en deltagare som upplevde att alla förändringar var vidmakthållna valde ”många”. 
Förändringarna som deltagarna gjorde gick att dela in i kategorierna fysisk aktivitet och kost, 
vilka presenters nedan.  
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5.2.1. Fysisk aktivitet 
Diagram 3 
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Många av deltagarna uppgav att de hade börjat träna mer under programmets gång. Två 
deltagare beskrev att de nog var lika fysiskt aktiva innan programmet som de var idag men de 
menade att de hade längre varighet och högre intensitet på aktiviteterna idag. Tidigare var det 
mer vardagsaktiviteter och dans medan det idag kombinerades med styrketräning och 
konditionsträning på träningscentret. Enligt Hälsomyndigheterna i Norge ger ökad varighet 
och intensitet större hälsovinster och enligt Elfhag & Rössner (2005) är fysisk aktivitet 
relaterat till att vidmakthålla vikten, genom att den ökar energiförbrukningen.  

 
”Jag fick en annan inställning till träning och rörelse i vardagen” 

 
Den kommentaren kom från en deltagare som innan programmet upplevde sig vara helt 
inaktiv men som idag var fysiskt aktiv 4-5 gånger i veckan. Upplevelsen tyder på att 
förbättrad fysisk form kan främja mängden och intensiteten på de dagliga aktiviteterna. 
Deltagaren berättade vidare att han/hon försökte att gå en promenad på lunchen på jobbet 
några gånger i veckan, vilket aldrig hände innan programmet började. Att göra sådana 
medvetna hälsobeslut tyder på att deltagaren var beredd att göra förändringar i livsstilen och 
inte bara beredd att gå ned i vikt som Adolfsson (2004) beskriver som ett problem. Det tyder 
också på en inre locus of control då deltagaren insett att han/hon själv kunde påverka sin 
framtid (Elfhag & Rössner 2005).  
 
Alla deltagare upplevde som nämnt ovan att de genomförde många förändringar i livsstilen. 
De flesta tyckte att träningen/den fysiska aktiviteten var lättast att hålla fast vid av dessa.   
 

”Jag känner mig bättre när jag tränar och får mer energi, därför är det inte så lätt att sluta 
med det” 

 
Kommentaren tyder på att fysisk aktivitet kan öka välmåendet vilket i sin tur kan främja andra 
positiva beteenden som behövs för att vidmakthålla vikten (Elfhag & Rössner 2005). En 
kommentar från samma person som också tyder på detta var:  
 

”Att först slita på spinning för att sedan stoppa i sig massa onyttigt är ju bara dumheter” 
 
 
En deltagare råkade ut för en knäskada efter programmets slut vilket gjorde att graden av 
fysisk aktivitet sjönk. Elfhag & Rössner (2005) menar att nedsatt fysisk funktion som innebär 
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begränsningar för att gå förutsäger en viktökning. Intressant var att deltagaren inte skiljde sig 
från de andra deltagarna när det kom till procentuellt vidmakthållande av vikten. Nästan alla 
deltagare, förutom den knäskadade, kom upp i Hälsomyndigheternas rekommendationer om 
30 minuters aktivitet varje dag, eller minst 3,5 timmar i veckan. Rekommendationerna om 
fysisk aktivitet för att nå viktstabilitet var det bara möjligtvis två deltagare som nådde upp till.  

5.2.2. Kost 

Alla deltagare upplevde att de gjorde förändringar i sina kostvanor under programmet. 
Konkreta förändringar som nämndes var att de började äta mer grönsaker och att de började 
äta frukost. En deltagare menade att han/hon följde tallriksmodellen och att det var skälet till 
att han/hon idag åt mer grönsaker. Två av deltagarna menade att det var svårt att äta 
tillräckligt med grönsaker till middag, en av dem menade att han/hon försökte äta enligt 
tallriksmodellen men att grönsaksdelen var den svåra. Den andra deltagaren menade att 
han/hon inte försökte äta enligt tallriksmodellen. Totalt två av deltagarna uppgav att de inte 
tänkte på tallriksmodellen medan de andra fyra använde eller försökte följa den. Båda att äta 
frukost och att äta mer grönsaker kopplas ihop med att lyckas vidmakthålla vikten (Elfhag & 
Rössner 2005). Tre av deltagarna uppgav att de åt ”matpakker” till lunch vilket visar samband 
med Kjærnes (2001) undersökning om att den traditionen fortfarande lever kvar. Två 
deltagare menade att de hade ätit smörgåsar till lunch innan programmet började men att de 
nu försökte undvika att äta bröd på grund av att de hade hört att det inte var bra vid 
viktminskning och vidmakthållande av vikt. Att inte äta sötsaker vid sidan av maten och att 
inte småäta var saker som upplevdes som svåra att hålla fast vid efter programmets slut. 
Enligt (Elfhag & Rössner 2005) är vidmakthållande av viktminskning sammankopplat med 
totalt lägre kaloriintag och reduktion av sötsaker. Mest troligt bidrar att undvika sötsaker till 
ett lägre totalt kaloriintag. Att ha en regelbunden måltidsrytm är också något som Elfhag & 
Rössner (2005) kopplar ihop med att vidmakthålla vikten. Att småäta som en deltagare 
nämnde kan innebära att ha en regelbunden måltidsrytm med små måltider ofta, men det 
brukar som sagt kopplas ihop med att vidmakthålla i vikten. I det här fallet tolkade författaren 
att småäta innebar att inte ha en regelbunden måltidsrytm, utan att äta mellan måltiderna. 
Något som också upplevdes svårt var att veta hur stor mängd mat man skulle äta. Att äta 
mindre portionsstorlekar kopplas ihop med att lyckas vidmakthålla vikten enligt Elfhag & 
Rössner (2005). En kommentar var: 
 

”Det blir lätt få måltider och då blir de ofta för stora” 
 
Som nämnts ovan kopplas alltså både en regelbunden måltidsrytm och mindre 
portionsstorlekar ihop med att vidmakthålla vikten (Elfhag & Rössner 2005). Deltagaren 
menade att orsaken till att det lätt blev få måltider var att det kunde vara stressigt på jobbet 
och då glömdes det bort. Förklaringen tyder på att det var situationen runt omkring individen 
som gjorde det svårt att få till förändringen. Det kan också tyda på en bristande internal locus 
of control då deltagaren inte tog fullt ansvar över sina handlingar (ibid).  
 
Många av deltagarna sa att de tänkte mer på mat och vad de åt, vilket tyder på att de fått ett 
mer kontrollerat matbeteende. Enligt Elfhag & Rössner (2005) är att ha kontroll över sitt 
matintag avgörande för viktutvecklingen. Kommentarer som:  
 

”Jag har lagt om kosthållet radikalt” 
 

”Jag unnade mig väldigt lite kakor och godis” 
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kan tyda på en alltför strikt kontroll av matintaget, vilket Elfhag & Rössner (2005) kopplar 
ihop med att gå upp i vikt igen. En kommentar var:  
 

”Mitt problem är att jag unnar mig choklad på helgen” 
 
vilket tyder på att deltagren trodde att en ”allt eller inget” relation till mat var nödvändig för 
att hålla vikten. En flexibel kontroll över matintaget är önskvärd när det gäller att hålla vikten 
stabil över lång tid, det är möjligt att deltagarna som menade att de tänkte mer på mat och vad 
de åt har en sådan typ av kontroll (ibid). Majoriteten beskrev att det var kontrollen på 
matintaget som var svårast att vidmakthålla av förändringarna de genomförde.  
 
”Jag har varit väldigt duktig på att bara ta lite på fredag och lördagskväll men nu tar jag nog 

lite mer, men inte varje dag som förr” 
 
tyder på att en flexibel kontroll fanns hos deltagaren under programmets gång och att den 
fanns kvar även idag jämfört med innan deltagaren började i programmet. Jarlbo (2004) 
menar att det är vikigt att förändra beteendet successivt och inte alltför radikalt, vilket 
deltagaren ger indikationer om. Deltagaren beskrev att det var frestelsen av sötsaker som 
gjorde det svårt att bara ta lite. En kommentar var:  
 

”Om det inte var gott skulle man inte ha stoppat i sig det heller” 
 

Deltagarens beskrivning tolkas som att den gamla vanan gav upphov till en positiv 
upplevelse, att det var gott. Det är just styrkan i den upplevelsen som kan påverka risken för 
återfall (Burell & Lindahl1999). Att klara av att stå emot en sådan frestelse kan ge individen 
en känsla att ha kontroll över situationen, vilket är viktigt för att kunna vidmakthålla en 
viktminskning (Elfhag & Rössner 2005). Deltagaren menade att han/hon släppt lite på 
kontrollen men att den fortfarande fanns där då han/hon inte gått tillbaka helt till den gamla 
vanan, att äta sötsaker varje dag. Detta tolkas som att han/hon lyckades stå emot frestelser i 
alla fall ibland, vilket förmodligen ger honom/henne en känsla av kontroll. Kommentaren:  
 

”Jag unnar mig mer idag” 
 
från en annan deltagare, gör det svårt att avgöra om personen hade kvar någon form av 
kontroll över matbeteendet eller om det betydde att kontrollen hade släppts. Vid en jämförelse 
av: 
 

”Jag unnade mig väldigt lite kakor och godis” 
 

”Jag unnar mig mer idag” 
 
så kan det betyda att den strikta kontrollen innan ledde till ett ”allt eller inget” tänk idag, 
vilket mest troligt påverkar vidmakthållandet av vikten negativt (Elfhag & Rössner 2005).  
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5.3. Hur upplevde deltagarna att livsstilsprogrammet påverkade dem 
hälsomässigt? 
Diagram 4 

0

1

2

3

4

Delt. 1 Delt. 2 Delt. 3 Delt. 4 Delt. 5 Delt. 6

Innan

Idag

 
1=dålig 2=Sådär 3=god 4=utmärkt 
 
Diagrammet visar att alla deltagare upplevde att de förbättrade hälsan från det att programmet 
startade och fram till idag. En av deltagarna upplevde att hälsan har gått från ”dålig” till 
”utmärkt”. Den främsta orsaken till detta var att mediciner mot diabetes typ 2 och högt 
blodtryck hade kunnat tas bort. En annan orsak till förbättringen var att formen hade blivit 
mycket bättre. Tre av deltagarna menade att hälsan hade gått från ”sådär” till ”god” och 
motiverade förändringen med att konditionen hade blivit bättre och att det kändes bättre än 
innan. Att ha blivit kvitt smärta och fått mer energi var andra motiveringar. En deltagare 
beskrev att formen var bättre än på länge och att vardagen fungerade bättre och tyckte därmed 
att hälsan gått från ”dålig” till ”god”. Bara en av deltagarna upplevde att hälsan var ”god” 
innan programmet startade och idag upplevdes den som ”utmärkt”, att hälsan hade förbättrats 
beskrevs genom att blodtrycket blivit bättre och att det nu var lättare att gå i trappor och 
backar. Att den fysiska formen hade blivit bättre upplevde många hade påverkat hälsan till det 
bättre. Detta tolkar författaren som en effekt av fysisk aktivitet, vilket Elfhag & Rössner 
(2005) menar kan bidra till ett ökat välmående. Att slippa mediciner genom att göra en 
förändring i livsstilen kan medföra fördelar som förbättrad hälsa och ökat välbefinnande 
(Ewles & Simnett 2008). Det kan också medföra ökad självkänsla som man upplever om man 
aktivt tar kontroll över någon del i sitt liv (ibid).  
 
Frågan om vad hälsa innebar för deltagarna var en öppen fråga, vilket innebar att deltagarna 
hade möjlighet att ange flera svar. Tre av deltagarna svarade att hälsa för dem var att fungera i 
vardagen, exempel som nämndes var att kunna klä sig själv, knyta skorna utan problem och 
att kunna gå i trappor utan att det var tungt. Tre av deltagarna svarade att hälsa var att vara 
frisk och fyra stycken svarade att vara i form. Att fungera i vardagen kan tyckas vara av stor 
angelägenhetsgrad, vilket tyder på att det är en viktig motivationsfaktor till att ändra sitt 
beteende (Ewles & Simnett 2008). De som uppgav att hälsa var att vara frisk kan ha upplevt 
att det fanns en risk för sjukdom med deras beteende. Om så var fallet skulle det kunna 
innebära att det var en motivation till att starta i programmet (Wijk 2002).    

5.4. Vilka faktorer upplevde deltagarna påverkade resultatet? 
Att inte kontrollera vikten regelbundet var något som ansågs vara ett hinder till att 
vidmakthålla goda matvanor, vilket i sin tur påverkade vikten negativt. Vissa ansåg att de 
lurade sig själva genom att inte gå på vågen. Att väga sig regelbundet är en typ av 
självövervakning, syftet är att bli medveten om sitt beteende vilket är en förutsättning för att 
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kunna ta kontroll (Ewles & Simnett 2008). Att vara medveten om att handlingen förmodligen 
skulle leda till att vikten gick upp igen men att förneka det genom att undvika att väga sig kan 
tyda på att personen hade en bristande inre locus of control. Detta eftersom att individen inte 
ville ta fullt ansvar över sina handlingar (Elfhag & Rössner 2005). Att regelbundet kontrollera 
ikten genom vägning är något som har visat sig viktigt för att vidmakthålla vikten (Elfhag & 
össner 2005; Adolfsson 2004). Vilken beredskap till förändring som deltagaren hade visade 

ig också påverka resultatet.     

v
R
s

 
”Jag reste på semester och då sket det sig totalt, sen blev det ju och då tänkte jag, äh jag tar 
igen det efter jul” 
 
Beskrivningen kan kopplas ihop med att deltagaren rört sig bakåt i Prochaska & DiClementes 
förändringshjul (Naidoo & Wills 2000). Istället för att gå vidare från ”genomförande” till 
”bibehållande” halkade deltagaren tillbaka till ”beslutande”. Detta kan innebära att deltagaren 
aldrig befann sig i ”genomförande” fasen när det kom till förändringar i livsstilen utan kanske 
bara när det gällde att gå ned i vikt, vilket enligt Prochaska et.al (1995) är väldigt vanligt för 
dem som startar viktminskningsprogram.  
 
”Det är inte nödvändigt att svärmor ska fresta mig att ta fler wienerbröd när hon vet att det 

inte är bra för mig.” 
 
Så beskrev en deltagare hur det sociala stödet var viktigt för att lyckas vidmakthålla både vikt 
och vanor. Deltagaren fortsatte berätta att det inte var ett problem längre eftersom han/hon 
sagt ifrån. Deltagaren klargjorde också att det var han/hon som bestämde vad han/hon skulle 
äta, ingen annan. Att klara av att motstå en sådan frestelse gav mest troligt deltagaren en 
känsla av kontroll att hantera situationen, vilket är viktigt för det fortsatta förändringsarbetet 
(Burell & Lindahl 1999). Att dessutom säga ifrån tyder på att deltagaren hade en inre locus of 
control, att han/hon ansåg att det som händer i livet var konsekvenser av egna handlingar 
(Elfhag & Rössner 2005). Det kan också ses som att deltagaren tror på sin förmåga att hantera 
situationen i och med att han/hon tar tag i den och agerar (Bandura 1997). En deltagare 
berättade att människor runt omkring kommenterat: 
 

”Du är ju snart 50 då behöver du inte vara så tunn” 
 

Vilket deltagaren ansåg påverka att han/hon aldrig kom ner till sin önskevikt. Det kan tyda på 
att deltagaren inte övervägt hur en viktminskning skulle påverka relationen med signifikanta 
andra och när det blev tydligt så halkade han/hon tillbaka ett steg i förändringshjulet (Naidoo 
& Wills 2000). Vidare tyder beteendet på en external locus of control då hennes handlingar 
påverkas av andras kommentarer (Elfhag & Rössner 2005). Kommentaren:  
 

”Jag bor ensam, kanske hade det varit enklare om man hade kunnat passa på varandra” 
 
beskriver också vikten av socialt stöd. Men samtidigt tyder kommentaren på att tron på den 
egna förmågan att hantera situationen sviktar.  
 
Bara en av deltagarna beskrev att han/hon försakat mycket av det sociala och andra 
fritidsintressen för att klara av att gå ned och vidmakthålla vikten och därmed genomföra 
livsstilsförändringar. Alla de andra menade att de inte hade försakat något. Under en intervju 
kom ändå kommentaren:  
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”Jag saknar att mysa med mat på fredagskvällen, det är trist att det är så väldigt lite jag kan 
unna mig” 

 
Vilket väldigt tydligt tyder på att deltagaren upplevde att han/hon försakade något. Samtidigt 
tyder denna kommentar på en möjligtvis för strikt kontroll. Deltagren upplevede att han/hon 
inte kunde unna sig någonting utan att gå upp i vikt, vilket kan göra det svårt att motivera sig 
med tanke på att väga fördelar med det nya beteendet mot nackdelar (Ewles & Simnett 2008). 
Deltagren som medvetet beskrev att han/hon försakat mycket säger att han/hon tänkte över 
varje social situation noga för att överväga om det var värt det. Med det menade deltagaren att 
de sociala situationerna bestod av mycket mat och öl och att det påverkade hans/hennes vikt 
direkt. Att deltagaren övervägde ifall det var värt det tyder på att han/hon inte var beredd att 
förändra sitt beteende i en social situation. Istället undvek han/hon situationen eller tog 
konsekvensen av sina handlingar i situationen. Beteendet tyder på att deltagaren hade en inre 
locus of control då han/hon ansåg att vad som händer var konsekvenser av hans/hennes egna 
handlingar (Elfhag & Rössner 2005). Att inte hinna med sina andra fritidsintressen uppgavs 
också som en förlust:  
 

”Idag har en hälsosam livsstil och träning blivit mina fritidsintressen” 
 
Deltagaren ansåg tydligen att det nya beteendet var av hög angelägenhetsgrad då han/hon 
klarade av att motivera sig trots att det medförde många nackdelar för hans/hennes sociala liv 
och andra fritidsintressen som han/hon beskrev som viktigt för honom/henne (Ewles & 
Simnett 2008). Att mat ska passa in i förhållande till tid och vad som sker runtomkring hela 
tiden var något som upplevdes förhindra att vidmakthålla livsstilsförändringar. 
Livssituationen runt omkring har stor betydelse för förmågan att kunna förebygga återfall i 
gamla vanor (Burell & Lindahl 1999). Att det sker mycket runt omkring en kan tolkas som att 
stressbördan var relativt stor vilket kan leda till att falla in i gamla mönster. Flera av 
deltagarna nämnde att gruppen var viktig.  
 

”Jag saknade gruppen efteråt om jag ska vara ärlig” 
 

”Fint att träffa fler som är på samma nivå och prata om erfarenheter” 
 

Kommentarerna tyder på att deltagarna sett gruppen som ett socialt stöd och att det är viktigt 
att kunna dela erfarenheter med personer som går igenom något liknande (Burell & Lindahl 
1999).  

5.5. Sammanfattning Resultat 
Bara en deltagare hade lyckats vidmakthålla sin viktminskning, deltagren hade också fortsatt 
gå ned i vikt fram tills idag. Trots detta hade alla deltagare lägre vikt idag jämfört med innan 
de startade i programmet. Två av deltagarna trivdes med sin vikt idag medan två av deltagarna 
trivdes med sin vikt när de avslutade programmet, men inte idag och två av deltagarna trivdes 
varken med sin vikt vid slutet av programmet eller idag.  
 
Alla deltagare upplevde att de genomförde ”många” förändringar i livsstilen, men bara en 
upplevde att alla fortfarande vidmakthölls idag. De flesta upplevde att de vidmakthöll många 
av ”många” förändringarna, men inte alla. De menade därför att de hamnade mellan ”väldigt 
få” och ”många”. Bara en deltagare upplevde att ”väldigt få” förändringar var vidmakthållna.  
Tre av deltagarna upplevde att de hade ökat sin fysiska aktivitet idag jämfört med innan 
programmet. Två deltagare upplevde att de utövade fysisk aktivitet lika ofta idag som innan, 
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men med längre varighet och högre intensitet. En deltagare upplevde att den fysiska 
aktiviteten hade minskat idag jämfört med innan. Alla deltagare utom en kom upp i 
Helsedirektoratets rekommendationer om 30 minuters aktivitet varje dag, eller minst 3,5 
timmar i veckan. Rekommendationerna om fysisk aktivitet för att nå viktstabilitet var det bara 
möjligtvis två deltagare som nådde upp till. Deltagaren som lyckades vidmakthålla 
viktminskningen var en av dessa, vilket kan tyda på att det finns ett samband då ingen annan 
lyckades vidmakthålla vikten men inte heller når upp till rekommendationerna. Ett undantag 
var en person som kom upp i rekommendationerna men ändå inte lyckats vidmakthålla vikten, 
vilket då talar emot ett samband. 
 
Förändringar som deltagarna upplevde att de genomförde med tanke på kost var att de var mer 
medvetna om vad de åt och tänkte mer på det. Andra förändringar var att de åt mer grönsaker 
och hade börjat äta frukost. Två deltagare menade att de inte följde tallriksmodellen medan de 
andra fyra gjorde det eller åtminstone försökte. Nästan alla deltagare åt tidigare ”matpakker” 
till lunch, men idag hade två deltagare slutat med det på grund av att de fått uppfattningen att 
det inte var bra. Att hålla igen på sötsaker och att inte småäta samt att äta regelbundet och inte 
för stor mängd var faktorer som deltagarna upplevde som svårt.  
 
Hälsa beskrevs som att fungera i vardagen, att vara frisk och att vara i form.  
Alla deltagare upplevde att hälsan hade blivit bättre idag jämfört med innan programmet 
startade. Att hälsan hade blivit bättre förklarades genom att ha slutat med mediciner för 
diabetes typ 2 och högt blodtryck, att formen hade blivit bättre, att vardagen fungerade bättre, 
att ha blivit kvitt smärta och att det kändes bättre.  
 
Det som upplevdes ha påverkat konsten att vidmakthålla förändringar och viktminskning var 
vad som sker runt omkring en, att kontrollera vikten regelbundet genom vägning, stöd från 
deltagarna i gruppen, stöd eller bristande stöd från vänner och familj, beredskap till förändring 
samt upplevelsen av att försaka något annat. Trots att bara en deltagare lyckades vidmakthålla 
vikten vägde alla deltagare mindre idag och upplevde en bättre hälsa idag jämfört med innan 
programmet. Bara en deltagare upplevde att han/hon hade vidmakthållit alla förändringar som 
han/hon gjorde och det var bara han/hon som lyckades vidmakthålla vikten. Detta tyder på att 
långsiktig viktreduktion är bättre hos dem som genomfört fem beteendeförändringar eller fler 
jämfört med dem som har gjort färre (Elfhag & Rössner 2005). Detta tillsammans med 
analysen av sambandet mellan vidmakthållande av vikt och rekommendationerna på fysisk 
aktivitet tyder på att viktkontroll är en väldigt komplex process, som är mer beroende av att 
förändra hela det personliga livet än bara enstaka beteenden (ibid).   
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6. DISKUSSION   
Nedan presenteras först metoddiskussion, resultatdiskussion och förslag till framtida 
forskning.  

6.1. Metoddiskussion  
Att genomföra en pilotintervju gjorde att författaren kunde justera detaljer som gjorde att 
intervjun fick bättre kvalitet under intervjuerna i undersökningen. Justeringar som gjordes var 
att dela in frågorna i frågeområden istället för att varje fråga stod för sig. Detta medförde 
också att frågeföljden ändrades till viss del och intervjun fick bättre flyt genom att det snarare 
blev ett samtal kring varje frågeområde. Starrin och Renck (1996) skriver att man ska försöka 
skapa följsamhet under intervjun. I pilotintervjun höll författaren tillbaka med följdfrågor på 
grund av risken att ställa alltför ledande frågor. Detta var något som omvärderades efter att ha 
upplevt att inte få tillräckligt uttömmande svar från deltagaren i pilotintervjun. Författaren 
upplevde mer självsäkerhet i att ställa följdfrågor i de andra intervjuerna som enligt Starrin 
och Renck (1996) är ett bra sätt att bättre förstå vad den intervjuade vill säga. 
 
Intervjuerna genomfördes i lokalen där författaren tidigare genomförde samtal med deltagarna 
i jobbsammanhang, det vill säga i relationen som gruppledare och deltagare. Gruppledaren 
övervägde att istället göra intervjuerna i någon annan miljö för att inte deltagarna skulle 
associera för mycket till de tidigare samtalen då författaren fungerade som en vägledare för 
deltagarna. Men på grund av att det blev enklast så genomfördes intervjuerna där. Enligt 
Starrin och Renck (1996) är det viktigt att den intervjuade känner sig trygg för att kunna svara 
uppriktigt på de frågor som intervjuaren ställer. Ifall deltagaren kände sig trygg eller inte 
berodde förmodligen på hur de tidigare upplevelserna från lokalen var och påverkades säkert 
också av sin tidigare relation till författaren. Författaren upplevde ett öppenhjärtigt klimat med 
alla deltagarna, mer eller mindre. Det kan också bero på att enbart de deltagare med positiva 
upplevelser från programmet och de med en god relation till författaren ville delta i 
undersökningen. Det är något att ta hänsyn till i resultatet. Viktminskning och huruvida 
deltagarna har lyckats vidmakthålla den kan upplevas som ett känsligt ämne. I alla fall om 
deltagaren har upplevelsen av att inte ha lyckats så bra. Det kan väcka negativa reaktioner hos 
personen som bli intervjuad och kan innebära svårigheter för att göra en lyckad intervju 
(Starrin & Renck 1996). Det är något som författaren måste ta hänsyn till ur två aspekter, dels 
att deltagarna kanske inte är så öppna om känsliga saker och dels att de som upplevde mindre 
bra framgång kanske inte ville delta i undersökningen.  
 
Författaren upplevde på två intervjutillfällen att deltagaren avslutade med att säga ”jag hoppas 
du har fått de svar du vill ha”. Enligt Starrin och Renck (1996) är det ett vanligt problem att 
deltagaren svarar såsom han eller hon tror att intervjuaren förväntar sig, vilket en sådan 
kommentar också skulle kunna tyda på. På grund av författarens roll som gruppledare skulle 
det kunna innebära att deltagarna förfinat svaren för att de antar att författaren vill ha positiva 
svar. Det är också möjligt att de trodde att författaren skulle se det som kritik vid negativa 
svar.    
 
Intervjuns utformning med både öppna frågor och frågor med färdiga svarsalternativ 
medförde att författaren fått svar på sina frågeställningar både genom att deltagarna berättat 
men också mer konkret. Detta har gjort det enkelt att se om deltagarna upplevde någon 
skillnad i till exempel hälsa före programmet och idag. Utformningen har varit värdefull för 
analysen av resultatet.  
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6.2. Resultatdiskussion  
Trots att bara en deltagare lyckades vidmakthålla viktminskningen hade alla deltagare lägre 
vikt idag än i utgångspunkten. Att det var få som lyckades gå ned till sin önskade vikt kan ha 
berott på att de hade orealistiska målsättningar i förhållande till viktminskning (Elfhag & 
Rössner 2005; Ewles & Simnett 2008) För att kunna åtgärda det problemet är det viktigt att 
utvärdera målet under vägen, kanske sätta upp delmål. Ifall delmålen inte uppnås är det viktigt 
att söka tänkbara orsaker till varför och göra nödvändiga förändringar (Ewles & Simnett 
2008). Ifall orsaken var att målet var för högt satt får man justera det i efterhand. Elfhag & 
Rössner (2005) har funnit att modifiera viktminskningsmål kan vara viktigt för efterföljande 
resultat. Eftersom att det visat sig vara viktigt med rimliga viktmål och att individer vanligen 
har för stora förväntningar i förhållande till vad som är rimligt är det viktigt att programmet 
hjälper deltagarna med detta. Det kan vara svårt att hitta det rimliga viktmålet direkt men med 
delmål och utvärderingar får det värderas under programmets gång. I marknadsföringen av 
programmet lovas ofta stora viktmässiga resultat vilket också kan vilseleda deltagarna att tro 
att det är ett mirakelprogram som gör jobbet åt deltagarna. Det är ett dilemma, eftersom 
marknadsföringen är viktig för att locka deltagare till programmet men den får inte heller ge 
fel bild av vad som är möjligt att uppnå. 
 
Trots att det var få som gick ned till sin önskade vikt upplevde alla deltagare utom en att de 
vidmakthållit många eller alla av de nya vanorna de lagt till sig. Enligt Elfhag & Rössner 
(2005) kan det att inte gå ned till sin önskevikt göra att personen tappar tron på sin förmåga 
att kontrollera vikten och ger därmed upp beteendet för att vidmakthålla viktminskningen. 
Något sådant samband sågs inte i den här undersökningen, vilket inte utesluter att det kan vara 
så för någon av deltagarna. Deltagaren som inte nådde sin målvikt men som har fortsatt att gå 
ned i vikt fram tills idag sa att det var viktigt att för honom/henne att gå ned till sin önskevikt, 
att bara få bättre hälsa var deltagaren inte nöjd med. Intressant var att på frågan om varför 
han/hon ville delta i programmet svarade deltagaren att det var för på grund av övervikt och 
att han/hon precis hade fått mediciner mot diabetes typ 2 och högt blodtryck. Detta tyder på 
att just det med att gå ned i vikt, att bli lättare eller mindre, var en viktig motivationsfaktor. 
Det kan ha att göra med vad Hauge (2007) skriver om att en stor kropp ger uttryck för 
obalans, förfall och sviktande kontroll medan en slank kropp vittnar om måttlighet, kontroll 
och disciplin. På det sättet får det sociala konsekvenser när vi inte har en kropp som stämmer 
överens med det slanka kroppsidealet (ibid). Deltagaren påpekade just detta med att säga att 
han/hon trodde att det skulle vara lättare att få eller byta jobb om kroppsvikten var lättare. Att 
alla deltagare upplevde bättre hälsa men att bara två var nöjda med sin vikt idag tyder också 
på att det är just det med att bli lättare som känns viktigt.   
 
En deltagare upplevde, tvärt emot vad Hauge (2007) skriver om sociala konsekvenser när 
kroppen inte stämmer överens med det slanka kroppsidealet, att det fick sociala konsekvenser 
när han/hon blev slankare. Deltagaren blev påverkad av människor runt omkring och det nya 
beteendet kändes inte lika angeläget längre. Att få socialt stöd från vänner och familj har 
Elfhag & Rössner (2005) sett ha betydelse för att klara av att vidmakthålla en viktminskning. 
Samtidigt har hur deltagaren hanterade situationen också betydelse. En annan deltagare 
berättade att en person i hans/hennes närhet ofta försökte bjuda på godsaker och övertala att ta 
mer även fast den personen visste att det inte var bra för honom/henne. Istället för att låta den 
andra personen påverka honom/henne sa deltagren ifrån att det var han/hon själv som 
bestämde hur mycket han/hon ville äta. Att agera på det sättet talar om att deltagaren hade en 
inre locus of control då deltagaren ansåg att han/hon själv hade möjlighet att påverka hur 
framtiden skulle se ut. Det tyder också på att deltagaren hade en hög grad av self-efficacy i 
den här situationen, att han/hon kände sig trygg och agerade målmedvetet. Det programmet 
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skulle kunna hjälpa till med om man finner att omgivningen är ohjälpsam är att utveckla 
strategier för att hantera negativt inflytande från andra personer (Ewles & Simnett 2008). Det 
som skulle kunna förbättras i programmet med hänsyn till detta är att jobba med att stärka 
individens självkänsla för att klara av att stå emot sociala påtryckningar.  
 
Ingen av deltagarna uppgav att de hade svårt att hantera frestelser av mat vid uppkomsten av 
negativa känslor eller vid konflikter med andra person. Detta kan vara ett känsligt ämne som 
gjorde att deltagarna undanhöll information om sådana upplevelser, alternativt att deltagare 
som upplevde svårigheter med det inte ville delta i undersökningen. 
 
Alla deltagare i programmet uppgav att de ville gå ned i vikt som främsta orsak att delta i 
programmet, vilket också var den vanligaste orsaken i Hauges (2007) undersökning. Att vilja 
bli lättare som främsta orsak till att vilja gå ned i vikt kan innebära, som Adolfsson (2004) 
beskriver, att man är motiverad för att gå ned i vikt, men det behöver inte betyda att man är 
motiverad för att göra de förändringar i livsstilen som krävs för att vidmakthålla den. En 
deltagare beskrev till exempel att han/hon gått ned till sin önskevikt men den efterföljande 
semestern gjorde att han/hon gick tillbaka till gamla vanor och därmed upp i vikt igen. Det 
kan betyda att deltagaren enligt Prochaska och DiClementes förändringshjul befunnit sig i 
genomförandefasen för att gå ned i vikt men inte för att genomföra förändringarna. Det kan 
vara viktigt för hälsoarbetaren som ska vägleda deltagarna att försöka hjälpa dem att komma 
fram till vart någonstans i förändringshjulet de befinner sig i förhållande till att göra 
förändringar i livsstilen, om deltagaren inte är beredd att genomföra en förändring bör kanske 
hälsoarbetaren råda deltagaren att vänta med att starta i ett livsstilsprogram. Ett problem med 
det tankesättet är att om livsstilsprogrammet bedrivs på ett privat företag där företaget tjänar 
pengar på deltagarna kan pengafrågan göra att hälsoarbetaren ser på företagets vinst i första 
hand. Å andra sidan borde det vara mer värdefullt för företaget att få bra reklam genom att 
personer som lyckas bra sprider det vidare. Men framförallt får man hoppas på att företaget 
har så pass mycket moral att det ser till deltagarnas bästa och inte bara till sitt eget bästa.  
 
Det som säger emot resonemanget med att deltagarna bara är beredda att genomföra en 
viktminskning och inte förändringar i livsstilen är att alla upplevde att de genomförde många 
förändringar. Alla utom en upplevde också att de vidmakthållit många eller alla av dem. Trots 
detta var det bara en person som lyckades vidmakthålla viktminskningen. Kan det betyda att 
de inte genomförde nog många förändringar? Elfhag & Rössner (2005) skriver att de som 
genomför fem eller fler förändringar i livsstilen ofta lyckas bättre än de som genomför färre. 
Det kan också vara så att de förfinat resultatet och uppgett det de tror att författaren ville höra. 
Eller så kan de ha upplevt att de gått bakåt i förändringshjulet under en period men att de har 
gått framåt igen, vilket kan innebära att de gått upp i vikt under den tiden de föll bakåt och nu 
har hittat tillbaka till de förändrande vanorna. Burell och Lindahl (1996) menar att fall tillbaka 
till gamla vanor är något man får räkna med, det viktiga är att komma tillbaka till de nya 
vanorna igen.    
  
Majoriteten av deltagarna upplevde att de hade en högre grad av fysisk aktivitet idag jämfört 
med tidigare. Majoriteten upplevde också att den förändringen var lättats att vidmakthålla. Att 
det är så kan kanske förklaras genom att fysisk aktivitet ger en känsla av välmående som 
deltagarna vill fortsätta att känna. Att deltagarna får ett individuellt träningsprogram och kan 
träna tillsammans i gruppen kan bidra till att deltagarna känner sig trygga och får tilltro till sin 
egen förmåga att hantera situationen, vilket underlättar för dem att handla målmedvetet 
(Bandura 1997). Bara en deltagare upplevde att han/hon var mindre fysiskt aktiv på grund av 
en knäskada som hindrade honom/henne. Enligt Elfhag & Rössner (2005) skulle en fysiskt 

29 



 

nedsatt funktion som begränsar den dagliga aktiviteten leda till en viktökning efter att en 
viktminskning ägt rum. De deltagare som vidmakthållit minst av sin viktnedgång hade alla 
gått upp ungefär 50 % av sin initiala viktnedgång, detta visar att deltagaren inte skiljde sig 
särskilt mycket från de andra deltagarna procentuellt vilket då innebär att det inte är säkert att 
skadan var orsaken till viktuppgången. Det som är viktigt att göra som hälsoarbetare när en 
deltagare upplever motgång som de inte själva kan påverka är att uppmuntra deltagarna att 
fortsätta med självövervakning och att se på bakslaget som något att ta lärdom av och betrakta 
som en nyttig erfarenhet (Ewles & Simnett 2008).  
 
Rekommendationerna om fysisk aktivitet för att uppnå viktkontroll efter en viktminskning 
kan diskuteras. Rekommendationen ligger på 60-90 minuters fysisk aktivitet varje dag. 
Helsedirektoratet i Norge har fått uppgifter om att det kan upplevas svårt för många personer i 
samhället att nå upp till rekommendationen om 30 minuter fysisk aktivitet varje dag. Två av 
deltagarna i den här undersökningen upplevde att de var inaktiva innan de började i 
programmet. Att för dem gå från att vara inaktiv till att vara fysiskt aktiva 60-90 minuter om 
dagen verkar som ett väldigt stort steg. Rekommendationen är helt säkert riktig ur en 
fysiologisk aspekt men rekommendationerna bör också anses uppnåeliga. En av deltagarna 
som upplevde sig vara inaktiv innan programmet började var idag uppe i den 
rekommenderade nivån om 60-90 min varje dag. Det tyder på att rekommendationen är 
uppnåelig, men samtidigt upplevde deltagaren att han/hon fick avstå från sina andra 
fritidsintressen för att hinna med träningen. Uppenbarligen tyckte deltagaren att det nya 
beteendet var så pass angeläget att fördelarna med det vägde över nackdelarna med att inte få 
tid till andra fritidintressen och det sociala livet. Men det här är absolut en svårighet då det 
kräver en enorm motivation och förändring av hela livet för att lyckas med vidmakthållande 
av en viktminskning.     
 
Tallriksmodellen var något som var centralt i programmet men som inte visade sig användas 
av så många deltagare. Två av deltagarna menade att de använde sig av den till 
middagsmåltiden och att det medförde att de åt mer grönsaker än tidigare. Två deltagare 
menade att de aldrig använde den och två menade att de försökte, det som ansågs svårt med 
den var att äta tillräckligt med grönsaker. Elfhag och Rössner (2005) menar att äta mer 
grönsaker ofta kopplas ihop med att kunna vidmakthålla vikten. Att veta vad som är mer 
grönsaker är svårt, men ett samband kan finnas mellan att vissa upplevde det svårt att få i sig 
tillräckligt och att de inte lyckats vidmakthålla vikten. Att tallriksmodellen är central men att 
få verkar följa den ifrågasätter betydelsen av att använda den som hjälpmedel. Nu visade det 
sig att den var till hjälp för någon och det som är viktigt är att tänka på att vi alla fungerar 
olika. Därför kan det vara dumt att plocka bort den som hjälpmedel men det som kan ses över 
är om det bör finnas något alternativ. Om det är grönsakerna som är problemet bör det kanske 
hellre fokuseras på hur det kan göras enklare att äta grönsaker och vad det är som gör det 
svårt. Två deltagare nämnde att det var tiden och enkelheten som gjorde det svårt att få till. 
Nästan alla deltagare åt ”matpakke” till lunch, två deltagare sa att de tidigare gjorde det men 
nu hade slutat med det på grund av näringsriktiga skäl. Kjærnes (2001) menar att traditionen 
med ”matpakke” fortfarande lever kvar trots att nutritions rekommendationer har förändrats. 
Detta är något att ta hänsyn till när man ska vägleda personer till bra matvanor, att inte 
försöka förändra på deltagarnas vanor radikalt och att inte försöka få dem att ändra på något 
som inte stämmer överens med deras värderingar (Jarlbro 2004). Det som istället kan göras 
om ”matpakken” anses vara dålig ur ett näringsriktigt perspektiv är att till exempel 
komplettera med något annat vid sidan för att få en mer näringsriktig måltid, alternativ plocka 
bort något eller ändra storleken om det är nödvändigt.   
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Att ha kontroll över kostvanorna upplevdes som en svårighet av många. Det fanns tendenser 
hos deltagare som tydde på att de trodde att man måste avstå från att unna sig godsaker helt 
om man ska klara att hålla vikten. Att ha ett sådant beteende kan istället leda till att det inte 
känns värt det och att beteendet överges helt, ett så kallat ”allt eller inget” tänk. En flexibel 
kontroll över beteendet är att föredra enligt Elfhag & Rössner (2005). Ett ”allt eller inget” 
tänk är ofta det som gör att människor får återfall i gamla vanor efter ett bakslag enligt Burell 
och Lindahl (1999). Andra deltagare visade tendenser till att de hade en flexibel kontroll över 
matbeteendet, genom att de kunde unna sig lite men mindre än förr. Sen finns det en tredje 
kategori som inte helt kände att kontrollen över matbeteendet fanns, deltagaren upplevde att 
det var svårt att inte gå till skafferiet och småäta. Hos deltagarna som upplevde dessa olika 
kontroller eller brist på kontroll fanns ingen skillnad i resultatet angående vidmakthållande av 
viktminskning i den här undersökningen, men trots det var det mest troligt en faktor som hade 
betydelse och något som kan ha hjälpt vissa personer att inte gå upp all vikt och bidragit till 
viktökning hos vissa.  
 
En typ av flexibel kontroll fanns också hos deltagaren som övervägde om det var värt det eller 
inte att utsätta sig för sociala situationer där deltagaren visste att han/hon skulle ha unnat sig 
mer än han/hon borde. Här ligger kontrollen i att kontrollera situationen som leder till 
matbeteendet och inte själva matbeteendet. Det tyder också på en inre locus of control hos 
deltagaren, att han/hon ansåg att det som hände i livet var konsekvenser av eget handlande. 
Samtidigt som det tyder på en bristande self-efficacy i de sociala situationerna då deltagaren 
hellre undvek dem än agerade målmedvetet i situationen. Det kan också tyda på att deltagaren 
var beredd att genomföra och vidmakthålla de förändringar som krävdes på ett plan men inte 
när det kom till relationen med signifikanta andra.  
 
Bara en deltagare upplevde medvetet av att han/hon försakade mycket annat i livet genom den 
nya livsstilen. Bland annat upplevdes det som att träningen tog så mycket tid att inget annat 
fritidsintresse hanns med. På frågan om de försakade något svarade alltså nästan alla nej, ändå 
kunde det tolkas som att vissa försakade något ändå. Att de svarade nej skulle kunna bero på 
att de upplevde att det inte borde kännas som att de försakade något men att de ändå gjorde 
det. Vissa gamla vanor fanns förmodligen för att de gav upphov till en positiv upplevelse, 
vilket också kan ha gjort att det kändes svårt att sluta med den. Detta tyder på att det kan vara 
viktigt för personer att klargöra vilka fördelar det nya beteendet medför och att inrätta ett 
belöningssystem för att uppmuntra sig själv att hålla ut (Ewles & Simnett 2008). Att till 
exempel bara ha långsiktiga fördelar som bättre hälsa kan göra det svårt att hålla motivationen 
uppe. I den här undersökningen visade det sig också att bättre hälsa inte var nog med 
motivation till att vidmakthålla en livsstilsförändring.  
 
Självövervakning i form av regelbunden kontroll av vikten upplevdes påverka resultatet både 
positivt och negativt för deltagarna. Att kontrollera vikten regelbundet upplevdes som en hjälp 
till att vidmakthålla goda vanor och viktminskning, medan att inte kontrollera vikten 
upplevdes påverka negativt. Både Elfhag & Rössner (2005) och Ewles & Simnett (2008) 
menar att självövervakning är viktigt för att kunna ta kontroll. Vissa av deltagarna upplevde 
det som att de lurade sig själva genom att inte kontrollera vikten. Detta tyder på att de är 
medvetna om att deras beteende förmodligen ledde till att inte lyckas vidmakthålla 
viktminskningen, men att de inte ville ta konsekvenserna av deras handlingar. Att kontrollera 
vikten regelbundet och se ett positivt resultat skulle kunna ses som en belöning. Att de 
ansträngningar personen gör faktiskt ger resultat. Att uppmuntra deltagarna till 
självövervakning både i form av att kontrollera vikten men också genom att registrera det 
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beteende man önskar förändra kan vara en hjälp för att deltagaren ska bli medveten om vad 
denne gör, vilket är en förutsättning för att kunna ta kontroll.  
 
Att delta i en grupp med människor i samma situation som en själv för att kunna få stöd och 
dela erfarenheter ansågs som en viktig faktor för att lyckas med vidmakthållandet av vanor 
och vikt. Det skulle kunna tänkas att en längre period än sex månader med gruppträffar skulle 
underlätta för deltagarnas förmåga att klara av att vidmakthålla både förändringar i livsstilen 
och viktminskningen. Burell och Lindahl (1999) skriver att gruppen kan ge det sociala stöd 
som behövs både för att komma igång med livsstilsförändringar men också för att stötta 
varandra under tiden innan det nya beteendet känns naturligt. Det är svårt att säga hur lång tid 
det tar innan ett beteende känns naturligt och det varierar mest troligt hos olika personer, men 
att både gå ned i vikt och genomföra livsstilsförändringar samt få känslan av att de ska kännas 
naturliga på sex månader kan nog vara övermäktigt.  
 
Slutsatsen av resultatet blev att alla deltagare i undersökningen upplevde att de fått bättre 
hälsa vilket var positivt. Alla deltagare upplevde också att de hade lägre vikt idag än i 
utgångspunkten, vilket också var positivt. Att alla upplevde att de genomförde många 
livsstilsförändringar och vidmakthöll i alla fall några av dem var också positivt. Varför det 
blev så här är svårt att säga. En anledning till det är att det var för få deltagare med för att 
kunna se tydliga mönster, vilket inte heller var avsikten. Men det beror helt säkert också på att 
viktkontroll och konsten att förändra vanor är en komplex process och att det inte finns några 
enkla svar. En viktig aspekt som kan ses över är längden på programmet, att det med fördel 
skulle kunna förlängas för att deltagarna ska kunna stötta varandra under en längre period än 
sex månader. En annan aspekt är vikten av att kontrollera vikten regelbundet eftersom det 
visade sig ha stor betydelse. Svårigheten är att det blir svårt och är inte önskvärt att tvinga 
någon att väga sig. Det som kan göras är att uppmuntra till att göra det och att förklara hur 
stor betydelse det kan ha. Kontrollen på matintaget är en annan aspekt som visat sig vara 
knepig för deltagarna att få en bra relation till. Det kan vara något att föra fram i ljuset under 
gruppträffarna då deltagarna kan få möjlighet att diskutera det och byta erfarenheter, samt 
förtydliga att en strikt kontroll av matintaget inte är att föredra. Att träningen gått så bra att 
vidmakthålla som den har gjort är väldigt positivt och kan tyda på att strategin som används 
för att hjälpa deltagarna med träning kan fungera. Andra förslag till förbättringar är som 
nämndes ovan att hjälpa deltagarna att sätta realistiska mål och att hjälpa dem att utvärdera 
under programmets gång om de verkar rimliga. Sociala påtryckningar var något som flera 
deltagare upplevde hade inverkan på deras situation och intressant var att sättet att hantera de 
sociala påtryckningarna skiljde sig väldigt mycket åt mellan deltagarna. En deltagare 
upplevde att bristen på socialt stöd från personer i närheten gjorde att han/hon gav upp 
beteendet för att fortsätta gå ned i vikt, medan en annan deltagare hanterade situationen 
genom att kontrollera den och på så sätt inte påverkas negativt av den. Den tredje deltagaren 
menade att istället för att hantera den sociala situationen så undvek han/hon situationen. Att 
hjälpa deltagarna att jobba med sin självkänsla och tron på sin förmåga att hantera sociala 
situationer är angeläget. Som diskuteras ovan finns det indikationer på att tallriksmodellen 
inte fungerar optimalt utan att det hellre handlar om hur deltagarna ska kunna göra det enkelt 
och inte så tidskrävande att äta grönsaker. Det är inte alls säkert att resultatet hade sett ut på 
likadant sätt om undersökningen genomförts vid ett annat center eftersom gruppledarens 
ledarstil, sätt att förmedla kunskapen och uppfatta vad som är centralt kan skilja sig mellan 
olika gruppledare. Även om så är fallet kan kunskapen tas i beaktande och öka förståendet för 
vad som kan vara viktigt för olika deltagare. Upplevelserna om vad som uppfattades 
problematiskt när det gäller att vidmakthålla en viktminskning kan med stor säkerhet kännas 
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igen hos andra personer som går igenom samma sak. Därmed kan också kunskapen användas 
för att vägleda personer som vill gå ned i vikt och vidmakthålla den även utanför programmet.     
 

6.3. Förslag på framtida forskning 
Det skulle vara intressant att göra en större upplaga av undersökningen, få med fler deltagare 
från olika center för att se hur resultatet skulle bli i ett större perspektiv och med möjlighet att 
se om resultatet skiljer sig mellan olika center och iså fall vad det kan bero på. Det skulle 
också vara intressant att dra in ytterligare en aspekt, nämligen hur deltagarna anser att 
gruppledaren har påverkat dem och om/hur olika ledarstilar påverkar resultatet.  
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Akademin för utbildning och ekonomi 
Avdelningen för Religions- och 

 utbildningsvetenskap. 
 
 
 
 
 

 
Forespørgsel om deltagelse i en undersøkelse. 
 
Forespørselen gjelder deg som har gått på Easylife kurs. Hvis du kan tenke deg å bli med i en 
undersøkelse som henspiller til å undersøke hvordan du som deltager, minst seks måneder 
etter programmets slutt, opplever at kurset har påvirket deg. Dette kommer til å skje gjennom 
et intervju ved den enkelte deltager. Hensikten med undersøkelsen er å finne ut hvilke effekter 
programmet har på lengre sikt. Forhåpentligvis kan undersøkelsen bidra til å utvikle og 
forbedre programmet.  
 
Ditt navn vil være anonymt i oppgaven. Intervjuet kommer til å pågå i ca 30-60 minutter og den vil bli 
tatt opp hvis du tillater det.  

 
Mitt navn er Maria Eriksson og jeg studerer til Hälsopedagog på Högskolan i Gävle. 
Undersøkelsen kommer til å utformes i en C-oppgave, mitt eksamensarbeid.  
 
Deltagelsen i undersøkelsen er frivillig og du har når som helst rett til å avslutte din 
deltagelse. Kontakt meg eller min veileder hvis du har spørsmål.   
 
Mvh 
 
Maria Eriksson  
0047 40xxxxxx 
xxxxx.x.xxxxxxxx@gmail.com 
 
 
Veileder:  
Carl-Erik Carling  
0046 26xxxxxxx 
xxx@hig.se 
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Bilaga 2  
 
Intervjufrågor 
 

 Vilket år är du född? 

 

 Kan du berätta vad du arbetar eller sysselsätter dig med? 

 

 Hur längesedan var det du avslutade programmet?   

 

 Varför ville du delta i programmet? 

 

 Kan du beskriva vad hälsa innebär för dig?  

 

 Hur upplevde du din hälsa då du bestämde dig för att delta i programmet? Berätta.  

 

Utmärk        God        Sådär        Dålig 

 
 Hur upplever du din hälsa idag? Berätta.  

 

Utmärk        God        Sådär        Dålig 

 

 Upplever du att du gjorde några förändringar i livsstilen under kursens gång? Berätta.  

 

Inte alls        Väldigt få        Många        Väldigt många  

 

 

 Upplever du att du fortfarande håller fast vid de förändringarna idag? Berätta.  

 

Inte alls         Väldigt få        Många        Väldigt många  

 

 Vad tror du har hjälpt alt. hindrat dig att bihålla nya vanor i livsstilen efter kursens slut? 

Berätta.  

 

 Vad är det vanskligaste med den nya livsstilen? Berätta.   

 

 Har du förlorat/förorsakat något? Berätta.  

 

 



 

 Vad tror du är viktigt för att lyckas med en livsstilsförändring? Berätta.  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Hur mycket vägde du då kursen startade?          Antal kg: 

 Vad vägde du då kursen slutade?                       Antal kg: 

 Hur mycket väger du idag?                                Antal kg: 

 Trivs du med din vikt?  

 

 Vad tror du har hjälpt alt. hindrat dig att bibehålla viktminskning efter kursens slut? 

Berätta.   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Hur fysiskt aktiv var du innan du började kursen? Berätta.  

 

Inte alls    

Minst 30 min 1-2 ggr/vecka    

Minst 30 min 2-3 ggr/vecka   

Minst 30 min 4-5 ggr/vecka   

Oftare 

 

•     Hur fysiskt aktiv är du idag? Berätta.  

Inte alls  

Minst 30 min 1-2 ggr/vecka    

Minst 30 min 2-3 ggr/vecka     

Minst 30 min 4-5 ggr/vecka     

Oftare 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Äter du enligt tallriksmodellen? Beskriv.  

 Varför inte?/är den lätt att följa? 

 Äter du frukost? Berätta.  

 Hur många måltider äter du per dag? Beskriv hur en dag ser ut.    

 Varför gör du det?  

       

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 



 

 

 Har du fått ut någonting positivt av att vara med i programmet? Berätta.  

 

 Är det något annat du vill tillägga?  

 

 Hur kändes det att svara på frågorna?  
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