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Abstract 

Idag lever 65 % av världens befolkning i länder där övervikt och fetma dödar fler människor 

än vad undervikt gör. I Sverige har fetman fördubblats sedan 1980 och idag lider ungefär 

varannan man och var tredje kvinna av övervikt eller fetma. Svenska studier visar även att 

ungefär vart femte barn är överviktigt och ett barn av tjugofem lider av fetma. Dagligen kan vi 

läsa i tidningar och se på tv hur människor kan göra för att gå ner i vikt, även hälsokampanjer 

och diverse hälsoupplysningar blir allt vanligare. Dock verkar inte detta tillräckligt för att 

hjälpa människor till en lyckad och långvarig livsstilsförändring. Syftet med studien var att få 

en ökad förståelse för människors erfarenheter av viktnedgång samt undersöka vilka 

påverkansfaktorer som är viktiga vid en livsstilsförändring. I bakgrunden presenteras litteratur 

och tidigare forskning om olika påverkansfaktorer som kan vara viktiga vid en 

livsstilsförändring. Uppsatsen bygger på en kvalitativ intervjumetod, vilket betyder att vi har 

intervjuat fem individer i åldern 23-50 år. Dessa individer har gått ner mellan 10-53  kilo och 

gjort en livsstilsförändring på egen hand utan några medicinska ingrepp eller med hjälp av till 

exempel viktgrupper. Metoden valdes för att på bästa sätt nå en ökad förståelse för 

människors erfarenheter vid en livsstilsförändring med viktnedgång som följd. I resultatet har 

vi utifrån intervjupersonernas berättelser kommit fram till olika teman. Dessa teman speglar 

bland annat erfarenheter gällande en förändrad syn på livet, det sociala stödets betydelse, 

motivation och individernas egen drivkraft och tro på sig själv, något som har visat sig vara 

viktiga faktorer för våra intervjupersoners lyckade livsstilsförändring.  
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Förord   

 

Vi vill först och främst tacka våra fantastiska intervjupersoner som på ett öppenhjärtligt och 

inspirerande sätt har delgivit sina upplevelser och erfarenheter, vilket har gjort denna studie 

möjlig att fullfölja.  

 

Vi vill även tacka vår handledare för ett gott stöd och goda råd under arbetets gång. 

 

Till sist vill vi ge ett stort tack till våra familjer som har haft ett enormt tålamod med vår 

frånvaro och hela tiden funnits vid vår sida för att stötta, något som för oss har varit otroligt 

betydelsefullt under resans gång. 
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1. Inledning 

Idag lever 65 % av världens befolkning i länder där övervikt och fetma dödar fler människor 

än vad undervikt gör. År 2008 led 1,5 miljarder vuxna som var 20 år och äldre av övervikt 

eller fetma (World Health Organisation [WHO], 2012). I Sverige har fetman fördubblats 

sedan 1980 och idag lider ungefär varannan man och var tredje kvinna av övervikt eller fetma. 

Svenska studier av mellanstadiebarn visar även att ungefär vart femte barn är överviktigt och 

ett barn av tjugofem lider av fetma (Johansson, 2004). Dagligen kan vi läsa i tidningar och se 

på tv hur människor kan göra för att gå ner i vikt. Hälsokampanjer och diverse 

hälsoupplysningar blir allt vanligare, dock är inte denna envägskommunikation tillräcklig för 

att bidra till en lyckad och långvarig livsstilsförändring hos människor som har ett behov av 

detta (Ewles & Simnett, 2005). De flesta har kunskapen om hur man kan göra för att gå ner i 

vikt, det svåra är att få kunskapen att resultera i handling. Fetma är ett problem som idag 

klassas som en snabbt växande epidemi. Övervikt och fetma ses som ett omfattande 

folkhälsoproblem då det innebär stora konsekvenser för befolkningens hälsa. Sjukdomar 

såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ-2, muskuloskeletala sjukdomar som artros och 

vissa cancerformer är några av följderna, men det kan även medföra utanförskap, ångest och 

svårigheter att kunna klara av vardagen. Detta folkhälsoproblem kan till stor del förebyggas, 

något som även är avgörande för den framtida folkhälsan (WHO, 2012). För att kunna 

förebygga, men även för att kunna påverka människor till att vilja gå ner i vikt, bör vi som 

hälsopedagoger få en större förståelse för vilka påverkansfaktorer som är viktiga när det gäller 

en livsstilsförändring i form av viktminskning. Med denna undersökning ville vi därför söka 

en ökad förståelse för människors erfarenheter av viktnedgång samt undersöka vilka 

påverkansfaktorer som är viktiga vid en livsstilsförändring. 

2. Bakgrund 

I bakgrunden presenteras litteratur och tidigare forskning med fokus på påverkansfaktorer 

som kan vara viktiga vid en livsstilsförändring som viktminskning. Vi kommer även att 

klargöra begreppet KASAM och beskriva definitionen av fetma och övervikt. 

2.1 Påverkansfaktorer 

Påverkan kan beskrivas som en fortlöpande inverkan med förändring som följd. I 

sammanhang där avsikten är att påverka människors möjligheter att utveckla kunskap eller 

förändra sina handlingsmönster är pedagogik ett bra verktyg. Lärande kan ses som en livslång 

process, en aktivitet som människor på olika sätt ägnar sig åt hela livet (Svederberg, Svensson 
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& Kindeberg, 2001). Att gå ner i vikt är inget undantag, även det är en lärandeprocess som 

fortgår hela tiden. Svederberg et al. menar att informellt och livslångt lärande sker genom 

människors dagliga erfarenheter och i samspel med personer i dess omgivning. De menar 

vidare att informellt och livslångt lärande därför bör ses som en viktig del i människors 

lärande i den pedagogiska praktiken i hälsofrämjande arbete. Det vore med detta intressant att 

se hur våra intervjupersoner upplever deras lärandeprocess då Dewey (2004) även menade att 

det finns ett organiskt samband mellan personlig erfarenhet och inlärning då människors 

kunskaper och handlingar har sin grund i en kontinuerligt pågående process i relationen 

medvetande och omvärld. Det finns samhälliga trender, bland annat något som kallas 

immanent pedagogik. Detta innebär en ”smygande” pedagogik som genomsyrar våra liv, 

alltså den pedagogik som vi kanske inte lägger märke till, men som hela tiden finns runt 

omkring och påverkar oss (Ödman, 1998). Ödman menar vidare att människan formas efter 

samhällets normer och värderingar och påverkas av den epok och kultur hon lever i. Han 

menar att människan formas efter samhällets normer och värderingar och påverkas av den 

epok och kultur hon lever i, vilket gör det intressant att undersöka närmare vad våra 

intervjupersoner upplever att de påverkas och formas av. 

 

I en amerikans studie har de undersökt vilka påverkansfaktorer som kan vara viktiga hos 

vuxna som har rapporterat en lyckad viktminskning, det vill säga att de har gått ner i vikt och 

även klarat av att hålla sin vikt i minst ett år. De har även undersökt vuxna som har rapporterat 

en misslyckad viktnedgång, det vill säga att de inte har klarat av att gå ner i vikt eller så har de 

gått upp i vikt igen. Detta för att kunna se vilka skillnader det finns mellan dessa två grupper 

eftersom de menar att nästan hälften av alla amerikaner försöker att gå ner i vikt, men tyvärr 

så misslyckas många av dem genom att så småningom gå upp i vikt igen. Resultatet visar att 

viktiga faktorer för en lyckad viktminskning är bland annat egenkontroll av sitt beteende, en 

aktiv livsstil med minst 30 minuters fysisk aktivitet varje dag, planerade regelbundna 

måltider, planerat energiintag och ett socialt stöd. De människor som inte klarade av att gå ner 

i vikt eller hålla sin vikt var mindre benägna att ta sig tid till fysisk aktivitet och att planera 

sina måltider då det visade sig att dessa människor äter hemifrån oftare och använde sig allt 

oftare av olika dieter (Kruger, Blanck & Gillespie, 2006).             

2.1.1 Motivation och mål 
Hur mycket en person prestaterar förklaras ofta med att personer är mer eller mindre 

motiverade. När vår motivation brister så försämras vår prestation oavsett vad prestationen 

handlar om. Hassmén, Hassmén och Plate (2010) menar att motivation utgör grunden för all 

mänsklig verksamhet och att det är en förutsättning för att vi ska kunna prestera. De menar 
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vidare att det förmodligen finns många olika svar på vad motivation innebär, men att det är ett 

viktigt ämne att forska om eftersom det då går att få förståelse över beteenden hos olika 

människor och varför de gör som de gör. Utifrån denna förståelse kan vi också hitta andra 

vägar för att motivera en människa till sitt önskade läge. Som till exempel varför börjar och 

slutar människor att träna och varför håller vissa på längre än andra? Hassmén et al. menar att 

motivation är vår inre drivkraft som ger oss energi och styr vårt beteende. Att vissa slutar med 

sin idrott kan bero på att de tappat sin motivation. (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2011) 

Människors motivation är också en kombination av angelägenhetsgrad att vilja, och sin tilltro 

till sin egen förmåga att kunna göra en förändring. FHI menar även att individens egen tilltro 

till att göra en beteendeförändring påverkas av tidigare erfarenheter om man har lyckats 

tidigare, hur andra i en liknande situation har klarat av att göra en förändring, om man vet hur 

man ska gå till väga och även om man har stöd från sin omgivning. Hassmén et al. beskriver 

att det finns också inre och yttre motivation. Drivs man av inre motivation så är till exempel 

idrotten i sig en tillräcklig belöning. En sådan person upplever känslor av glädje och njutning 

och drivs utav det. Han eller hon kan fokusera på uppgiften. Yttre motivation bygger mer på 

de fördelar som kan följa av uppgiften som till exempel bekräftelse av någon annan. En sådan 

person riskerar att känna sig pressad vilket kan leda till att träningen blir ett måste och ses inte 

som något roligt.  

 

I en studie gjord på ungdomar i England så har man bland annat undersökt skillnaden i 

resultatet beroende på om man drivs utav yttre eller inre motivation, när det gäller fysisk 

aktivitet och viktminskning. Resultatet visade att ungdomarna som tränade för att det var 

roligt och för att de själva ville det fick bättre resultat än de som drevs av yttre motivation. 

Många utav de ungdomarna kände pressen från medias ideal hur man ska se ut. Detta 

resulterade i att dem kände sig pressade och mådde dåligt av det, vilket gav de ett sämre 

resultat. De tränade inte lika mycket som de andra och fick inte samma viktminskning. De 

upplevdes också ha en sämre livskvalité än de andra ungdomarna (Gillison, Skevington & 

Standage, 2006). Ett annat sätt för att öka motivationen kan vara att sätta upp mål och delmål. 

O´Connor och Lages (2004) menar att mål är det som driver oss framåt, de är det vi vill ha. 

Genom att sätta upp mål så betyder det att du tar kontroll över ditt liv. Våra mål är våra 

drömmar, dit vi vill nå och det strävar vi efter. Vi vill ta oss ifrån vårt nuvarande läge till vårt 

önskade läge, vårt mål. Beroende på vad vårt mål är så kan det vara väldigt långt dit och det 

kan då vara bra att sätta upp delmål under vägen för att underlätta för personen som ska göra 

någon form av förändring menar Gjerde (2004). Detta kan öka människors motivation 

eftersom dem blir påmind om sitt mål och det är dit dem vill. 
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2.1.2 Självkänsla och självförtroende 
Hassmén, Hassmén och Plate (2003) menar att ofta har självkänsla och självförtroende 

betraktas som samma sak men forskare har på senare år menat att dessa bör särskiljas 

eftersom de innebär olika saker och detta är viktigt att tänka på. Självkänsla kan betraktas som 

en mer grundläggande och central del av självet, som handlar om hur individen uppfattar och 

värderar sig själv. Mitt eget värde i mina egna ögon. Självförtroende omfattar istället en 

självuppfattning om sin egen kapacitet att prestera i olika sammanhang. Att jag tror på min 

egen kompetens och skicklighet, att jag tror på min egen förmåga att nå mina mål. Hassmén et 

al. menar att detta personlighetsdrag är betydligt lättare att påverka än människors självkänsla. 

De menar vidare att människor som har en hög självkänsla oftast har ett högt självförtroende 

också, men att personer med låg självkänsla förmodligen inte har ett högt självförtroende. Så 

därför kan det vara viktigt att jobba med just sin självkänsla då man kan få ett högt 

självförtroende på köpet. Ohlson (2008) menar att personer med låg självkänsla upplever ofta 

att de har dålig kontroll över sitt eget beteende och de ser ingen möjlighet att själva påverka 

detta. Hassmén et al. menar vidare att om man har låg självkänsla så ökar även sannolikheten 

för att de känner en stark rädsla för att misslyckas. Eftersom ett misslyckande då blir ett stort 

hot mot deras ömtåliga självkänsla. Detta kan leda till att personer inte vågar göra 

förändringar eftersom de är så rädd att bli ett misslyckande. I en rapport då man har gjort en 

studie bland ungdomar i Sverige och undersökt sambandet mellan övervikt, fetma, dåliga 

levnadsvanor och bland annat självkänsla så visar resultatet att det finns en koppling mellan 

låg självkänsla och övervikt, fetma och dåliga levnadsvanor (Rasmussen, Eriksson, Bokedal 

& Schäfer Elinder, 2000). Detta kan därför bli intressant i vår studie, att se om vi får fram en 

koppling mellan självkänsla och livsstilsförändring. 

2.1.3 Medvetandegöra 
Freire (1972) beskriver hur förtryckta kan befrias och hur de kan påverka sin situation. 

Genom en process av ökad medvetenhet ville Freire engagera maktlösa/fattiga personer för att 

komma över sitt kulturella, intellektuella, ekonomiska och känslomässiga förtryck. Han ansåg 

att dessa människor borde ses som människor med frihet att agera. Människan kan bli 

medveten om sin egen uppfattning genom att förses med lämpliga verktyg. Genom att förses 

med rätt verktyg kan människan bli medveten om sin personliga och sociala verklighet samt 

motsättningarna i den. Freire förespråkade pedagogiken som går ut på att medvetandegöra. 

Inlärningen innebär då att uppfatta sin egen livssituation som problem och att lösa detta 

problem i reflektion och handling. Han menar att undervisning innebär att kasta ut frågor, inte 

att ge svaren.  
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2.1.4 Socialt stöd 
Ohlson (2008) menar att när människor ska göra en förändring i sitt liv så är det viktigt med 

uppmuntran och respekt. En viktig del i processen är att ha socialt stöd, framförallt i form av 

familj, släkt och vänner. De ska finnas till hands, stötta och ge feedback då svårigheter eller 

problem uppstår under förändringen. I en studie gjord på kvinnor i en viktminskningsgrupp, 

har man försökt att testa hur stödet från deras makar kan hjälpa viktminskningen. De delades 

upp i olika grupper, då en grupp hade sina män med under processen som stöd för dem och att 

hjälpa dem. En annan grupp hade inte sina män med som stöd. Efter en tio veckors 

behandling så hade kvinnorna i båda grupperna gått ner i vikt, men det visade sig ingen stor 

skillnad i hur mycket. Men efter en uppföljning tolv månader senare så visade det sig att 

gruppen som hade sina män med hade gått ner mer i vikt, medan kvinnorna utan stöd gått upp 

i vikt igen. Resultatet visar att det är efter medverkan i ett viktnedgångsprogram som det 

största problemet blir, och det är att bibehålla sin nya vikt och sina nya levnadsvanor. Har 

man då inte stöd eller hjälp från någon som till exempel sin make så kan det bli väldigt svårt 

att hålla sin nya vikt. Så för att hålla nya levnadsvanor så kan det därför vara bra att ha fortsatt 

stöd (Pearce, 1981).  

2.2 Livsstil och livsstilförändring 
Livsstil är ett övergripande begrepp och för den individuella hälsan har livsstilen en stor 

betydelse. Livsstil omfattar våra värderingar och vår livsåskådning, våra relationer till andra 

människor och hur vi använder vår tid. I livsstilen ingår också levnadsvanor som till exempel 

kost, motion och alkohol (Ohlson, 2008). Ohlson förklarar vidare att det är individen själv 

som väljer sin livsstil och att det bara är individen själv som kan påverka den. Hon menar att 

om man inte har viljan så kan det vara svårt att lyckas med sin förändring. Om man vill 

förändra sitt liv så gäller det ha rätt inställning och vilja till att förändra saker. Viljan är en 

avgörande faktor då vi ska förändra vår livsstil. År 1977 publicerades en artikel av en man vid 

namn Albert Bandura. Han lyfte där fram begreppet self-efficacy, vilket kan översättas med 

självtillit eller tilltro till sin egen förmåga. Han visade att det avgörande för människors 

livsförändring eller icke livsförändring efter en psykoterapi är graden av självtillit (Bandura, 

1977). Sedan dess har detta begrepp använts i olika sammanhang för att tolka människors 

handlande. I en studie gjord på tonåringar i USA, har de undersökt sambandet mellan self-

efficacy och olika viktminsknings beteenden. Syftet med studien var att se om det finns en 

koppling mellan self-efficacy och olika nivåer av fetma. Resultatet visade att ungdomar som 

hade ett högt förtroende till sin egen förmåga att klara av en mer hälsosam livsstil, hade lägre 

fetma än de som inte hade det (Steele, Daratha, Bindler & Power, 2011). Det uppförande och 

handlande som en individ utför är det som kallas beteende. När människans beteende blir en 
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regelbundenhet ses detta som ett beteendemönster och i en beteendeförändring är det 

beteendemönstret som ska förändras (Ewles & Simnett, 2005). Faskunger (2001) menar att vi 

förväntar oss att människor snabbt kan eller ska förändra sina livsstilsvanor och att en vanlig 

missuppfattning är att en förändring endast består av att ta steget från ett problembeteende 

direkt till en hälsosammare vana, till exempel att sluta röka. Faskunger förklarar vidare att en 

förändring istället bör ses som en process där det sker en gradvis förflyttning från ett 

problembeteende till ett hälsosammare beteende. En förändring som ofta tar månader eller år 

– inte timmar eller dagar. Närmiljö, sociala stöd, engagemang och självförtroende påverkar 

individens benägenhet till förändring och det avgörande vid en förändring är beroende på hur 

redo individen är för en förändring (Kostenius & Lindqvist, 2006).  

2.3 KASAM  
Känsla Av Sammanhang (KASAM) är ett begrepp som tillhör Antonovskys idè om det 

salutogena perspektivet (Anonovsky, 2007). Med sin teori menade han sig kunna förklara vad 

det är som gör att en del av oss klarar svåra påfrestningar genom livet med fortsatt god hälsa, 

medan andra blir sjuka. KASAM grundar sig på tre centrala faktorer: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Kan en individ känna begriplighet vid svåra och oväntade 

händelser i livet är det lättare att känna kontroll över situationen. Genom att individen kan 

förutsäga och förklara det som händer i livet skapas en begriplighet. Med detta följer sedan 

hanterbarhet, som betyder att en individ kan möta svårigheter i livet på ett mer 

tillfredsställande sätt. Upplever en individ att denne har tillgång till de resurser som behövs i 

livet för att kunna hantera svåra situationer och att individen kan kontrollera dessa resurser 

skapas hanterbarhet. Den sista komponenten i KASAM handlar om att hitta en mening med 

sådant som händer; meningsfullhet. Detta innebär att problem som uppstår i livet inte blir lika 

svåra att bemöta. Antonovsky menar att en individ med starkt KASAM uppfattar världen som 

begriplig, hanterbar och meningsfull, vilket i sin tur underlättar individens agerande inför 

olika stressfyllda och hotfulla situationer. Har vi en hög känsla av sammanhang bidrar det till 

att hälsan förbättras. Antonovsky beskriver vidare att graden av KASAM förändras under hela 

livet. Den formas, förstärks och förfinas hela tiden, men blir relativt stabil efter 30 års ålder. 

Det salutogena perspektivet riktar fokus på de faktorer i människors liv som hjälper oss att 

vara vid god hälsa. Antonovsky menar att en individ med låg grad av KASAM har svårare att 

hantera problem som uppstår i livet. När individen ställs inför svåra situationer hanteras detta 

på fel sätt och problemet löses därmed inte på ett hälsosamt vis. 
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2.4 Definition av fetma och övervikt 
Övervikt och fetma förklaras som onormal eller en hög ansamling av fett som påverkar 

människors hälsa negativt (World Health Organisation [WHO], 2012). Bodymassindex (BMI) 

är ett mått som vanligen används för att klassificera fetma och övervikt hos vuxna. Man tar då 

personens längd multiplicerat med två och delar sedan det med personens kroppsvikt 

(kg/längd x 2). WHO:s definition är då om man har ett BMI på 25 eller högre så klassas det 

som överviktig. Har man ett BMI på 30 eller högre så klassas det som fetma. Fetma och 

övervikt uppstår när vårt energiintag överskrider vår energiåtgång. Den rimligaste orsaken 

enligt WHO är att vi idag har tillgång till en mer välsmakande och energität kost som 

innehåller höga mängder fett och socker. Vårt samhälle har även anpassat sig till en mindre 

fysisk aktiv livsstil, såsom mer stillasittande arbetsplatser och förändrade transportsätt. Det är 

fler idag som väljer att ta bilen istället för att cykla eller gå. WHO menar att den ökade fetman 

och övervikten kan bero på en kombination av dessa, att vi har ökat vårt energiintag och 

minskat på vår energiåtgång.  

2.5 Problembeskrivning 
Genomgång av tidigare forskning visar att majoriteten av undersökningar har fokus på 

viktnedgång relaterat till medicinska ingrepp eller viktgrupper, därav vårt intresse att 

undersöka enskilda individers erfarenheter av en livsstilsförändring samt att se vilka 

påverkansfaktorer som har gjort att dessa individer har klarat av att gå ner i vikt.   

3. Syfte 
Att få en ökad förståelse för människors erfarenhet av viktnedgång samt undersöka vilka 

påverkansfaktorer som är viktiga vid en livsstilsförändring.    

3.1 Frågeställningar 
 Vilka erfarenheter får människor av en livsstilsförändring? 

 Vad är det som får människor att ta steget mot en livsstilsförändring? 

4. Metod 
Metodavsnittet inleds med en presentation av den valda ansats som vi har inspirerats av i vår 

undersökning. Vidare presenteras vår forskningsmetod samt varför vi har valt den metoden. 

Därefter presenteras vårt val av undersökningspersoner och sedan en beskrivning av 

undersökningens genomförande där det beskrivs hur intervjuerna genomfördes. Slutligen 

presenteras etiska överväganden samt validitet och reliabilitet.  
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4.1 Val av ansats 
Då intresset i vår studie riktar sig till att få en ökad förståelse för människors erfarenheter av 

livsstilsförändring har vi inspirerats av en hermeneutisk ansats. Hermeneutik handlar om att 

tolka och förstå människors vardag och livsvillkor, det handlar även om att vidga och fördjupa 

tolkningen av det sammanhang och det samhälle vi lever i (Söderlund, 2004). 

4.2 Val av forskningsmetod 
Innan man påbörjar ett forskningsprojekt bör man fråga sig vilket som är det mest adekvata 

sättet att besvara de forskningsfrågor som man är intresserad av (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Då syftet med vår studie var att få en ökad förståelse för människors erfarenheter av 

viktminskning togs beslutet att genomföra en kvalitativ intervjustudie.  

Kvale och Brinkmann (s.15, 2009) menar; ”om man vill veta hur människor uppfattar sin 

värld och sitt liv, varför inte prata med dem?”. De redogör vidare att vi får kunskap om andra 

människors erfarenheter, känslor, attityder, och den värld de lever i genom samtal. För att nå 

en djupare förståelse kring erfarenheter av viktminskning ansåg vi intervju vara den bästa 

metoden. I en kvalitativ forskningsintervju produceras kunskap socialt i ett samspel mellan 

intervjuare och intervjuperson (Kvale et al.). Vi valde att använda oss av en halvstrukturerad 

intervju (se bilaga 2). Kvale och Brinkmann menar att en halvstrukturerad intervju kan vara 

till fördel då det innebär att man kan ändra ordningen på frågorna under tiden och dessutom 

ges utrymme för följdfrågor.   

4.3 Val av undersökningspersoner 
Då vår studie syftar till att få en ökad förståelse för människors erfarenheter mer än att 

generalisera har vår urvalsstrategi varit selektiv, vilket innebär att vi har valt ut individer med 

kunskaper och erfarenheter som är relevanta för studiens frågeställning (Kvale & Brinkmann, 

2009). Vårt urval har gjorts genom snöbollsurval. Detta innebär att vi skrev ut studiens 

övergripande syfte på det sociala nätverket ”Facebook” där vi förklarade att vi letar efter en 

intervjuperson som gjort en livsstilsförändring på egen hand som resulterat i viktnedgång. På 

så vis kontaktade vi en intresserad intervjuperson, som vi sedan använde oss av för att få 

kontakt med ytterligare intervjupersoner. Efter varje intervju frågade vi intervjupersonen om 

denne visste någon som passade in i vår studies syfte och vi fick på det viset kontakt med åtta 

intresserade individer. De personer som slutligen medverkade i vår studie var fyra kvinnor 

och en man i åldern 23-50 år. Dessa individer har alla gått ner mellan 10-53 kilo på egen hand 

och har gjort en livsstilsförändring utan att delta i något viktprogram eller med hjälp av några 

medicinska ingrepp. Med hänsyn till den tid och de resurser man som forskare har, bör man 

göra noga övervägningar över hur studien kan begränsas. Detta för att kunna ta tillvara så 

mycket av materialet som möjligt (Kvale et al.). Kvale et al. beskriver vidare att många skulle 
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vinna på att ha färre intervjuer och istället ägna mer tid åt att förbereda intervjuerna och 

analysera dem. Med hänsyn för den relativt korta tid vi har haft valde vi att använda oss av 

färre respondenter för att istället kunna lägga mer tid åt analysen. När vi hade genomfört fem 

stycken intervjuer ansåg vi oss ha tillräckligt med material och genomförde därmed inga fler. 

”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på det du behöver veta” (Kvale et al., 

s 129).  

4.4 Genomförande 
För att kunna genomföra intervjuerna på en neutral och ostörd plats valde vi ett grupprum på en 

Högskoleenhet. De intervjuade gavs en chans att godkänna valet av plats och det fanns även 

utrymme för att ge egna förslag. Detta resulterade i att tre intervjuer genomfördes på 

Högskoleenheten, medan de andra två genomfördes hemma hos respektive intervjuperson, då det 

passade dem bättre. På Högskoleenheten fanns vi på plats i god tid innan avtalad tid och tog emot 

personerna genom att ta i hand och presentera oss vid namn. För att underlätta en avslappnad 

stämning inledde vi med att prata om saker som om de hade varit på Högskoleenheten tidigare 

eller om dennes jobb. Kvale och Brinkmann (2009) menar att de första minuterna av en intervju är 

avgörande och att det är viktigt att skapa god kontakt med intervjupersonen genom att visa 

intresse, förståelse och respekt för vad intervjupersonen säger. Detta hade vi i åtanke och lade stor 

vikt vid inför våra intervjuer. Intervjun inleddes genom vad Kvale et al. kallar en orientering, där 

vi berättade kort om syftet med intervjun, att all data kommer att behandlas konfidentiellt och så 

vidare. Vi tackade även för att intervjupersonen tagit sig tid att komma och frågade om denne 

hade några frågor innan vi startade intervjun. Kvale et al. menar att orienteringen bör kompletteras 

med en uppföljning efter intervjun. När intervjun var färdig och vi avslutat inspelningen gavs det 

därför utrymme till ytterligare tankar och reflektion, detta för att ge intervjupersonen tillfälle att ta 

upp frågor och tankar som denne har funderat på under intervjun, men inte känt sig trygg att ta 

upp när inspelningen har varit på. 

4.5 Bearbetning av data och analys 

Vi började med att transkribera våra inspelade intervjuer och läste sedan igenom all data var 

för sig flera gånger. Tillsammans diskuterade vi sedan alla intervjuerna och dess material, 

plockade ut stödord som vi skrev upp på ett papper och på så sätt kunde vi se erfarenheter hos 

våra intervjupersoner som vi tyckte var sammanhängande och återkommande från alla 

intervjuer. Vi har sedan diskuterat dessa erfarenheter för att försöka få en ökad förståelse för 

vad det är som har påverkat våra intervjupersoner till en lyckad och bibehållen viktminskning 

och livsstilsförändring. På så sätt fick vi fram olika teman och med hjälp av dem kommit fram 

till vårt resultat.      
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4.6 Etiska överväganden 
När man ska genomföra en forskningsstudie är det viktigt att tänka på alla etiska aspekter. Det 

viktigaste att tänka på är individskyddskravet som innebär att individerna som deltar i 

undersökningen inte får utsättas för förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 2011). 

Vetenskapsrådet menar att en mycket viktig del i forskningsetiken är hur människor som 

medverkar i forskningen får behandlas. Forskaren måste informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i undersökningen och vad som gäller för deras 

deltagande. Information skall ges om att de är anonyma och att all data ska behandlas 

konfidentiellt. Innan intervjuerna genomfördes skickades därför ett missivbrev ut till alla 

deltagare där vårt syfte med studien tydligt framkom och information om att de är anonyma 

och att all data behandlas konfidentiellt (Se bilaga 1). Brevet innehöll även beräknad tid för 

intervjun och kontaktuppgifter till oss som ansvariga för studien samt till vår handledare. 

Innan intervjuerna startade upprepade vi detta på plats och förklarade även att inga 

personuppgifter kommer att skrivas ut i transkriptionen.  

 

Under utformningen av intervjufrågorna tog vi hänsyn till de svårigheter som kan uppstå 

kring att ställa frågor, då det kan finnas en risk att frågorna uppfattas kränkande av 

intervjupersonerna. Vi genomförde med detta i åtanke därför en provintervju med en person 

med egna upplevelser och erfarenheter av viktnedgång. Efter intervjun kunde personen 

komma med synpunkter för att vi på så vis skulle ges en chans att ändra eller ta bort frågor vid 

behov. Frågorna upplevdes positiva under provintervjun utan några synpunkter vilket 

avgjorde att inga ändringar behövde göras. Kvale och Brinkmann (2009) menar att etiska 

problem förekommer under hela undersökningen och det är därför viktigt att beakta detta 

redan från början av undersökningen. De tar sedan upp sju olika stadier som är viktiga att 

överväga under hela forskningsprocessen. Dessa stadier innefattar Tematesering där man bör 

överväga syftet med intervjustudien efter i vad mån den förbättrar den undersökta mänskliga 

situationen. Planering som innebär att erhålla undersökningspersonernas informerade 

samtycke till att delta i studien, att säkra konfidentialitet och överväga de konsekvenser som 

kan följa av studien för de undersökta personernas del. Detta har vi haft i åtanke och 

diskuterat mycket kring under till exempel missivbrevets utformning och genom att upprepa 

dessa uppgifter även i början av intervjun. Vi har även under studiens gång hela tiden 

diskuterat konfidentaliteten för att försäkra oss om att den följs. Det tredje stadiet är 

Intervjusituation, vilket innebär att man bör överväga vilka de personliga konsekvenserna blir 

för undersökningspersonerna, till exempel stress under intervjun. Även detta har vi haft i 

åtanke genom att se till så att intervjuerna har genomförts på ett avslappnat vis. Utskrift, som 
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är det fjärde stadiet innebär att man måste säkra intervjupersonernas konfidentialitet och 

därmed se över om den utskrivna texten är lojal mot deras muntliga uttalanden. Analys, där 

man ska ställa sig frågan om hur djupt intervjuerna kan analyseras och om intervjupersonerna 

ska ha något inflytande över hur deras uttalande tolkas. Verifiering, handlar om att se över hur 

pass kritiska frågor man kan ställa till intervjupersonerna. Intervjufrågorna diskuterade vi 

fram noga tillsammans med vår handledare och eftersom vi genomförde en provintervju 

kunde vi även prova hur intervjufrågorna uppfattades för att riskera att någon fråga skulle 

uppfattas kränkande. Det sista stadiet är Rapportering, vilket innebär att frågan om 

konfidentialitet återkommer när forskaren ska rapportera offentligt om privata intervjuer, 

liksom frågan om vilka konsekvenser som den publicerade rapporten kan få både för 

intervjupersonerna och för den grupp som de tillhör. Vi har under vårt arbete tagit dessa 

stadier i beaktning och kontinuerligt funderat och diskuterat över dessa punkter för att på så 

vis kunna ta hänsyn till de etiska aspekterna på bästa sätt. 

4.7 Validitet och reliabilitet  
Validitet är ett mått som anger om forskaren verkligen undersöker det som är avsikten att 

undersöka (Kullberg, 2004). Vi bedömer utifrån detta validiteten i vår studie som god då vi 

har fått fram ett relevant resultat som har besvarat vårt syfte. Våra bestämda intervjufrågor 

tillsammans med utrymmet för följdfrågor gör att intervjuerna mäter det som avses mäta. Vi 

genomförde även en provintervju, för att på så vis kunna testa hur våra frågor uppfyllde en 

relevans för vårt syfte. Detta, menar Kvale och Brinkmann (2009), är ett bra sätt att testa 

validiteten.  

Kullberg (2004) beskriver reliabilitet som ett mått på noggrannheten och säkerheten i den 

använda metoden, vilket innebär att resultatet inte ska vara slumpmässigt. En god reliabilitet 

innebär bland annat att alla intervjupersoner skall ha haft samma förutsättningar vid 

intervjutillfället. Mätningen skall även kunna göras om vid ett annat tillfälle och få samma 

resultat. Trost (2005) menar att det finns en skillnad mellan kvantitativa och kvalitativa 

studier. I kvantitativa undersökningar anger man värden och variabler när man mäter något, 

medan man i kvalitativa undersökningar ofta söker efter en förståelse för hur personer tänker 

och känner. Kvalitativa resultat kan därför inte generaliseras på samma vis som kvantitativa. I 

vår undersökning kan det vara svårt att generalisera resultatet eftersom våra fem 

intervjupersoner inte kan representera en hel population, dessutom menar Trost att det kan 

vara komplicerat att undersöka människors uppfattningar och ideer då dessa inte alltid är 

bestående utan kan förändras med tiden. En hög reliabilitet kan med detta vara svår att uppnå 

då vår undersökning är tolkande och avser främst att öka förståelse. För att göra vår studie 
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tillförlitlig har våra intervjupersoner fått samma information innan intervjun och 

intervjufrågorna under intervjun har varit lika. För att kunna ta del av samtliga intervjuer och 

undvika att missa viktig information spelades materialet in. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att man kan göra en reliabilitetskontroll genom att två stycken skriver ut samma 

intervju för att se om det finns några skillnader. Detta är något vi valde bort att göra då vi 

ansåg ha för lite tid. Intervjuerna har istället delats upp oss emellan och sedan transkriberats. 

Tillsammans har vi tolkat och sammanfattat det som har blivit resultat. Utifrån vår 

förförståelse, som framförallt är vår utbildning till Hälsopedagoger, vilket grundar sig i vårt 

personliga intresse för hälsa, så har vi tolkat data och hittat de mönster som presenteras i 

resultatet.  

5. Resultat 
Nedan presenteras de resultat som framkommit i vår studie. Vi har kommit fram till fem 

övergripande teman vilka har gett oss en ökad förståelse för människors erfarenheter av 

viktnedgång. Dessa teman är: Att ta första steget, ett förändrat liv, utrymme för reflektion, att 

bli bemött och att se en skillnad. Studiens urval omfattar fem individer i åldern 23 – 50 år 

som vi har intervjuat. Dessa individer har gått ner mellan 10-53 kilo och gjort en 

livsstilsförändring på egen hand utan några medicinska ingrepp eller med hjälp av 

viktgrupper.   

5.1 Att ta första steget 
Gemensamt för alla våra intervjupersoner är att de alla har tagit det där första steget mot en 

livsstilsförändring. Inte bara en gång, utan flera gånger. Skillnaden den här gången är att alla 

intervjupersonerna menar att de känner att de har lyckats att göra en bestående förändring som 

kan fungera över hela livet. En annan gemensam nämnare är att den största orsaken till en 

lyckad livsstilsförändringen är för att de nu har gjort det för att först och främst må bra, inte 

för att gå ner ett visst antal kilon. Dock kan vi se att det är olika faktorer som har varit 

avgörande för våra olika intervjupersoner. Vi kan se att de intervjupersoner som är mellan 40-

50 år hade svårt att beskriva någon konkret faktor som var det avgörande, utan menade istället 

att de kan relatera till en mängd olika faktorer under deras liv som tillsammans har lett fram 

till ett slutgiltigt beslut att göra en bestående förändring.  

 

”Jag tror att det är en mängd olika faktorer som leder fram till ett beslut... jag tror liksom att 

själva beslutet att nu jävlar får det vara nog, har kommit av massa andra saker tidigare om 

jag ser tillbaka på mitt liv...” 
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Intervjupersonen kommer dock efter en stunds diskuterande fram till att den största orsaken 

till förändringen den här gången nog var för att personen mådde så otroligt dåligt. Personen 

förklarar att allt var skitjobbigt och att denne mådde så illa över sitt liv, över att inte orka 

någonting. Inte orka gå i trappor, knappt orka få på sig skorna och alla krämpor i knän och 

leder. Personen berättar vidare att denne började svimma, fick åka in på sjukhus och 

genomföra tester. Något som fick personen att inse att en förändring måste ske. 

 

”... ja, alltså i min tåghjärna var det liksom så hektiskt liksom och stress och ångest och 

allting... så då ledde det till att jag fick höra om det här med LCHF, det skulle vara en bra 

grej... och då satt jag igång med det bara...”  

 

Personen förklarar att det var lätt att ändra kosten och att kilona började rasa redan efter några 

dagar, vilket gjorde att det även var lätt att fortsätta och sedan dess har kosten aldrig varit 

något problem. Personen berättar vidare att allt kändes så svårt innan denne bestämde sig för 

att göra en förändring, men när personen väl bestämt sig blev allt så banalt och enkelt. 

 

”... jag trodde att lösningen för mig... den var så... svår och ouppnåelig, så jag kan lika gärna 

lägga mig ner och dö.”  

 

En annan intervjuperson berättar att denne har gått ner i vikt många gånger tidigare, men att 

problemet har varit att bibehålla vikten. Intervjupersonen fortsätter att förklarar vad det var 

som gjorde att en förändring skedde för ett år sedan och menar att den största anledningen till 

att det lyckades så bra den här gången var kombinationen mellan en ändrad kost plus att 

personen framförallt började röra på sig. Först handlade det om promenader till och från 

jobbet 3 dagar i veckan, något som sedan utvecklades till olika gruppass på gymmet och på 

den vägen har det fortsatt. Idag klarar personen av att springa rundor, något personen aldrig 

har kunnat tidigare och berättar att det växande intresset för träning har varit en stor 

bidragande faktor till att denne har hittat ett levnadssätt som personen trivs och mår bra med. 

 

”... skillnaden den här gången... det var nog bara en tillfällighet. Jag köpte en bok, GI, gå ner 

sex kilo på sex veckor... det var liksom inte att jag hade bestämt mig att nu ska jag fan börja 

den dagen... utan nä... vi var i en affär min respektive och jag, också, ja men gud titta, den 

här boken, jag köper den, verkar vara goda recept... ja, så började det liksom” 
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För en annan intervjuperson som tidigare levde ett riktigt studentliv innehållande fest och 

snabbmat flera dagar i veckan, blev en flytt till en ny stad den bidragande faktorn till 

livsstilsförändringen. Personen förklarar att denne behövde komma bort från sitt gamla liv, till 

ett nytt ställe där ingen visste vem denne var för att på så vis kunna börja om ordentligt. 

Räddningen blev ett nytt jobb som gav personen en anledning att flytta. Sedan flytten är det 

träningen som främst har legat i fokus och tack vare ett ändrat synsätt gällande både kost och 

träning berättar personen att den nu lever ett trivsamt och hälsosamt liv som personen i fråga 

aldrig vill byta bort. Personen förklarar även att det aldrig var en viktminskning som var det 

huvudsakliga målet, utan att målet var att forma till kroppen och kunna orka sin egen 

kroppsvikt utan problem. Viktminskningen följde med som en bonus tillsammans med 

träningen. 

 

”Livet går att förändra när som helst. Det gäller att våga bryta sina vanor och ta det där lilla 

steget för att sedan inse att det inte är så svårt som de flesta tror” 

 

Ett citat som visar vad alla våra intervjupersoner har gemensamt. De har alla klarat av att ta 

det första steget mot en livsstilsförändring och de påpekar alla att det har varit så mycket 

lättare än de någonsin kunnat tro.       

5.2 Utrymme för reflektion 
Om man inte vill göra något åt situationen så vill man inte heller se problemet. Att komma till 

insikt över hur man ser på sig själv är ett återkommande tema hos alla intervjupersonerna. En 

av intervjupersonerna berättar att denne var tvungen att bryta sina gamla vanor och börja om 

helt på nytt, vilket innebar en flytt till en helt ny stad. Personen blev medveten om att en 

förändring var tvungen att ske och lösningen blev att flytta.  

 

”... att bestämma sig... du måste ha bestämt dig för att det ska funka, du måste känna att du 

vill det här.” 

 

Personen tror även att det är viktigt att klargöra för sig själv varför man vill göra 

förändringen. Denne tar upp ett exempel: 

 

”...jag hade en kompis som skulle sluta röka, ganska många gånger. Så ringde hon och sa att 

nu ska jag sluta röka...varför då frågade jag henne...då blev hon alldeles tyst...jag vet inte, 

okej jag får komma på något, ja när jag har bestämt mig för varför, då ska jag sluta 

röka...hon har hållt uppe i två år nu”. 
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En annan intervjuperson menar att man hela tiden måste jobba med sig själv. Att varje dag 

reflektera över hur man har haft det tidigare blir en drivkraft för att klara av en viktnedgång 

och framförallt bibehålla vikten.  

 

”Att jobba med sig själv varje dag med alla de här frågorna hur man lever är bara en bråkdel 

av det jobbiga, av hur jobbigt jag tyckte det var förut, om jag går tillbaka och ser hur jag 

mådde. Att gå tillbaka där och liksom tänka, men fan kolla hur jag mådde då. Det hjälper mig 

nu. Det är ju bara de problem man har just nu som man tycker är jobbigast, man tycker att 

fan jag har det jobbigaste i hela världen, också reflekterar man över det också tänker jag på 

hur det var för 2-3 år sedan, också bara näää, jag har nog inte så stora problem idag inte.” 

 

Personen förklarar vidare att det hela tiden är dennes egen drivkraft som har varit avgörande 

för viktminskningen och förändringen av sin livssituation. Det är hela tiden personen själv 

som har tagit besluten angående hur förändringen ska se ut och ingen annan. Det framkommer 

även att en viktig faktor för förändringen var att personen i fråga för första gången gjorde 

någonting gott för sig själv i samband med livsstilsförändringen. Intervjupersonen menar med 

detta att det handlade om ett beteende som behövde förändras och utan sin egen drivkraft hade 

personen aldrig klarat av denna förändring. För att kunna hantera motgångar blir det 

betydande att lära sig bli medveten om konsekvenserna av sitt handlande. Det blir viktigt att 

hitta en balans i sin livsstil och bli lyhörd för hur sin egen kropp fungerar. 

 

”... det är ett gammalt beteende när jag står och maler pepparkakor som ja har gjort... 

tröstätit pepparkakor i vintras... då känner jag igen ett gammalt beteende, det hinner inte 

komma in den ena så ska nästa in i munnen... vråltuggar i mig en hel burk och det är ju ett 

gammalt beteende kan jag säga... Det jag måste göra då är att reflektera över det, förstå 

skillnaden på vad jag håller på med.”  

 

Personen fortsätter att förklara att denne tidigare aldrig har reflekterade över varför 

tröstätandet har förekommit. Idag finns en medvetenhet om att stanna upp och fundera över 

vad det handlar om. Äter jag för att jag är ledsen, förbannad, hungrig? Vad är det som är 

drivkraften till tröstätandet? Intervjupersonen menar vidare att viktminskningen är en viktig 

del i dennes nuvarande välmående, dock poängterar denne även att det viktigaste idag inte är 

att denne har gått ner i vikt utan att denne har blivit medveten om att det handlar om kroppens 

mående, såväl fysiskt som psykiskt. En annan insikt som framkommer under vår diskussion 

angående kroppens mående är att det är viktigt att inte vara rädd för misslyckanden. Personen 
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förklarar att denne har blivit medveten om att det se sina motgångar som en lärdom. Varje dag 

är en ny dag, vilket innebär att varje dag ta nya beslut för hur dagen ska levas.  

 

”Det är liksom det som är min lösning. Att varje dag börja om. Ska jag träna idag? Ska jag 

äta enligt LCHF idag? Ja, det ska jag.” 

 

Personen menar vidare att det inte är fel att ha negativa tankar, utan istället viktigt att tillåta 

sig själv att må olika.   

5.3 Att bli bemött 
Under våra intervjuer har det framkommit tydligt att en viktig faktor vid en livsstilsförändring 

är stöd från omgivningen, vilket det här temat beskriver. Stöd kan innebära att någon finns där 

när man är på väg att ge upp som då stöttar och peppar en vidare. Stödet kan komma från 

föräldrar, vänner och sambo, eller från andra människor i omgivningen. 

 

”Jag har ju ringt mamma många gånger och typ sagt att jag vill ha godis och riktig mat, typ 

varit på väg att ge upp och så. Men då fanns det ju alltid någon som sa åt en att skärp dig nu 

och det här fixar du! Att man får det stödet har varit väldigt viktigt”. 

 

En av våra intervjupersoner berättar att denne flyttade hit helt ensam för några år sedan och 

kände ingen ifrån början. Dennes sociala stöd blev då träningen genom att personen sökte sig 

till gymmet och andra sociala sammanhang i samband med träning. 

 

”… ja, men hur kan jag göra för att träffa folk? Tänkte jag… så tänkte jag att man går till 

gymmet för där brukar man träffa på folk… jag ville ju börja träna igen. Också började jag 

med orientering igen, för där vet jag att man får ett väldigt snabbt och stort umgänge 

liksom…”  

 

Personen berättar vidare att denne sökte sig till en personlig tränare och kostrådgivning som 

gav stor kunskap om hur denne skulle göra för att träna och äta rätt, detta blev även ett stöd i 

dennes livsstilförändring.  

 

Det har framkommit i våra intervjuer att stödet kan se olika ut och upplevas såväl negativt 

som positivt. Vi kunde tidigt se att våra intervjupersoner var rörande överrens om att det finns 

en stor avundsjuka i samhället som visar sig så fort en människa lyckats att förändra sitt liv till 

det bättre, som i dessa fall handlar om en viktminskning, en förändring av sitt levnadssätt. 
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Innan de gick ner i vikt upplever våra intervjupersoner att det aldrig var någon som 

kommenterade deras vikt, men idag när det har blivit hälsosamma, börjat träna och mår bra är 

det helt plötsligt accepterat för människor i deras omgivning att fälla kommentarer angående 

deras nya sätt att äta, röra på sig, leva sitt liv.   

 

”... man ska va... man ska ha fackat in alla folk liksom i det fack som man ska vara i... också 

är man inte det helt plötsligt... då blir folk orolig och tycker, men va håller den där på med 

nu? Svälter du dig eller? Du ser ju sjuk ut... Man gör någonting åt sitt liv och då kommer de 

på att dem inte gör något åt sitt liv. När folk ser att jag gör någonting då blir alla påminda 

om, nu skulle jag ju också ha gjort det.”  

 

Våra intervjupersoner menar att när de tar tag i sina liv och de lyckas med sin förändring så 

kan avundsjuka uppstå från andra människor, som grundar sig i att de också vill, eller skulle 

behöva göra en egen förändring, men inte klarar av det. En av intervjupersonerna påpekar 

även att människor i dennes omgivning dessutom tar sig friheten till beröring betydligt mer nu 

än tidigare. 

 

”... typ som i lördags var jag ut... och då var folk mycket mer såhär... på än förut... för det är 

man ju inte på tjocka människor. Överlag så är ju inte tjocka människor lika attraktiva eller 

intressanta tror jag... och jag vet inte? Jag känner lite att jag är ju samma person nu som jag 

var då och om jag inte var intressant då varför är jag det nu?” 

 

Personen fortsätter att berätta att de flesta säkert skulle känna det positivt och tycka att det är 

jättebra att människor kommer fram och vill ta på en helt plötsligt, att det skulle kunna ses 

som ett positivt stöd, men personen i fråga blir istället mer ledsen av det. Personen förklarar 

vidare att en stor skillnad är att främmande människor idag kan komma fram och lägga sin 

arm på dennes axel, något som personen inte är van vid och upplever som jobbigt. 

 

”... för så har de aldrig gjort förr, så det är en skillnad kan jag tycka... jag ser det inte som 

positivt heller, jag tycker det blir jobbigt... för jag har mitt space här liksom...” 

 

En annan intervjuperson förklarar att även denne har funderat mycket på omgivningens 

bemötande och förklarar att det är på två sätt, både positivt och negativt. 

 

”Det är ju klart att det är skitroligt att höra att det syns och så, för jag har ju jobbat för det! 
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Men sen när vissa säger att man har blivit fin och så, då brukar jag fundera på...ja men hur 

var det innan då liksom, var jag inte fin då? 

 

En annan av våra intervjupersoner menade i början av intervjun att denne inte har upplevt 

något särskilt stöd ifrån sin omgivning som har varit till hjälp. Dock ändras denna uppfattning 

då vi har pratat en lång stund och är på väg att runda av intervjun. Då berättar 

intervjupersonen att denne har funderat över detta under intervjun och kommit fram till att 

stöd från familj och vänner nog har varit betydande i alla fall. Personen förklarar att stödet 

från familj och vänner är sådan hjälp som man alltid får, fast man inte alltid tänker på det.  

5.4 Att se en skillnad 
Det här temat kännetecknas av att det har framkommit i våra intervjuer att det har varit viktigt 

för våra intervjupersoner att hitta motivation för att kunna genomföra en livsstilsförändring. 

Även efteråt är det viktigt att hitta fortsatt motivation för att på så vis kunna bibehålla sin nya 

vikt och sina nya levnadsvanor. Intervjupersonerna hittar sin motivation från olika håll, men 

en gemensam faktor är att intervjupersonerna mår så mycket bättre nu än innan deras 

förändring. De känner sig piggare, gladare, starkare, vilket har motiverat dem till att fortsätta. 

Intervjupersonerna är rörande överrens om hur lätt det har varit att gå ner i vikt, det svåra var 

innan de kom till insikt om vad som behövde göras och innan de hittade något som passade 

just dem. För några av intervjupersonerna har träningen varit en stor motivation, medans det 

för någon annan har varit att hitta en bra kost som har varit den drivande motivationen. 

Oberoende av om det har varit träningen, kosten eller båda delarna som har varit den drivande 

faktorn för våra intervjupersoner, så har resultat i form av minskad vikt och midjemått gett 

stor motivation till att fortsätta.  

 

”När man märker att det händer något - att det blir en skillnad, då vill man bara fortsätta. Då 

får man motivation utav det” 

 

Några av intervjupersonerna har även satt upp mål och delmål under sin förändring. Det har 

både handlat om mål vad det gäller vikten och även olika träningsmål som man vill uppnå. 

När de sedan har nått sina delmål, så förklarar de att den känslan blir en stor motivation till att 

fortsätta vidare. Om man sätter upp delmål så känns inte huvudmålet så långt borta.   

 

”Jag tänkte ju från början att jag tar vecka för vecka, en vecka i taget liksom. Och efter att 

jag klarat en vecka så kände jag mig skitnöjd och då tänkte jag att vi tar en vecka till. Sen 

rullade det bara på liksom”. 
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Det framkommer hos flera intervjupersoner att internet med dess tillgänglighet till olika 

bloggar, receptsidor och sidor med träningstips är en faktor som ger motivation, då det är ett 

redskap som är lätt och snabbt att använda.  

 

”Det finns ju så otroligt mycket... det är ju bara att öppna datorn och gå ut på nätet så kan 

man ju bli otroligt sporrad och liksom recept och... den kosten som jag äter, då är det ju bara 

att skriva de bokstäverna så finns det ju hur mycket recept som helst. Det är ju otroligt bra 

och lika med träningen också... så finns det ju så himla mycket att få tillgång till... som gör att 

det blir enkelt”. 

 

En annan person förklarar:  

”Det finns ju jätte mycket bloggar som man kan läsa och så... ja, men om LCHF och 

viktnedgång och sånt. Träningsbloggar och så. Sånt har ju varit jättebra. Att man har känt att 

då kan man gå in och ändå få motivation från olika håll när man känner att, nä, nu går det 

inge mer” 

 

En annan sak som en av intervjupersonerna pratar om som har varit motiverande är att stanna 

upp och reflektera under jobbiga perioder, då man har varit på väg att ge upp.  

 

”Varför började jag med det här? Vad var meningen med det? Hur vill jag ha det? Kommer 

det att vara värt att ge upp allt för lite godis liksom, är det värt det? Jag har liksom ställt mig 

själv mot väggen och sagt att vill jag se ut såhär... och då kommer man ju på att det vill jag ju 

inte liksom. Då har jag tagit tag i det igen. Man måste vara stark och tro på sig själv, känna 

att man klarar av det”.  

 

Vi kan även se att de intervjupersoner som har barn undermedvetet har känt en motivation till 

förändring och att de vill må bra för sina barns skull. Anledningen till att vi säger 

undermedvetet är för att det inte är något som har framkommit direkt och tydligt som svar på 

någon av våra frågor, utan det är något som vi under intervjuns gång har sett växa fram som 

en reflektion hos våra intervjupersoner. En av intervjupersonerna förklarar att denne upplever 

sig själv som betydligt tråkigare nu efter att denne har dragit ner på sitt tempo och inte längre 

måste göra en massa saker hela tiden för att slippa stanna upp och känna efter. Efter en stund 

framkommer det dock att detta i själva verket har inneburit mindre stress för barnen.  
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”Ja, men då kunde jag ju komma på när som helst ja… nu… nu jävlar drar vi. Nu drar vi till 

skogen… Nu åker vi till det stället… NU, nyss liksom. För att jag kom på det, inte för att de 

ville” 

 

Personen ändrar sin inställning och menar att den här skillnaden faktiskt har fört med sig 

något positivt som i sin tur gör att personen inte alls behöver känna sig tråkig egentligen. Det 

blir i stället en drivkraft att fortsätta leva livet precis som det är nu, för sina barns skull och för 

sin egen skull.   

 

5.5 Ett förändrat liv 

Att gå ner i vikt medför inte bara en lättare och hälsosammare kropp, utan även en förändrad 

syn på livet, ur flera olika perspektiv. Fyra av våra fem intervjupersoner upplever idag sig 

själv betydligt gladare med ett större självförtroende och starkare självkänsla. De orkar mer 

och ser på sin tillvaro ur ett hälsosammare perspektiv. De menar att det nu är roligare att köpa 

kläder, att röra på sig och att vistas bland folk. Överlag anser de att det är roligare att leva sitt 

liv efter viktnedgången än innan. En positiv känsla som blir en drivkraft.  

 

En av våra intervjupersoner upplever dock ingen större skillnad i sin tillvaro nu jämfört med 

innan denne gick ner i vikt. Detta förklarar personen i fråga med att personen aldrig har låtit 

sin vikt begränsa dennes liv. Vikten har aldrig varit något problem och personen har aldrig 

behövt må dåligt över sin övervikt. I och med detta framkommer det att personen trivs 

betydligt sämre i sin kropp idag än vad denne gjorde innan viktnedgången.  

 

”Jag mår ju sämre i min kropp idag än vad jag gjorde förut. Jag kommer att ha svårare att gå 

på stranden i sommar än vad jag hade när jag var tjock”. 

 

En annan intervjuperson berättar hur dennes livsförändring har inneburit att gå från ett liv där 

det är som att vara ett expresståg utan minsta eftertanke och reflektion till ett liv där det 

istället handlar om att känna ett lugn och en trygghet i sig själv.  

Personen menar att denne idag kan stanna upp, fundera över hur livet ser ut och reflektera 

över hur denne ska göra för att må bra. Personen förklarar vidare att livet pågår hela tiden och 

inte bara under en två veckors period, en insikt som har varit avgörande för dennes 

viktnedgång. Personen menar att det är viktigt att tro på livet som en helhet, för att det då blir 

mer meningsfullt att bibeålla sin nuvarande vikt och fortsätta att må bra. 
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”… det är hela tiden helheten, det tror jag är skitviktigt… alltså… hur du ser på livet, det är 

viktigast.” 

 

Det gäller att förstå att snabba lösningar, till exempel att leva på morötter och vatten i några 

veckor för att gå ner i vikt inte fungerar i längden. Man bör istället hitta sin egen bana som 

kan fungera resten av livet. Personen menar att dennes val av vägar uppenbarligen inte har 

fungerat tidigare och då bör man försöka med något annat. Personen fortsätter med att vi 

människor är alldeles för rädda för förändringar. Människor blir oroliga över förändringar och 

tycker att allt ska vara som det alltid har varit. Personen berättar att även denne kände så 

förut:  

 

”… jag kommer ihåg att jag sa det, fan, jag är såhär jag… jag kan inte förändra mig, du får 

fan köpa mig som jag är… det var ju en trygghet i att må dåligt, det var det och jag var van 

det. Man är kvar för att man vet inte bättre.” 

 

Intervjupersonen berättar vidare att verkligheten innan livsstilsförändringen och 

viktnedgången såg helt annorlunda ut där varje dag handlade om att kippa efter andan och 

försöka överleva dagen, sen spelade ingenting annat någon roll. 

 

”... jobba hundranittiotusen procent också sen hem och dö liksom” 

 

Personen, som har barn, berättar vidare om att denne nästan inte har en aning om sin dotters 

första år, för att personen i fråga var så frånvarande. Det handlade bara om att jobba, komma 

hem och krascha i soffan. Något mer orkade inte personen med. Det var ansträngande att bara 

gå upp för en trappa, så efter en arbetsdag fanns inte energi till något annat kvar. 

Intervjupersonen fortsätter med en liknelse för att förklara hur livet såg ut innan förändringen:  

 

”Om du tänker dig myrornas krig på tv:n... så var hela min kropp, så var det hela tiden och 

under den här förändringen med hela tillvaron och så... då har det där minskat. Det där 

bruset, det där spretet, så att det är lite... en ganska jämn bild, men det är fortfarande lite och 

även om det är så... för så är det, då får det vara så liksom. För borta helt... det går ju inte, 

men jag brukar jämföra med den där bilden, myrornas krig och hur det är nu... och det är ju 

en jäkla skillnad” 
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En annan intervjuperson, som även denne har barn, berättar glädjen över att idag kunna hjälpa 

sina barn knyta skorna utan att tycka att det är ansträngande och att kunna spela handboll 

tillsammans med sina barn på baksidan igen. Personen förklarar vidare att små detaljer, som 

kan verka obetydliga för många, istället blir till viktiga delar för personens förbättrade 

välmående. Att se en skillnad får därför en stor betydelse i dessa sammanhang för en lyckad 

livsstilsförändring då personen menar att denne kan se en meningsfullhet med sin förändring. 

 

5.6 Resultatsammanfattning 
Med hjälp av ett antal påverkansfaktorer som socialt stöd, medvetenhet, uppsatta mål, 

motivation, ett stärkt självförtroende och Känsla av sammanhang har våra intervjupersoner 

uppnått en livssilsförändring som har resulterat i viktminskning. De teman som presenteras i 

resultatet speglar dessa faktorer och representerar vad som har varit betydande för våra 

intervjupersoner under deras resa att uppnå en lyckad livsstilsförändring. Det vi framförallt 

kan se är att intervjupersonerna har gått från fokus på att gå ner i vikt, till fokus på vad de ska 

göra för att må bra. Hälsan och deras välmående har blivit första prioritet, vilket de menar har 

varit en viktig faktor för att lyckas. Hur våra intervjupersoner har gått till väga under deras 

förändring har varit olika, dock kan vi se att de gemensamt menar att det har varit betydligt 

lättare än vad de någonsin kunnat tro och att de alla känner att de har genomfört en förändring 

som gynnar hela livet. De har genomfört en förändring där målet nu är att må bra resten av 

livet.          

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Vi anser att vårt val av intervju vara den mest lämpade metoden då vårt syfte med studien var 

att få ökad förståelse för människors erfarenheter, vilket vi känner att vi bäst kunde få genom 

att personligen möta människor i ett samtal. Vi är medvetna om att vi inte är några 

professionella intervjuare vilket innebär att vår intervjuteknik kan diskuteras. Vi har i 

efterhand kommit underfund med att vi möjligen inte är tillräckligt skickliga för att 

genomföra en halvstrukturerad intervju på bästa sätt. Som intervjuare ville vi vara lyhörda och 

visa intresse för intervjupersonens berättelse, detta medförde att vi lätt drogs med i personens 

berättelse och glömde på så vis lite bort att spontant ställa frågor som dessutom skulle vara 

formulerade på ett bra sätt. Vi har i efterhand, efter att vi lyssnat på inspelningarna, även 

upptäckt att vi ibland omedvetet kunde ställa något ledande frågor. Vi anser därför att vi 

möjligen borde ha använt oss av fler provintervjuer för att förbättra vår intervjuteknik, något 

som är värt att ha i åtanke till nästa gång. Vi har dock utvecklats och fått med oss mycket 
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erfarenhet under resans gång. Eftersom vårt syfte var att få ökad förståelse och inte att 

generalisera anser vi att våra fem intervjuer var tillräckliga. När vi kunde se upprepningar 

ganska snart i intervjuerna gjorde vi bedömningen att sätta stopp vid fem genomförda 

intervjuer. Detta medförde även att vi kunde lägga mer tid på analysen. Trots våra brister, 

framförallt i intervjuteknik, anser vi att vi har fått fram mycket intressant information från 

intervjuerna och på så vis även kunna se ett relevant resultat som har besvarat vårt syfte. 

6.1.1 Val av undersökningspersoner 
Vi beslutade tidigt i forskningsprocessen att använda oss av snöbollsurval. Detta för att 

undvika de många etiska aspekter och regler man ska ta hänsyn till om vi till exempel tagit 

kontakt med ett viktcenter eller dylikt. Vi hade då först behövt söka godkännande av 

etikprövningsnämnden innan studien kunde påbörjas och det är sådant som kan ta tid. 

Eftersom vi dessutom var ute efter att undersöka enskilda individer som har gått ner i vikt 

utan hjälp av medicinska ingrepp eller viktgrupper kändes vår urvalsstrategi som ett bra val. 

Snöbollsurval har fungerat bra utan några problem att hitta intresserade intervjupersoner. Ett 

problem med snöbollsurval kan vara det faktum att intervjupersonen ger förslag på nästa 

intervjuperson vilket kan ses som en brist i konfidentialiteten. Detta informerades dock 

deltagarna om och det var ingen som såg detta som något problem. Vi uppfattade tidigt våra 

intervjupersoner som väldigt öppna och villiga att berätta sin historia, dels för att det är något 

som hjälper dem själva och för att de vill visa för andra att det går att genomföra en 

livsstilsförändring. 

6.1.2 Genomförande 
Vid intervjuernas genomförande lade vi stor vikt på att skapa en god kontakt och en 

avslappnad stämning med intervjupersonerna. Detta gjorde vi genom att reflektera över vårt 

eget kroppsspråk, försöka vara så lugna som möjligt och genom att inleda mötet med att prata 

om något allmänt ämne som jobb, väder eller annat. Vi har upplevt att vi under alla intervjuer 

lyckats skapa en avslappnad stämning som har gett väldigt mycket skratt tillsammans med 

intervjupersonerna, vilket har underlättats av att alla intervjupersonerna har upplevts väldigt 

öppna, trygga och inte alls nervösa. De tre första intervjuerna genomfördes i ett neutralt 

grupprum på Högskoleenheten, där vi satt vid ett bord mitt emot varandra. Intervjupersonen 

på ena sidan och vi som intervjuare på andra sidan. På bordet hade vi ställt fram vatten och 

frukt till förfogande, vilket vi fick positiv respons för av intervjupersonerna. De två sista 

intervjuerna genomfördes hemma hos respektive intervjuperson, något som vi uppfattar 

fungerade bra. Även i de situationerna blev stämningen avslappnad och vi fick ett bra flöde på 

intervjupersonens berättelse. När intervjuerna genomfördes turades vi om att hålla i 
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intervjuerna. Medan den ena ställde frågorna satt den andra vid sidan och lyssnade, utan att 

föra anteckningar. Att vi valde att inte anteckna något under intervjuerna var för att kunna 

fokusera helt på intervjupersonens berättelse och på så vis ges större möjlighet att ställa 

följdfrågor. Något som kan bli begränsat om man sitter fokuserad på att skriva. Att vara två 

vid intervjuerna kan ses som negativt, detta är dock ingenting vi har upplevt. Att vara två ser 

vi istället bara som positivt då vi blev mer trygga i situationen på så vis att den som lyssnade 

bland annat kunde flika in med sina tankar och funderingar om den som intervjuade kom av 

sig med frågorna.  

6.1.3 Etiska överväganden 
Att tänka på alla de etiska aspekter som finns när man genomför en forskningsstudie är 

självklart viktigt. Då vikt kan vara ett känsligt ämne för många har det varit extra viktigt för 

oss att hela tiden bearbeta och diskutera de etiska aspekterna under studiens gång. För att 

minska risken att någon av intervjufrågorna skulle uppfattas som stötande genomförde vi en 

provintervju. Då denne personen kunde godkänna frågorna tog vi beslutet att inte ändra något. 

Vi har hela tiden varit medvetna om att alla människor uppfattar saker olika, vilket betyder att 

det är svårt att vara helt säker på att ingen av intervjupersonerna skulle uppfatta frågorna som 

stötande. Något som kan diskuteras åter är hur stor brist i konfidentialiteten snöbollsurvalet 

medför, då intervjupersonerna ger förslag på andra intervjupersoner.  

6.1.4 Reliabilitet och Validitet 
Genom att vi har använt oss av en halvstrukturerad intervju lämnade vi öppet för följdfrågor. 

Detta har hjälpt oss att få fram ett tydligare resultat eftersom vi har haft möjlighet att ställa 

frågor som kommit upp under intervjuns gång. Något som inte är möjligt om man följer en 

strukturerad intervju med fasta frågor. Eftersom vi också genomförde en provintervju så 

kunde vi testa våra frågor och kunde på så vis få fram om de var relevanta i relation till vårt 

syfte. Studiens reliabilitet, vilket menas att studien kan upprepas med samma resultat, är svår 

att uppnå i kvalitativa studier eftersom att resultatet kan variera till exempel beroende av vilka 

följdfrågor som ställs under intervjun. Om vi hade ställt andra följdfrågor under våra 

intervjuer eller om vi hade haft fem andra intervjupersoner så kanske resultatet hade sett 

annorlunda ut. Dock anser vi inte att detta påverkar vårt resultat negativt eftersom vi inte har 

varit ute efter att generalisera utan istället få en ökad förståelse för människors erfarenheter. 

Vi har fått en ökad förståelse för vad som kan hjälpa människor till en livsstilsförändring och 

även vilka påverkansfaktorer som är viktiga. Vi är medvetna om att det kan vara svårt att tolka 

andra människors tankar och att vi aldrig kan vara säker på hur mycket vår egen förförståelse 

påverkar tolkningen.  
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6.2 Resultatdiskussion 
Nedan kommer vi utifrån vårt syfte och bakgrund diskutera det resultat som har framkommit i 

vår studie. 

 

Syftet med denna studie var att genom kvalitativa intervjuer få en ökad förståelse för 

människors upplevelse av viktnedgång samt att undersöka vilka påverkansfaktorer som är 

viktiga vid en livsstilsförändring. Vi anser att detta har blivit belyst då vi dels har fått en ökad 

förståelse samt även har funnit flera påverkansfaktorer som har varit betydande för våra 

intervjupersoners livsstilsförändring.  

 

Det har framkommit tydligt i fyra av våra intervjupersoners berättelser att de har fått ett 

förändrat liv efter deras livsstilsförändring. Flera av personerna menar att de har fått ökat 

självförtroende och starkare självkänsla, vilket kan vara orsaken till det faktum att de även 

känner en större livsglädje nu än innan. De förklarar sin nuvarande tillvaro med ord som 

trivsam, glad, stark, pigg och lycklig. Hassmen, Hassmen och Plate (2003) menar att 

självkänsla handlar om hur individen uppfattar och värderar sig själv, medan självförtroendet 

istället omfattar självuppfattningen om sin egen kapacitet att prestera i olika sammanhang. Vi 

kan anta att en positiv förändring av sin livsstil som medför ett nytt och annorlunda sätt att se 

på livet även medför en förstärkt självkänsla, vilket i sin tur resulterar i ett bättre 

självförtroende. Detta är även något som Hassmen et al. menar, att det kan vara viktigare att 

först och främst jobba med sin självkänsla, för att man då kan få ett högre självförtroende på 

köpet. Ökad självkänsla och större självförtroende är något som våra intervjupersoner 

beskriver har kommit på köpet med livsstilsförändringen. Vi kan vidare anta med detta att det 

då kan vara aktuellt att ta i beaktande att självkänsla och självförtroende är viktiga faktorer att 

kontinuerligt jobba med medan man gör en livsstilsförändring. Istället för att lägga fokus på 

viktminskning är det viktigt att även lägga fokus på ökad självkänsla för att på så vis öka 

chansen att kunna genomföra en livsstilsförändring som blir bestående. Vi har sett i flera 

studier att många människor som gått ner i vikt går upp igen inom ett år, något som även våra 

intervjupersoner har tagit upp i våra intervjuer. Vi kan då anta att det inte är att gå ner som är 

det svåra, utan att bibehålla sin vikt. Flera av våra intervjupersoner är väldigt tydliga med att 

förklara att det viktiga aldrig har varit att gå ner ett visst antal kilon, utan det viktiga har varit 

att må bra och nå en förändring som gynnar hela livet. Viktminskningen har istället bara blivit 

en trevlig bonus. Som hälsopedagoger blir denna förståelse betydelsefull för framtida arbete 

för att till exempel kunna motivera och hjälpa människor med relevanta verktyg för en lyckad 

livsstilsförändring. Vi kan anta att om man hittar förmågan att värdera sig själv högt och se ett 
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värde i förändringen mer än bara att tappa vikt borde detta gynna processen positivt. Samtliga 

av våra intervjupersoner har försökt att gå ner i vikt tidigare, men fallit tillbaka till gamla 

vanor igen. Det är därför intressant att diskutera vad det är som har gjort att de har lyckats så 

bra den här gången? Antonovsky (2007) menar att graden av KASAM hos människor 

förändras under hela livet. Kan graden av KASAM vara avgörande för hur och när man är 

redo att genomföra en förändring? Med detta som grund kan vi anta att våra intervjupersoner 

inte har varit tillräckligt redo tidigare för denna förändring då de inte har haft tillräckligt med 

erfarenhet. Dewey (2004) menade att det finns ett samband mellan personlig erfarenhet och 

inlärning då människors kunskaper och handlingar har sin grund i en kontinuerlig process, vi 

kan då anta att erfarenheten blir en viktig faktor även i en lyckad livsstilsförändring eftersom 

detta kan ses som en process kombinerat med erfarenhet och lärande. Även Freire (1972) 

ansåg att människan kan bli medveten om sin egen uppfattning genom att förses med lämpliga 

verktyg. Genom att medvetandegöra hur en individs livssituation ser ut ökar chansen att 

individen med hjälp av reflektion och handling kan förändra sin situation. Våra 

intervjupersoner förklarar att skillnaden nu är att de har ändrat fokus från viktminskning till 

att istället fokusera på att må bra, vilket tyder på mer erfarenhet, vilket i sin tur borde innebär 

att de även har fått ett högre KASAM. I takt med att intervjupersonerna utvecklar mer 

erfarenheten ökar chansen att känna en begriplighet, hanterbarhet och en meningsfullhet i 

livet, vilket Antonovsky (2005) menar är en förutsättning för att upprätthålla en god hälsa.   

Våra intervjupersoner menar att det för dem inte längre handlar endast om att gå ner i vikt, de 

vill istället må bra för sin egen skull och sitt eget välmående, vilket har varit en viktig 

förutsättning för deras lyckade livsstilsförändring.   

 

Det faktum att en av våra intervjupersoner inte alls känner särskilt stor skillnad i sin tillvaro 

idag jämfört med innan är intressant att diskutera, då vi har funderat mycket över vad det är 

som skiljer den personen ifrån de andra. Personen själv menar att det är för att denne alltid har 

varit överviktig och aldrig vetat något annat. Intervjupersonen menar även att denne alltid har 

haft ett starkt psyke och aldrig låtit sin övervikt vara ett problem eller begränsa personen i 

fråga. Vi kan med detta anta att det tyder på att personen i fråga har en stark självkänsla, 

vilket resulterar i ett accepterande av sig själv, precis så som man är. Detta får oss att fundera 

på om det är så att det alltid måste finnas ett behov av att göra en livsstilsförändring om man 

lider av övervikt? Alla människor som bär på en övervikt, lider dessa? Uppenbarligen inte, 

men våra normer och värderingar i samhället vill gärna peka på att det är så. Ödman (1998) 

beskriver den immanenta pedagogiken som den pedagogik som vi blir påverkade av, men som 

vi kanske inte alltid lägger märke till. Anledningen till att intervjupersonen valde att gå ner i 
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vikt var för att denne blev rädd för att drabbas av de följdsjukdomar som övervikt kan 

medföra. Personen berättar att denne hade umgåtts mycket tillsammans med en kompis 

samtidigt som kompisen pluggade till sjuksköterska, vilket hade resulterat i att 

intervjupersonen kontinuerligt hade blivit upplyst om de följdsjukdomar som kan drabba 

människor med övervikt. Detta kan vi anta som en immanent pedagogik då intervjupersonen 

påverkats av detta, trots att det framgår i intervjun att personen i fråga i från början aldrig känt 

något behov av att behöva göra någon förändring. Det är svårt att veta hur påverkad vi 

människor omedvetet blir av alla normer och värderingar som finns i samhället. 

Intervjupersonen nämner under intervjun att denne har provat olika dieter tidigare, men aldrig 

hittat något som har fungerat. Vi kan med detta anta att det faktiskt har funnits ett behov av en 

förändring, men att rädslan för följdsjukdomar blev det utlösande faktorn för förändringen.  

Intervjupersonen berättar vidare att denne trivs mycket sämre med sin kropp i nuläget än 

innan viktminskningen och förklarar att det kommer bli svårare än tidigare att till exempel 

visa sig på stranden i sommar. Personen beskriver även att denne upplever sitt utseende fulare 

idag och har väldigt svårt att ta åt sig då människor fäller snälla kommentarer. Vi kan då anta 

och få större förståelse för att en livsstilsförändring även kan bidra till en sänkt självkänsla 

istället för en förhöjd. Anledningen till att vi anser detta viktigt att ta upp är för att vi kan se 

att upplevelsen av en livsstilsförändring kan upplevas ur många olika perspektiv, såväl 

positivt som negativt, vilket även det är en viktig förståelse att ta med sig.  

 

En av våra intervjupersoner berättar om hur livet har gått från att vara som ett expresståg till 

ett liv där personen nu känner ett lugn och kan stanna upp. Reflektion över hur personen 

mådde innan och vad som får personen att istället må bra idag har blivit ett viktigt inslag i 

dennes liv. Det salutogena perspektivet får här stor betydelse eftersom fokus idag ligger på 

vilka faktorer det är som hjälper personen att upprätthålla sin goda hälsa. Antonovsky (2007) 

menar att ett högt KASAM bidrar till att hälsan förbättras på grund av att det underlättar 

individens agerande inför olika stressfyllda situationer. En individ med låg grad av KASAM 

har svårare att hantera problem som uppstår. Anonovsky menar med detta att individer som 

ställs inför svåra situationer hanterar dessa på fel sätt, vilket resulterar i att problemet inte 

löses på ett hälsosamt vis. Flera av våra intervjupersoner påpekar att en stor skillnad för dem 

idag jämfört med tidigare är hur de hanterar svåra perioder då sötsuget är som störst eller när 

motivationen för träningen tryter. Vi kan då anta att ett högt KASAM därmed blir 

betydelsefull vid svåra situationer som dessa. Om man lär sig hantera dessa situationer på rätt 

sätt, så minskas risken för att det ska hända igen. De menar att de idag har blivit medveten om 

att reflektera över konsekvenserna av sitt handlande, vilket ett förhöjt KASAM kan antas vara 
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orsaken till. Vi kan även anta att ett förhöjt KASAM även är orsaken till att flera av våra 

intervjupersoner inte längre ser en dålig dag som ett misslyckande, utan istället som en 

anledning att börja om nästa dag. Intervjupersonerna tillåter sig själv idag att må olika och 

accepterar de dagar då det känns svårt. Vi kan med detta vidare anta att det återigen hör ihop 

med intervjupersonernas upplevelse om en ökad självkänsla och ett ökat självförtroende. 

Ohlson (2008) menar att individer med låg självkänsla ofta upplever att de har dålig kontroll 

över sitt eget beteende och ser därmed ingen möjlighet att själva påverka detta.  

 

Det har framkommit tydligt under våra intervjuer att stöd och motivation har varit viktiga 

faktorer under intervjupersonernas förändring. Ohlson (2008) menar att det är viktigt med 

uppmuntran och respekt när människor ska göra en förändring i sitt liv. En viktig del är då 

stödet från sin familj, vänner och släkt. Hassmén, Hassmén & Plate (2003) menar även att 

motivation är vår inre drivkraft som ger oss energi och styr vårt beteende, vilket medför att 

vår motivation kan öka om vi har stöd ifrån vår omgivning. Något som är värt att diskutera är 

det faktum att stödet upplevs på olika sätt, något som blev en ny förståelse för oss. Samtliga 

av våra intervjupersoner ger exempel på människor i deras omgivning som idag ifrågasätter 

deras nya livsstil, medan de aldrig var någon som sa något när de var överviktiga. Vi kan anta 

att detta återigen har med våra normer och värderingar i samhället att göra då Ödman (1998) 

menar att människor påverkas av den epok och kultur hon lever i. Våra intervjupersoner 

upplever omgivningen som att det är okej att säga vad som helst till en smal eller vältränad 

person, medan det sällan är någon som påpekar personligen hur en överviktig person ser ut. 

Vi kan med detta därför anta att det blir viktigt hur man förvaltar sitt stöd för att det ska gynna 

personen som gör en förändring av sin livsstil på bästa sätt. En studie gjord på kvinnor som 

medverkat i ett viktminskningsprogram under tio veckor resulterade i att kvinnorna gick ner i 

vikt under dessa veckor. När de sedan kom hem till vardagen så blev resultatet ett annat. 

Kvinnorna hade delats upp i två grupper, i en grupp fick männen finnas med för att stötta och 

hjälpa kvinnorna, medan den andra gruppen inte fick ha tillgång till ett sådant stöd. Efter en 

uppföljning tolv månader senare så visade det sig att kvinnorna med stödet från sina män hade 

stannat på sin vikt eller fortsatt att gått ner i vikt medan gruppen utan stöd från sina män hade 

gått upp i vikt igen (Pearce, 1981). Det visar då att stödet är en viktig del i processen för att 

kunna fortsätta leva med den nya livsstilen, något som även våra intervjupersoner menar. Vi 

kan då anta att stödet kan uppfattas olika från person till person. Under våra intervjuer har det 

kommit upp att bekräftelse från andra kan vara positivt, då våra intervjupersoner menar att det 

såklart är kul att omgivningen ser en skillnad. Dock påpekar många även att det väcker 

mycket funderingar på om de inte var fina och bra människor även innan de gjorde en 
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förändring. Det hörs tydligt under våra intervjuer att detta är ett splittrat ämne för de flesta. Vi 

har fått uppfattningen om att det kan vara svårt många gånger att hantera omgivningens stöd 

då personerna inte riktigt vet hur de ska tackla situationen alla gånger. Många av våra 

intervjupersoner poängterar dock att det är viktigt att förändringen sker för sin egen skull och 

inte för att bevisa eller få bekräftelse av någon annan.  

 

Hassmén, Hassmèn & Plate (2003) menar att vi drivs av både inre och yttre motivation. Drivs 

man av inre motivation så blir till exempel träningen i sig en tillräcklig belöning, då uppstår 

känslor av glädje och njutning, vilket blir en drivkraft. Om man vet själv att min träning eller 

min kost leder till att jag mår bra, då kan detta bli en belöning i sig och på så sätt fortsätta 

driva de framåt. Det framkommer hos alla våra intervjupersoner att de mår så bra av sin kost 

eller sin träning och att glädjen och tillfredställelsen de får utav det, motiverar dem till att 

fortsätta. Vi kan även se detta från tidigare forskning som är gjord på ungdomar i England, då 

resultatet visade att ungdomarna som tränade för att det var roligt och för att de själva ville det 

tränade mer än de som drevs utav yttre motivation. De kände sig mer pressade och det 

uppstod då ångest inför träningen. Detta resulterade i att de andra ungdomarna även fick 

bättre resultat på sin viktminskning då detta kom på köpet med ökad träning (Gillison, 

Skevington & Standage, 2006). Vi kan med detta anta att en viktig faktor är att hitta något 

som man tycker är roligt och något som man känner är motiverande för att det ska kunna 

bidra till en bestående livsstilsförändring. 

 

Något annat vi kan se som en viktig faktor för våra intervjupersoner är den egna viljan och 

drivkraften. Ohlson (2008) menar att det är individen själv som väljer sin livsstil och att viljan 

är avgörande för om man lyckas med en förändring eller inte, något som vi kan anta stämmer 

i relation med våra intervjuer. Även Bandura (1977) lyfter fram att människors tilltro till sin 

egen förmåga är avgörande för människors livsförändring.  

 

Avslutningsvis anser vi att våra teman, som är Att ta första steget, Utrymme för reflektion, Att 

bli bemött, Att se en skillnad och Ett förändrat liv, speglar våra intervjupersoners erfarenheter 

av deras viktminskning, där vi även kan se vilka påverkansfaktorer som har varit viktiga för 

deras livsstilsförändring. Det har varit betydelsefullt för oss som hälsopedagoger att få en 

ökad förståelse för att den största erfarenheten bland våra intervjupersoner är att hitta något 

som gynnar hela livet, men vi kan även se att det viktiga för dessa personer är att de har fått 

ett förändrat hållningssätt till sig själva, ett hälsosammare liv och en gladare tillvaro. Viktiga 

påverkansfaktorer för en lyckad viktminskning är bland annat att hitta en väg som fungerar. 
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Tack vare en medvetenhet, med hjälp av stöd från omgivningen och genom att se och känna 

en skillnad kan vi se att våra intervjupersoner har fått en begriplighet, vilket medför en 

hanterbarhet som resulterar i att livet blir meningsfullt. Vi kan med detta anta att KASAM 

(Anonovsky, 2007) är en viktig faktor vid en lyckad livsstilsförändring, en förståelse som 

även den är betydelsefull för oss som hälsopedagoger i vårt framtida arbete med till exempel 

individer som söker stöd hos oss för att de vill genomföra en livsstilsförändring.  

6.3 Framtida undersökningar 
I denna studie har syftet varit att få en ökad förståelse för människors upplevelse av 

viktnedgång, där vi har intervjuat individer som har genomfört en lyckad och bestående 

livsstilsförändring. Det skulle vara intressant att även undersöka vad det är som gör att 

människor inte lyckas med en bestående livsstilsförändring, för att på så vis se fenomenet ur 

olika perspektiv och få ännu större förståelse för detta ämne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

Referenslista 
 

Angelöw, B. (2002). Friskare arbetsplatser. Lund: Studentlitteratur 

 

Antonovsky, A. (2007) Hälsans mysterium. Stockholm: Studentlitteratur. 

 

Bandura, A (1977) Social Learning Theory. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall. 

 

Bindler, Ruth C., Daratha, Kenn B., Power, Thomas G. & Steele, Michael M. (2011) The 

Relationship between Self-Efficacy for Behaviors that Promote Healthy Weight and Clinical 

Indicators of Adiposity in a Sample of Early Adolescents. Source: Health education & 

behavior; v 38 n6 p596-602 December 2011. ISSN: 1090-1981. 

 

Dewey, J. (2004) Individ, skola och samhälle. Stockholm: Natur och kultur 

 

Ewles, L. & Simnett, I. (2005). Hälsoarbete. Lund: Studentlitteratur 

 

Faskunger, J. (2001) Motivation för motion – Hälsovägledning steg för steg. Farsta: SISU 

Idrottsböcker AB.  

 

Freire, Paulo (1972): Pedagogik för förtryckta. Stockholm: Gummessons. 

 

Gillison, F., Skevington, S. & Standage, M. (2006) Relationships among Adolescents' Weight 

Perceptions, Exercise Goals, Exercise Motivation, Quality of Life and Leisure-Time Exercise 

Behaviour: A Self-Determination Theory Approach. Source: Health education research; v21 

n6 p836-847 December 2006. ISSN: 0268-1153 

 

Gjerde, S. (2004) Coaching, vad – - varför – hur. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hassmén, P., Hassmén, N. & Plate, J. (2003) Idrottspsykologi. Stockholm: Natur och kultur. 

  

Johansson, B (red). (2004). Forskare klargör myter om maten. Stockholm: Formas 

 

Kostenius, C. & Lindquist, A.- K. (2006). Hälsovägledning. Lund: Studentlitteratur 

 



32 

 

Kruger, J., Blanck, H, M. & Gillespie, C. (2006) Dietary and physical activity behaviors 

among adults successful at weight loss maintenance. International Journal of Behavioral 

Nutrition and Physical Activity 2006, 3:17 doi: 10.1186/1479-5868-3-17  

 

Kullberg, B. (2004) Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur.  

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. Andra upplagan 

 

O´Connor, J. & Lages, A. (2004) Coaching med NLP – handbok i att coacha sig själv och 

andra. Veje International AB. 

 

Ohlson, L. (2008) Hälsopedagogik. Stockholm: Liber AB 

 

Payne, M. (2008). Modern teoribildning i sociatl arbete. Stockholm: Natur och kultur 

 

Pearce, J W. (1981) Role of spouse involvement in the behavioral treatment of overweight 

women. Journal of consulting and clinical psychology; v49 n2 p236-44 April. 

 
Rasmussen, F. (red) Eriksson, M., Bokedal, C. & Schäfer Elinder, L. (2000) Fysisk aktivitet, 

matvanor, övervikt och självkänsla bland ungdomar. Samhällsmedicin & Statens folkhälsoinstitut. 

 
Statens folkhälsoinstitut (2011) http://www.fhi.se/Handbocker/SOMRA/Motivation/. Hämtad 

2012-04-16 11.30 Statens folkhälsoinstitut.  
 

Svederberg E, Svensson L, Kindeberg T. (Red) (2001). Pedagogik i hälsofrämjande arbete. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Söderlund, M. (2004). Som drabbad av en orkan. Anhörigas tillvaro när en närstående 

drabbas av demens. (Diss). Åbo Akademi, Institutionen för vårdvetenskap, Vasa, Finland. 

Åbo: Åbo Akademis Förlag  

Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 

 

Vetenskapsrådet (2011) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Tryck: Elanders Gotab. ISBN:91-7307-008-4.  

 

Ödman, P-J. (1998) Kontrasternas spel: en svensk mentalitets- och pedagogikhistoria. 

Stockholm: Prisma. 

http://www.fhi.se/Handbocker/SOMRA/Motivation/


33 

 

World health organisation (2012) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/. 

Hämtad 2012-04-13, 13.30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/


34 

 

Bilaga 1 – Missivbrev 
 

Vi är två studenter från det Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle som just nu 

skriver vår C-uppsats i pedagogik. De flesta har troligtvis kunskap om hur man kan göra för 

att gå ner i vikt, det svåra är att få kunskap att resultera i handling. Vi har sett att mycket 

tidigare forskning handlar om livsstilsförändring på gruppnivå, där människor bland annat har 

medverkat i viktprogram. Vi har även sett att människor allt mer tar hjälp av medicinska 

ingrepp för att gå ner i vikt. Då det finns få studier gjorda på individnivå så finner vi det 

intressant att undersöka vad det är som påverkar människor att själva genomföra en 

livsstilsförändring. Syftet med studien är att få en större förståelse för människors erfarenheter 

av viktnedgång samt undersöka vilka påverkansfaktorer som är viktiga vid en 

livsstilsförändring. Studien kommer att genomföras i form av intervjuer.  

 

Du är en av dem som vid vår förfrågan samtyckt till att delta i vår undersökning. Intervjun 

beräknas till 60 minuter. Den kommer att spelas in och genomföras på Hedens Högskoleenhet 

i Bollnäs eller på annan plats som passar dig bättre. All information behandlas konfidentiellt. 

De som har tillgång till data är författarna och handledaren för arbetet. Resultatet kommer att 

presenteras så att ingen intervjuperson skall kunna identifieras. Du har möjlighet, utan 

motivering, att när som helst avbryta din medverkan. 

 

Tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar 

 

Linda Larsson 

zmile_15@hotmail.com 

072-7149768 

 

Rebecca Sjödin 

rebeccasjodin@hotmail.com 

073-8191848 

 

Handledare: 

Maud Söderlund 

msd@hig.se 

mailto:Zmile_15@hotmail.com
mailto:rebeccasjodin@hotmail.com
mailto:msd@hig.se
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

 
 Ålder? 

 Civilstatus? 

 

 Hur mår du idag? 

 Hur upplever du din tillvaro idag? 

 Kan du berätta lite hur det var innan du gick ner i vikt?  

 Hur mycket har du gått ner i vikt? 

 Vad var det som fick dig att ta beslutet att gå ner i vikt? 

 Upplever du någon skillnad beroende på din viktminskning?  

 

 Vilka erfarenheter har du fått av din viktminskning? 

 Hur ser du på framtiden? Nya mål? 

 

 


