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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka om individer som genomgått en viktminskning fått stöd i 

nära relationer som bidragit till att de lyckats bibehålla vikten, och hur stödet i så fall sett ut. 

Det undersöktes utifrån följande frågeställningar: (1) Har individen haft stöd i nära relationer 

som varit av betydelse för bibehållandet? (2) Vilken typ av socialt stöd upplever individen att 

hen haft under bibehållandet?   

 

Metod 

Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Deltagarna i studien var tre 

medlemmar på Itrim. Samtliga deltagare hade genomgått en viktminskning med minst tio 

procent och bibehållit den lägre vikten i mer än ett år. Intervjuerna spelades in för att sedan 

skrivas ut i text och analyseras. Under analysprocessen plockades meningsbärande enheter ut 

som svarade på studiens frågeställningar och som vidare taggades och kategoriserades. 

Författarna hade en teorineutral ingång för att behålla öppenhet gentemot det deltagarna 

berättade för att inte undgå intressant information som forskningen tidigare eventuellt missat.  

 

Resultat 

Resultatet tyder på att socialt stöd från vänner och familj varit av betydelse för deltagarnas 

bibehållande av vikten. Liknande eller anpassad livsstil, inspiration och bekräftelse, personlig 

assistans och emotionellt stöd var de komponenter som visade sig varit av betydelse. Även 

stödet deltagarna fått från Itrim visade sig fylla en viktig funktion. Stödet innehöll 

beståndsdelar som enligt självbestämmandeteorin (SDT) ingår i människans fundamentala 

behov för bibehållen och ökad motivation (tillhörighet, autonomi och kompetens). 

Relationerna mellan deltagarna och personal på Itrim beskrevs som vänskapsrelationer och 

skulle kunna likställas med det som författarna definierar som nära relationer.      

 

Slutsats 

Individerna hade en socialt stödjande miljö som gav goda förutsättningar att applicera de 

strategier individerna hade för sitt bibehållande. Vilket behov av stöd respondenterna hade 

och vad de ansåg var stödjande var individuellt. Troligtvis är det fördelaktigt att både miljön i 

hemmet och på andra arenor är stödjande, i kombination med att det sociala stödet tillgodoser 

källor som bidrar till känsla av tillhörighet, autonomi och kompetens.  
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1 Inledning 

Med åren har prevalensen för övervikt och fetma hos befolkningen i Sverige ökat. 2015 

skattades 35 procent av svenska befolkningen vara överviktig och 15 procent översteg 

gränsvärdet för fetma. Den starkast drabbade gruppen är kvinnor och män i åldern 45-84 där 

siffran för övervikt uppnår 61 procent. (Folkhälsomyndigheten 2017-04-26) Enligt statistik 

från Världshälsoorganisationen har antalet individer runt om i världen som lider av fetma 

snart tredubblats sedan 1975 (WHO 2017-11-27). 

  

Prevalensen för viktrelaterade sjukdomar som typ-2 diabetes, cancer och hjärt- och 

kärlsjukdomar ökar. Dessa överviktsrelaterade sjukdomar förkortar den förväntade 

livslängden hos människor. (Lagerros & Rössner 2015) Fetmaepidemin innebär även en hög 

ekonomisk belastning för samhället både indirekt och direkt, detta till följd av ökade 

sjukvårdskostnader samt kostnader i form av produktionsbortfall och sjukersättning. År 2011 

skattades denna summa uppgå till 20 miljarder kronor (Persson & Ödegaard 2011). 

  

I takt med att övervikt i samhället ökat har det vuxit fram en industri för att motverka och 

åtgärda problemet; hit räknas till exempel dieter, träningsprogram och kirurgiska ingrepp. 

Kunskapen om vad som kan underlätta och stötta individers beteendeförändring ökar, dock 

finns det många frågetecken inom området (Wing & Phelan 2005). Experter debatterar 

fortfarande om vilket som är det optimala tillvägagångssättet (Rössner et al. 2008). 

Svårigheten är dock inte enbart att gå ner i vikt; utmaningen ligger snarare i att individen ska 

lyckas bibehålla den nya vikten över tid (Wing & Phelan 2005). Endast 20 procent av de som 

lyckas minska sin totala kroppsvikt med minst 10 procent bibehåller vikten mer än ett år 

(ibid.).  

  

I en meta-analys av Wing och Hill (2001) undersöks faktorer som bidrar till bibehållen 

viktnedgång. Att vara medveten om sin kosthållning tycks vara en av framgångsfaktorerna. 

Även fysisk aktivitet var förknippad med bibehållen viktreduktion; promenader, cykling och 

styrketräning var populära bland deltagarna som gick ner i vikt och upprätthöll den nya 

vikten. Wing och Hill (2001) skriver att endast nio procent av deltagarna medgav att de 

lyckats bibehålla vikten utan regelbunden fysisk aktivitet. Den bästa förutsägande faktorn för 

bibehållen vikt var enligt denna meta-analys tiden; desto längre tid med bibehållen vikt desto 

större chans att behålla den nya vikten. Faktorer som personlighet, upplevd självtillit (self-
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efficacy) och coping verkar också vara av betydelse för bibehållande viktminskning (Elfhag 

& Rössner 2005). 

  

I en review-artikel belyses riskerna till följd av övervikt hos afro-amerikanska kvinnor, då 

övervikt och fetma är vanligare i denna grupp än hos vita kvinnor (Wolfe 2004). I artikeln 

nämns att bristen på socialt stöd kan vara en anledning till svårigheter med att minska i vikt 

och sedan bibehålla vikten. Ett av problemen som beskrivs är att program för viktnedgång 

finns tillgängliga, men att strategier för att hjälpa personerna att behålla den nya vikten är 

obefintlig (ibid). Likaså belyser Depue (1995) att personer som tagit hjälp av stödgrupper 

efter en lågkaloridiet hade ökad chans att behålla den nya lägre vikten. Att socialt stöd och 

samhörighet är betydelsefullt för viktkontroll styrks även av Branscum (2014). Socialt stöd 

beskrivs alltså som en viktig faktor för att lyckas behålla en ny lägre vikt. Dock är studier som 

undersökt betydelsen av stöd i hemmet i form av nära relationer efter viktnedgången och 

under bibehållandet av vikten fortfarande otillräckligt undersökt, och dessutom helt obefintlig 

i svensk kontext. Som tidigare nämnts finns det många variabler som tycks vara viktiga. 

Samhörighet och stöd i nära relationer skulle kunna vara en mekanism som bidrar till att klara 

av att bibehålla vikten efter viktnedgång. 

 

1.1 Självbestämmandeteorin    

En teori som behandlar värdet av socialt stöd är självbestämmandeteorin (SDT; Deci & Ryan 

2009). SDT använder ramverk för att skapa förståelse om hälsosam och bibehållen motivation 

(ibid.). Teorin belyser bland annat hur motivation kan variera i sin form. Den kan variera 

mellan kontrollerad (känsla av yttre krav att utföra ett beteende) eller autonom motivation 

(beteendet är mer självstyrt och utförs av egen vilja). Slutligen beskrivs även hur den sociala 

miljön påverkar motivationen (Silva et al. 2008). Enligt SDT har människan medfödda 

psykologiska behov (autonomi, kompetens och tillhörighet) som ska vara tillfredsställda för 

att ha bättre förutsättning att känna autonom motivation och välbefinnande (Deci & Ryan 

2009).  

 

Autonomi innebär att klara av uppgiften av egen vilja. Exempelvis att själv planera och utföra 

sitt träningspass. Känsla av kompetens innebär att individen upplever sig ha verktyg och 

färdigheter att utföra och upprätthålla ett beteende, exempelvis träning eller kostvanor. I 

synnerhet under perioder när individen möter hinder eller upplever motstånd är upplevd 
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kompetens av betydelse. Tillhörighet syftar till att människan har behov att omge sig av 

människor som stöttar och har förståelse för den situation personen befinner sig i. (Deci & 

Ryan 2009) Det är även viktigt att individen själv får känna att hen är av betydelse för andra 

människor i sammanhanget (Silva et. al. 2008). När dessa tre psykologiska behov är 

tillfredsställda ökar möjligheten att individer lyckas bibehålla en hälsosam autonom 

motivation. Det heter att beteendet internaliseras och blir en del av personligheten (Deci & 

Ryan 2009).  

 

I enlighet med SDT skulle en av förklaringarna till att de individer som lyckas bibehålla 

vikten efter en tidigare viktnedgång bero på att dessa fundamentala behov i hög grad varit 

tillfredsställda. Eventuellt skulle situationen i hemmet, stöd från nära vänner och familj, 

kunna vara en faktor som skiljer individer som lyckas mot de som misslyckas med sitt 

bibehållande av en lägre vikt. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att undersöka om individer som genomgått en viktminskning fått stöd i 

nära relationer som bidragit till att de lyckats bibehålla vikten, och hur stödet i så fall sett ut. 

 

• Har individen haft stöd i nära relationer som varit av betydelse för bibehållandet? 

• Vilken typ av socialt stöd upplever individen att hen haft under bibehållandet?   

 

2 Metod 
En intervjustudie genomfördes för att kartlägga upplevt socialt stöd i nära relationer hos 

individer med bibehållen vikt efter en viktminskning. Studien pågick under 20 veckor med 

start i januari 2018.  

 

2.1 Deltagare 
Totalt deltog tre personer i studien varav två kvinnor och en man mellan 41 och 69 år. 

Samtliga individer hade genomgått en viktreduktion med minst 10 procent av sin startvikt 

samt bibehållit den nya vikten i minst ett år. Rekryteringen av deltagare gjordes genom ett 

strategiskt urval (Hassmén & Hassmén 2008, s. 98). Författarna har således sökt efter 

individer som uppfyllde kriterierna utifrån studiens syfte. Individerna som rekryterades var 
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medlemmar på Itrim. Itrims affärsidé går ut på att hjälpa människor att gå ner i vikt och skapa 

förutsättning för ett långvarigt och hållbart bibehållande av en lägre vikt (bilaga 1). Därav var 

det en bra arena för att hitta tänkbara deltagare. Målet var att rekrytera minst tre personer och 

urvalet gjordes utav personalen på Itrim som först kontaktade de personer som uppfyllde 

studiens krav. Därefter frågades medlemmarna huruvida de ville delta i studien och om Itrim 

fick dela deras kontaktuppgifter till författarna. Efter att Itrims personal fått tillstånd att dela 

med sig av medlemmarnas personuppgifter kontaktades deltagarna via mail eller telefon. 

Deltagarna delgavs ett informationsbrev (bilaga 2) med detaljerad information om studiens 

syfte och innebörden av deras deltagande samt en blankett för samtycke (bilaga 3). 

 

2.1.1 Beskrivning av deltagarna 

Tabell 1 - Översiktlig information om deltagarna i studien. 

Alias Ålder Civilstatus Sysselsättning (sysselsättningsgrad) 

”Charlie” 55 Särbo Egenföretagare (låg) 

”Katarina” 41 Gift Kontorsjobb (heltidsanställd) 

”Diana” 69 Ensamstående Pensionär (låg) 

 

Charlie har två barn och är särbo. Som egenföretagare styr han själv över sin arbetstid och har 

sedan 10 år tillbaka valt att arbeta mindre och fokusera mer på att resa och sina intressen. Han 

har vid intervjutillfället varit viktstabil under de senaste fem åren.  

Katarina är gift sedan två år tillbaka (hon har varit tillsammans med sin man i 10 år) och har 

inga egna barn. Hon arbetar heltid på kontor och uppskattar att umgås med vänner på helgerna 

och bjuder gärna över dem på middag. Katarina har vid sitt deltagande varit viktstabil i två år.  

Diana är pensionerad psykoterapeut. Hon är ensamstående och har en dotter och barnbarn. 

Hon har under större delen av sitt liv lagt stort fokus vid sitt arbete och aldrig funderat 

speciellt mycket över sin hälsa. När Diana gick i pension ökade intresset för vandringsresor 

och liknande aktiviteter. Hon har varit viktstabil i fyra år. 

 

2.2 Design 
Studien var kvalitativ och metoden för att undersöka betydelsen av socialt stöd vid 

bibehållandet av vikten efter en viktminskning var semistrukturerade intervjuer. Metoden gav 
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möjlighet att ta del av deltagarnas berättelser och vad som varit betydelsefullt för 

upprätthållande av motivationen för deras nya beteenden (Kvale & Brinkmann 2014 s. 17 ff.).  

 

En semistrukturerad intervjuguide gav författarna möjlighet att anpassa intervjun efter varje 

enskild individ för att på så sätt fånga upp intressanta fynd i respondentens historia (Kvale & 

Brinkmann 2014 s. 41 ff.). Metoden valdes för att förstå deltagarna på djupet. Upplägget gav 

även utrymme att lyfta aspekter som individen inte tidigare reflekterat kring. Detta med syfte 

att öka förståelsen om mänskliga erfarenheter av bibehållen viktminskning och socialt stöd.  

 

Författarna hade en teorineutral ingång för att behålla öppenhet gentemot det deltagarna 

berättade och för att inte undgå intressant information som forskningen tidigare missat. 

Analysen av studien var induktiv och därefter jämfördes resultatet med teorin om 

självbestämmande (SDT; Hassmén & Hassmén 2008, s.70).  

 

2.3 Intervjuguide 
Intervjuguiden (bilaga 4) delades upp i fyra delar. Första delen innefattade information om de 

forskningsetiska kraven; information om studiens syfte, deltagarnas anonymitet, att 

deltagandet var frivilligt, att intervjun spelades in samt att ljudfilerna förstördes i samband 

med att uppsatsen godkänts. (Vetenskapsrådet 2012)  

 

Den andra intervjudelen innehöll öppningsfrågor för att få bakgrundsinformation om 

respondenten samt ökad förståelse om vem personen var. Öppningsfrågorna medförde även 

ett ökat ömsesidigt förtroende innan intervjun gick in på mer komplexa och emotionella 

frågor (Hassmén & Hassmén 2008, s. 256). Ett exempel på en fråga i andra delen var “berätta 

om dig själv?”. Frågorna i tredje delen var intervjuns huvudfrågor. Frågorna var formulerade 

för att svara på studiens syfte och frågeställningar. Ett exempel på en huvudfråga var “vad har 

varit det viktigaste stödet för dig för att behålla vikten?”.  

 

Intervjuer är en process mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. Båda parter 

lär sig mer om ämnet under intervjuns gång (Kvale och Brinkmann 2014, s. 43). I sista och 

avslutande delen gav därför författarna respondenten möjlighet att lägga till eventuell 

ytterligare information om individen upplevde att det fanns något viktigt de missat. 
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Respondenten fick även möjlighet att justera eller förtydliga saker som sagts tidigare i 

intervjun samt uttala sig om hur individen upplevde intervjun och vad som kunde förbättras.  

 

2.4 Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes i ett av samtalsrummen på Itrim. Båda författarna deltog vid 

intervjuerna vilket gav dem förståelse för vad som sagts ordagrant och även vad som uttryckts 

icke-verbalt under intervjuerna. Exempelvis gester, blickar och tonfall kan vara betydande för 

senare tolkning (Hassmén & Hassmén 2008, s. 112; Kvale & Brinkmann 2014, s. 46 f.).  

 

Intervjufrågorna delades upp blockvis mellan författarna. En av författarna ansvarade för 

öppningsfrågorna. Den andra författaren ansvarade för information om studien och 

huvudfrågor. Att båda författarna deltog aktivt under hela intervjuerna gav möjlighet att fånga 

upp viktiga trådar och fylla på med följdfrågor oavsett vem som ställt frågan. Detta upplägg 

valdes för att minska risken att missa relevant information.  

 

Intervjuerna genomfördes under perioden 2018-02-20 till 2018-03-14. Varje intervju pågick 

mellan 48–73 minuter. Det var författarnas avsikt att inte dra ut på samtalet mer än 

nödvändigt för att undvika att deltagarna skulle förlora koncentrationen under intervjun 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 295; Kvale & Brinkmann 2014, s. 204). Intervjuerna spelades 

in digitalt med diktafon. 

 

Innan undersökningen startade genomfördes en pilotintervju. Intervjun genomfördes med en 

31-årig man som genomfört en viktreduktion och varit viktstabil i två år. Anledningen till att 

författarna genomförde en pilotintervju var för att testa intervjuguidens struktur, upplägg av 

frågor samt kontrollera tidsåtgången för intervjun (Hassmén & Hassmén 2008, s. 259). 

Ytterligare en anledning var för att författarna skulle få öva inför kommande intervjuer.  

 

Efter pilotintervjun gjordes en del förändringar i intervjuguiden samt upplägget för intervjun. 

Intervjuguidens layout korrigerades för att författarna lättare skulle orientera sig mellan 

frågorna i intervjun. Intervjutekniken utvecklades hos författarna vilket förbättrade förmågan 

att vara tydlig i sin kommunikation samt ställa följdfrågor för att tömma respondenten på 

information.  
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2.5 Socialt stöd  

För att tydliggöra vad som innefattar socialt stöd använde sig författarna av en definition som 

använts i tidigare forskning:    

Tabell 2 - Sammanställning av Bianco och Eklunds (2001) definition om socialt stöd. 

 

2.6 Analys 

Efter respektive intervju transkriberades ljudfilen till text inför analys. Författarna var båda 

delaktiga vid transkriberingen och lyssnade tillsammans på ljudfilerna flertalet gånger för att 

säkerställa att allt som uttryckts i intervjun inkluderats i texten. Samtidigt hörsammades hur 

deltagarna uttryckt sig vilket är högst betydande för tolkningen av materialet, då betydelsen 

av talspråk i skrift i hög grad kan skilja sig åt (Hassmén & Hassmén 2008, s. 112). Deltagarna 

erbjöds att läsa transkriberingen för att få möjligheten att ta bort eller ändra något som sades 

under intervjun. Ingen av deltagarna valde att ändra transkriberingen.  

 

Vid transkribering valde författarna att använda alias för att deltagarna skulle hållas anonyma. 

Vidare läste båda författarna transkriberingarna upprepade gånger för att individuellt tolka de 

upplevelser, känslor och erfarenheter som deltagarna beskrivit vid intervjuerna. I kvalitativ 

forskning är forskaren det instrument som används vid tolkning av det som studerats 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 104 f.). 

Analysprocessen startades med att författarna individuellt tolkade transkriberingen. 

Författarna gick tillsammans igenom upplägg för analys för att säkerställa att analysprocessen 

 

Typ av socialt stöd 

 

 

Definition 

 

Exempel 

 

Emotionellt stöd 

 

Visad omtanke. 

 

Personen får dig att må bättre, 

känna dig trygg och lyssnar utan att 

vara dömande. 

 

 

 

Informativt stöd 

 

Rådgivning & vägledning. 

 

Personen förstår din situation och 

hjälper dig fokusera på dina mål. 

 

 

Handgripligt stöd 

 

Materiellt & personligt stöd. 

 

Personen delger sin tid/kompetens 

och stödjer dig när motivationen är 

låg. 
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utfördes på samma sätt då de började analysera på var sitt håll. Därefter jämfördes de enskilda 

tolkningarna mellan författarna.  

 

Författarna använde sig främst av en induktiv ansats, eftersom studiens syfte inte var att 

bekräfta redan befintliga teorier, utan att undersöka om det fanns andra faktorer som 

fortfarande var outforskade och då öppna upp för nya forskningsområden (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 70). Författarna eftersträvade därmed att bibehålla ett så neutralt synsätt 

som möjligt för att inte missa essentiell information. Därför utgick författarna från metoden 

“Interpretational Qualitative Analysis in Sport Psychology” av Côté et al. (1993). Metoden 

innebar att systematiskt granska text, identifiera teman och utläsa mönster och mening.  

 

Côté et al. (1993) beskriver metoden i två huvudfaser; första steget i analysen innefattar att 

identifiera meningsbärande enheter som inkluderar betydelsefull information för studiens 

syfte. Samtliga meningsbärande enheter märktes (taggades) och grupperades därefter. Totalt 

samlade författarna in 98 meningsbärande enheter som märktes till 14 grupper. Den andra 

fasen i analysen var att skapa kategorier, lista och jämföra taggarna från första steget. 

Taggningarna med likvärdig betydelse samlades ihop och försågs med en etikett som beskrev 

det väsentliga i ämnet. Antalet kategorier var inte förutbestämt utan genererades till att 

författarna upplevde mättnad. 

 

2.7 Etik 
Författarna övervägde noggrant vilka frågor som var relevanta för studien. Det var viktigt att i 

minsta möjliga mån utsätta deltagarna för frågor som kunde upplevas som obehagliga eller att 

respondenterna skulle känna sig kränkta. Varje fråga skulle vara relevant för studiens syfte. 

(Kvale 2014, s. 98) En tillbakablick i individers liv som eventuellt kan vara emotionellt laddat 

gjordes med försiktighet. Författarna var observanta på om någon deltagare visade tecken på 

obehag eller missnöje för att vid behov avbryta intervjun. Ingen av respondenterna visade 

tecken på obehag och samtliga intervjuer fullföljdes. 

 

Vid utförande av intervjustudier är det viktigt att den som intervjuar skapar en miljö där 

respondenten känner sig trygg. Både val av lokal och ett gott bemötande genom hela mötet är 

av betydelse för intervjuns kvalitet. Dock ska intervjusamtal ske med viss försiktighet då ett 

allt för intimt möte kan leda till att individen delar med sig av upplevelser som den i efterhand 

kan komma att ångra. Det är viktigt att de som intervjuar har ett professionellt förhållningssätt 
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samt fingertoppskänsla för när det är dags att byta fråga eller när det är lägligt för följdfrågor. 

(Kvale 2014, s. 110) 

 

Individskyddskraven innebär att deltagarna ska tillges information om studiens syfte innan de 

deltar. Respondenterna ska vara medvetna om att deltagandet är frivilligt samt att de när som 

helst kan välja att avbryta intervjun utan att behöva förklara orsak. Väljer deltagaren att inte 

svara på någon fråga är även detta okej utan att behöva motivera varför. Samtliga deltagare 

ska ges största möjliga konfidentialitet, vilket betyder att författarna har tystnadsplikt och ska 

hantera all information som känslig. (Vetenskapsrådet 2002) 

 

Respondenternas personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig har möjlighet 

att ta del av dessa. Det ska inte vara möjligt att koppla redovisade data till individen. Sista 

delen i individskyddskraven är nyttjandekravet vilket innebär att deltagaren ska känna sig 

trygg med att all den information den delar med sig av enbart användas i studien de valt att 

delta i. (Vetenskapsrådet 2002) 

 

2.8 Tillförlitlighet 

Samtliga deltagare i studien var medlemmar på Itrim och hade erbjudits samma 

viktminskningsprogram. Resultatet i studien skulle kunna vara överförbart på individer som 

genomgått likvärdig viktminskning med andra metoder (Hassmén & Hassmén 2008, s. 155). 

Författarnas syfte med att genomföra en kvalitativ studie var att ta del av individers unika 

historia för att eventuellt påträffa nya fynd som kunde komma att bli intressanta för personer 

som arbetar inom området. 

 

En utmaning vid transkribering är att översätta det respondenten uttryckt under intervjun och 

skriva ut det i text. Till exempel är ironi eller sarkasm sådant som kan tolkas olika. Båda 

författarna var delaktiga vid transkribering för att öka tillförlitligheten att det som sades blev 

korrekt transkriberat. 

Båda författarna var studerande vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) med inriktning 

på idrottsvetenskap och folkhälsa. Ingendera hade tidigare erfarenhet av viktminskning, men 

studierna vid GIH hade bidragit till att båda bildat sig en teoretisk förståelse beträffande vad 

som bidrar till en viktminskning. En av författarna var under perioden för studien timanställd 
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hos Itrim, men hade inte varit i kontakt med deltagarna innan intervjuerna genomfördes. 

Ingen av författarna hade tidigare erfarenhet av intervjustudier.  

 

Det respondenterna berättade under intervjuerna innefattade individernas egna upplevelser 

och erfarenheter. Därför är tillförlitligheten i det som sades hög, med förutsättning att de talat 

sanning. Författarnas tolkning av materialet är dock deras egna personliga tolkning. Trots 

strävan om att vara neutral så är det svårt att undvika att präglas av tidigare erfarenheter 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 135). Detta innebär att en annan person kan tolka materialet 

annorlunda.  

 

För att öka tillförlitligheten av resultatet och minska risken att påverka varandra beslutade 

författarna att på varsitt håll analysera materialet. Är överensstämmelsen god indikerar det att 

resultatet har hög tillförlitlighet och interbedömarreliabilitet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 

136). Om flera forskare tolkar samma material innebär det att en korsvalidering genomförs 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 157). Tidsåtgången för intervjuerna var tillräcklig för att få en 

fördjupad insikt i respondentens liv. Det gav möjlighet att erhålla betydelsefull och väsentlig 

information (Hassmén & Hassmén 2008, s. 156). 

 

Även om respondenternas berättelse är vad de tros ha upplevt så är minnet av en händelse inte 

nödvändigtvis detsamma som vad som hänt, minnet har en tendens att förändras över tid 

(Devitt & Schacter 2016). I vilken grad frågorna vid intervjun samt hur intervjuguidens 

uppbyggnad bidragit att svara på studiens syfte är svårt att bedöma. För att öka 

tillförlitligheten låg en definition om socialt stöd som grund till huvudfrågorna, samt generell 

litteratur inom ämnet (Bianco och Eklund 2001). 

 

3 Resultat 

Analysen resulterade i två schematiska figurer. Figur 1 sammanfattar den typ av stöd 

respondenterna beskrivit att de fått från vänner och familj och som skulle kunna ha haft 

betydelse vid bibehållandet av viktnedgången. Det har exempelvis innefattat möjligheten att 

få inspirera andra. Även förutsättningarna för en aktiv och liknande livsstil hos vänner och 

närstående verkar varit av betydelse för framgång hos respondenterna. Figur 2 beskriver det 

stöd respondenterna upplevt att de fått från Itrim. Anledningen till uppdelning beror på att 
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författarna ville särskilja stödet från nära relationer och Itrim, främst för att syftet var att 

fokusera på stödet i nära relationer i respondenternas hemmiljö. Dock framkom det under 

intervjuerna att stödet från Itrim troligen varit av betydelse för deras bibehållande och därför 

inkluderades det i resultatet. I analysen av stödet från Itrim noterades stora likheter med delar 

ur SDT-teorin, därav utformades kategorierna efter SDT:s ramverk (Deci & Ryan 2009). 

 

3.1 Socialt stöd i nära relationer 

 

Figur 1 - Beskrivning av det stöd som respondenterna upplevde att de fått från vänner och 

familj.  

 

3.1.1 Liknande eller anpassad livsstil 

Resultatet visar på att familj och vänners livsstil kan ha haft betydelse för samtliga deltagare i 

deras bibehållande av den nya vikten. Att omges av människor som anpassar, eller som sedan 

innan hade en liknande livsstil som eftersträvades av respondenterna, skapade bättre 

förutsättning att upprätthålla nya vanor.  

 

En anpassad livsstil hos vänner och familj kan ha haft betydelse för bibehållandet av den nya 

vikten. Med anpassning avses en acceptans för nya kostvanor i form av att äta samma 

livsmedel som individen gjort under och efter livsstilsförändringen. Det kunde även innebära 

en anpassning genom att inte handla hem oönskade livsmedel (chips eller godis) vilket i sin 

tur skapade en mer stödjande miljö. Katarina berättade om sambons stödjande beteende: 

“Han skulle ju liksom aldrig köpa hem grejer och äta inför mig [...]. Han är jättelätt att laga 

Stöd vänner 
& familj

Inspiration 
Bekräftelse

Liknande/ 
anpassad 

livsstil

Handgripligt 
stöd

Emotionellt 
stöd
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mat till för vad jag än gör så tycker han det blir gott liksom.” Charlie berättar om sin särbos 

anpassning: “Hon har blivit lite sundare sedan hon träffade mig. Hon tränar mera, hon hakar 

på det här med att inte dricka [alkohol] och hon har slutat röka. Hon tränar på ett helt annat 

sätt, hon har kommit i bra form.” 

 

Familj och vänners liknande livsstil i form av aktiviteter och kostvanor beskrivs som 

stödjande av samtliga respondenter. Allt från att ta en promenad med systern, äta en 

hälsosammare måltid med dottern till att ha genomgått en liknande viktresa och aktivt arbeta 

för att bibehålla den lägre vikten.  

“Det är så himla mycket roligare nu när man liksom orkar med, nu kan jag ju liksom gå med 

när hon [systern] går morgonpromenaderna med hundarna när jag är där liksom [...] jag 

kunde inte göra det förr, eller jag tror inte ens hon frågade tidigare. Jag hade inte orkat 

hennes tempo runt liksom.” (Katarina) 

Diana berättade att hon och hennes vänner brukade boka in flera vandringsresor under året 

vilket bidrog till att hon fick ökad motivation till att hålla igång sin träning och 

vardagsmotion:  

“Vi är mycket mera aktiva, alla vill ju vara det men då tycker dom [vännerna] att det är 

trevligt att jag driver den delen liksom [planering av resor], att ’ja men vi kan åka dit och dit’ 

och bara ’ja men vi kan ta några små-vandringar i alla fall’ och då tycker ju folk det är 

trevligt liksom. Och så vill dom ju hänga med på olika saker. Det är jättetrevligt att umgås 

och man är ihop en vecka eller två och man gör fysiska ansträngningar ihop [...]. Man går 

10 timmar om dagen med matsäck och det har faktiskt berikat mitt liv inte bara att jag kan 

röra mig mera och det fysiska att jag är starkare, utan att det faktiskt har gett mig mycket 

mer saker i mina relationer.” 

 

3.1.2 Inspiration & Bekräftelse 

 

Att med sin framgång i livsstilsförändringen få inspirera närstående var ett återkommande 

ämne under intervjuerna. Samtliga respondenter beskrev att de hade fått dela med sig av sin 

historia och beskriva sitt tillvägagångssätt under och efter sin viktresa. Även personer som 

inte planerat att genomgå en viktnedgång visade stort intresse för vad respondenterna haft för 

strategier. Charlie berättade att han gärna delade med sig av sina erfarenheter till människor i 

sin omgivning:  
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“Jag har inspirerat andra att haka på. Jag har nog varit stöd för andra att äta rätt och träna 

rätt. De har frågat mig om hur jag gjort det här. Jag har blivit lite, ni såg ju hur jag såg ut 

[på bilden] folk som inte har sett mig på ett år, de känner inte ens igen mig. De håller på att 

ramla baklänges när de får syn på mig liksom.” 

Katarina beskrev reaktionerna hon fått från kollegor då hon visade för- och efterbilder från sin 

viktresa:  

“Det var precis när den här facebook-grejen kom ut [Itrims hemsida] så var det ju flera 

stycken då som gick in på sidan och fattade inte att det var jag. Alltså på den här ”före-

bilden” då liksom, så det var också lite triggande såhär ’är det sant?’ liksom ’fan vad 

häftigt’ för dom har inte sett mig innan liksom, dom har ju bara sett mig när jag är mindre.”  

 

3.1.3 Handgripligt stöd 

Katarina och Charlie berättade hur deras partner handgripligen hjälpt dem med deras nya 

rutiner. Katarina berättade exempelvis att det förekommit att hennes man ringt och frågat om 

hon ätit sitt mellanmål på grund av att hennes humör påverkades om hon inte åt regelbundet: 

 

“För några månader sedan så skulle vi åka till banken och förhandla om lånen och så skulle 

vi typ, han skulle hämta mig på jobbet och vi skulle vara där klockan fyra liksom. Då ringde 

han liksom typ kvart över två och frågar ’hur är det?’ och ’du äter väl mellanmål idag?’ 

Hahaha, det är faktiskt helt rätt. Det är min räddning att äta fyra gånger per dag liksom.” 

 

Katarina hade även haft problem med sina knän och berättade under intervjun vilken 

förbättring hennes viktnedgång inneburit för smärtorna och att hennes man därför hjälpt 

henne upprätthålla vardagsmotionen: “Framförallt nu när jag har ont i knäna så kan han ju 

liksom ’men kom igen nu, vi går ut och går nu liksom’. Kanske då att jag ’nej nej nej’ sen vet 

ju jag att när vi kommer ut, fan det är ju bra liksom.” Även Charlie gav exempel på när hans 

särbo givit handgripligt stöd: “Någon gång har man känt att jag orkar inte riktigt det här med 

att träna och så kanske min tjej säger att ’nu sticker vi’.” 

 

3.1.4 Emotionellt stöd 

Diana berättade att det fanns personer i hennes närhet som visat omsorg, lyssnat och haft 

förståelse för vad hon genomgått. Hon berättade om sin dotter som visat omtanke för henne 

oavsett hur hon presterat. Hon upplevde det som mycket stöttande att dottern inte 
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kommenterat hennes kroppsförändring, vilket hon beskrev att många andra tagit sig friheten 

att göra:  

 

“Min dotter har ju varit ett stöd på sådant sätt att hon inte sagt såna där dumma saker 

’haha’, kommenterat att jag är mycket snyggare nu eller att ’nu ska du inte gå ner mer’ eller 

ingenting sånt utan bara ’hur mår du?’ och ’hur funkar det?’ […]. Hon har aldrig 

kommenterat varken positivt eller negativt och det har varit jätteskönt, men hon har varit 

intresserad och velat höra hur det har gått till och vad jag tycker.” 

 

Diana berättade även att hon har syskon som haft liknande viktproblem vilket i sin tur bidragit 

till att de hade förståelse för varandras situation. Förutom rådgivning innebar det även ett 

emotionellt stöd i form av att de kände sig trygga med varandra och lyssnade till varandra:  

 

“Ja alltså, man kan säga tre av oss fyra har haft viktproblem och mest min bror. Vi är tre 

systrar och en bror [...] han har haft svår övervikt och varit uppe i 120-130 kilo liksom och 

också bantat ner sig i omgångar ordentligt, 30-40 kg och sen gått upp [...]. Min yngre syster 

var överviktig och har varit det i perioder också precis som jag [...]. På så sätt har vi haft en 

problematik som vi känner igen liksom i syskonskaran och vi har kunnat stötta varandra i 

det också [...]. Ingen av oss har övervikt längre liksom, fast vi har gått lite olika vägar så det 

är jättekul och då är det också så att det här kommer vi hjälpa varandra med liksom, att man 

känner att det är lite mer hållbart.” 

 

3.2 Socialt stöd från Itrim 
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Figur 2. Källor som bidrog till att deltagarnas fundamentala behov tillfredsställdes. 

 

Itrim innebar en verksamhet för träning, coachning och kostrådgivning för samtliga deltagare. 

Vid intervjuerna blev det tydligt att Itrim förmodligen fyllt en viktig funktion som stöd för 

individernas viktminskning och viktstabilisering. Stödet som respondenterna beskrev att de 

fått från Itrim innehöll viktiga komponenter som förmodligen bidrog till att individerna 

uppnådde känsla av tillhörighet, autonomi och kompetens (Deci & Ryan 2009). Framförallt 

förekom stöd som verkar ha bidragit till ökad känsla av tillhörighet. Relationerna mellan 

deltagarna och personalen beskrevs som vänskapsrelationer och skulle kunna likställas med 

det som författarna definierar som nära relationer. 

    

3.2.1 Tillhörighet 

Den personliga relationen till personal och andra medlemmar är något som verkar ha betytt 

mycket för respondenterna. Trygghet, gemenskap, inspiration och bekräftelse är de delar som 

beskrevs varit av betydelse för respondenterna efter viktnedgången och i bibehållandet av den 

lägre vikten.     

 

3.2.1.1 Trygghet 

Diana hade vid intervjutillfället bibehållit en lägre vikt i över fyra år. Trots det var hon orolig 

över att tappa kontrollen och falla tillbaka dit hon var innan viktnedgången. Vidare berättade 

hon vilken roll Itrim haft för hennes bibehållande. Hennes coach och personliga tränare (PT) 

bidrog till att hon kände en trygghet i att det inte skulle ske: 

 

“Det är jätteviktigt faktiskt, att man alltid vet att man kan få hjälp om det börjar springa ut 

åt något håll om man får bekymmer. Att det faktiskt inte bara ingår i ens abonnemang eller 

vad det heter utan att man kan säga ’usch nej jag vet inte, nu vill jag väga mig lite oftare, 

känner mig osäker liksom’ då gör man det liksom [...] i höstas hade jag en period där jag 

bara kände mig ’nej nu känner jag mig, nu tar vi tag i det’ och sen hade vi några träffar och 

sedan la vi om lite program och så. Jag kan fortfarande efter fyra år drömma en mardröm 

om att jag plötsligt vaknar och väger 20 kg till liksom. Det är en sådan skräck. ’Det kommer 

inte att ske’ säger hon [coachen] ’för det kommer jag se till liksom, jag kommer inte låta det 

hända.’ [...] det är jätteviktigt för mig att ha en PT-timme i veckan, det är ju som friskvård 

eller vad man ska säga, eller sjukgymnastik fast roligare. Det är ett jättestöd alltså, 

verkligen.” 
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Charlie hade avslutat sitt viktminskningsprogram på Itrim, men valde ändå att stanna kvar 

som medlem och träna tre till fyra gånger per vecka. Han beskrev att han uppskattade miljön 

på centret och kände en trygghet för de rutiner han byggt upp och att han gillade att vistas 

bland de andra medlemmarna på centret: 

 

“Itrim var väldigt viktigt för mig, jag körde två år med grupper satt säga. Första året var det 

här gå ner som fan, och sedan andra året handlade om att bibehålla det. [...] så jag gick 

mina två år, sedan fortsatte jag gå här men nu går jag bara och tränar. Jag har liksom ingen 

som helst coachning [...] man behöver inte trängas med massa otroligt vältränade muskel-

snubbar utan här trängs man mer med äldre damer. Det får en att känna sig själv lite mer 

sådära en av de bättre. Ni förstår att jag skojar lite, men att man behöver inte stå där och 

skämmas i ett hörn liksom.” 

 

3.2.1.2 Gemenskap 

Diana berättade vad hon ansåg varit det primärt viktigaste stödet för bibehållandet av den 

lägre vikten; för henne var det betydelsefullt med samhörighet och att bli sedd av personalen. 

 

“Dom [personalen] är jätteduktiga på att skapa relationer med folk. Det blir som ett andra 

hem tillslut, det här att man är här mycket och då träffar man folk [...] det slumpar ju sig så 

att man tränar på samma tider och då lär man känna några liksom, men mest är det ju 

personalen som man lär känna på massa olika sätt. Men jag tror att det är viktigare än man 

någonsin kan förstå att när någon som ser en komma [in på centret] ser ut att tycka det är 

kul att man kommer och byter några ord och vet vem man är och berättar någonting, det är 

inte avancerade saker. [...] man kan komma dit [centret] och känna att om man inte ler och 

är sprallig så vet dom bara att idag är en tung dag, att jag är orolig och det, men jag kan 

vara där ändå liksom. [...] alltså det är små små saker som gör, och där man kan säga ’usch 

vad det var segt idag’ eller ’idag gick det inge bra’ eller ’idag gick det jättebra’ liksom. Man 

kan dela sin upplevelse med någon och ibland så vet man ju saker om folk liksom, allt 

möjligt, sjukdomar och missfall och hela villevippan och dom vet liksom ’hur är det med din 

syrra?’” 

 

Även Katarina gav exempel på vad som bidragit till en känsla av gemenskap. Hon berättade 

om kontakten hon fick med personalen på centret: 
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“Alltså jag har en grej när jag kommer innanför dörren [på Itrim] för jag tycker liksom fan 

jag är så jävla duktig när jag kommer hit, så jag går in och så ba ’jaa!’ tjejerna i 

receptionen bara ’jaaa!’ bara det liksom, jag tycker det är skithäftigt att vara här liksom 

[…] Det var ju det här två åren när vi gick i den här gruppen [föreläsningar hos Itrim]. Det 

var ju häftigt för där verkligen hjälpte vi varandra liksom, vi tipsade varandra. [...] någon 

tjej är kvar och tränar [fortfarande träningsmedlem på centret] så man liksom ’hej hur är 

det?’ och sådär liksom men under den tiden så kunde man ju... nä men jag vet ju att det var 

ju någon som blev av med jobbet bara sådär hux flux liksom men då kunde man sådär ’hur 

är det nu då? kom igen nu då’.”  

 

Charlie hade inte haft någon coachning efter sin viktnedgång, men lyfte ändå fram betydelsen 

av att få prata med personalen i receptionen och få dela med sig av sina tankar: 

 

“Ja det har ju varit klart att man har haft stöd från Itrim och liksom kunnat prata med dem, 

folket här, byta lite ord i receptionen och sådär va och berättat hur det har gått liksom om 

man fått något bakslag sådär. Stödet från Itrim men även från folket man träffar här. [...] 

man stöttar andra [medlemmar] också.” 

 

3.2.1.3 Inspiration & bekräftelse  

Både Katarina och Charlie berättade om tillfällen då de fått inspirera andra till att kämpa och 

fortsätta med sin viktresa. De ansåg det värdefullt att få dela med sig av sin framgång och få 

bekräftelse för sin prestation. 

“Är det någon som sitter och är ny, är lite ledsen och tjock och sådär och undrar hur det ska 

gå då brukar jag ta fram min mobil och visa bilden på mig ’såhär såg jag ut’ då blir dom 

’wow!’ Och det har hänt mer än en gång att folk som har börjat som är nya här som ser lite 

vilsna och undrar ’funkar det här verkligen? Du har väl aldrig varit som jag?’ ’Jo men det 

har jag visst, kolla det funkar, kan jag så kan du’.” (Charlie) 
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3.2.2 Kompetens  

3.2.2.1 Kunskap och information 

Samtliga deltagare berättade att den kunskap Itrim delgivit dem hade skapat förutsättning till 

ett framgångsrikt bibehållande. Informationen ökade deras förståelse om hur de skulle kunna 

förbättra sin hälsa med motions- och matvanor. Diana beskrev hur hon hade fått hjälp med att 

få struktur kring sin kosthållning:  

 

“[coach]’Om du gör så här, då går du ner’ ja det gjorde jag, det var en trygghet i det. [...] 

man ska äta kontinuerligt och på fasta tider och man kanske ska planera mat och inköp. [...] 

men nu vet jag med en gång att nu måste jag börja äta mera om jag småäter på kvällarna, 

eller då vet jag att ’nä men nu äter jag för lite mat så nu måste jag börja äta ordentligt, nu 

måste jag vara noga med lunch och middagar’.” 

 

Katarina berättade att hon uppskattade Itrim för att de gett henne tydlig information om hur 

hon skulle gå tillväga. Hon beskrev att hon var van vid tydliga instruktioner på grund av att 

hon under sin uppväxt blivit uppfostrad av en pappa som haft samma strategi: “Och därför 

passar det här Itrim-tänket mig. ’Du ska äta det här’ happ, okej ’du ska inte äta det här’ okej. 

Så det passade min personlighet att komma hit och bli tillsagd ’gör såhär’.” Vidare beskrev 

Katarina hur hennes coach snabbt levererade information när hon inte visste hur hon skulle 

tänka kring middagsmaten: “[…] bara det att dagen efter så hade jag liksom ett mail från 

henne [coachen] med liksom 15 tips om middagsmåltider.”  

 

Under perioder när Katarina och Charlie varit frånvarande från centret hade de frångått sina 

rutiner för bibehållandet vilket resulterade i en mindre viktökning. Trots motgången kände 

Charlie sig trygg med att stödet han hade fått från Itrim kunde hjälpa honom att återta 

kontrollen över sin vikt: 

 

”I somras så blev jag sjuk och kunde inte träna och sen så var jag ute och reste massor. Det 

var ju under den perioden jag tillät mig att dricka och äta. Jag åkte till Portugal, Lissabon 

ett par-tre veckor och där gick man rätt mycket men det fanns inga riktiga gym. På ett par-

tre månader så tränade jag inte och åt och drack och gick då upp till 86-87 kg [från 74-76 

kg] och då tänkte jag ’såhär ska det ju inte vara’ och så började magen att komma 

[växa]’vad fan är det här för någonting?’ men jag har ju alla verktyg så att från augusti tog 

jag tag i det och gick ner. Fram till jul hade jag gått ner alla kilon, ja nu väger jag normalt.” 
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Katarina berättade om när hon under en period (ett år) tränade på ett annat träningscenter 

närmare sin bostad. I samband med det minskade antalet träningspass och hon började sakta 

gå upp i vikt. När hon insåg att hon hade förlorat kontrollen valde hon att återuppta sitt 

medlemskap på Itrim: ”[…] jag gick upp till 74 kilo [+5 kilo] tror jag. Så jag har de här fyra 

kilona som jag vill gå ner då […] jag vet ju att jag har de här fyra-fem kilona, men jag vet ju; 

ge mig att jag kommer hit [Itrim] så är de ju borta liksom.”   

 

3.2.3 Autonomi 

3.2.3.1 Individanpassad coachning 

Respondenterna beskrev hur de tillsammans med sin coach satte upp mål under programmets 

gång som utgick ifrån deras förutsättningar, behov och önskemål. Syftet var att nya vanor och 

beteenden skulle passa in i individens vardag, att de skulle bli en naturlig del av dennes liv. 

Diana och Katarina berättade att det varit betydelsefullt att coachningen anpassades efter 

deras specifika behov. Katarina berättade när hon hade problem med smärtor i sina knän och 

vände sig till sin PT för att få hjälp, samt uppdatera målsättningen för sin vardagsmotion. I 

sina coachsamtal hade hon även fått hjälp att själv ta beslut om hur hon skulle prioritera det 

hon ansåg värdefullt: 

 

“[...] och sen liksom att hon [coachen] kan hjälpa till med andra saker. Som nu, jag har ju 

fortfarande ont i knäna liksom. Så nu har jag bokat en PT-timme med knä-inriktning så hon 

ska lära mig liksom övningar vad jag ska göra för knäövningar, det känns ju också skönt när 

dom vet liksom, de har ju min historia, de vet vad jag har i knäna och sådär. Det tycker jag 

är häftigt istället för att gå till ett nytt ställe där man inte känner någon alls [...] och sen just 

det här att vi går igenom vad vi ska göra bättre till nästa gång, vad kan vi göra, öka 

vardagsmotionen liksom. ’Nu kan vi gå upp till 12,000 steg istället för 10,000 steg’ [...] just 

det här vad Itrim har lärt mig, amen det är ju det här [äta] fyra gånger per dag. Ja men 

också någonting jag inte hade när jag kom hit, alltså att välja, att göra sina val. Okej jag 

kan äta tre kanelbullar på en dag men det är ju jävligt mycket mer värdefullt att gå på fin-fik 

på helgen med gudsonen och välja en kanelbulle, alltså förstår ni vad jag menar?” 

 

Diana berättade att hon några år tidigare förlorat en nära vän och under sorgearbetet haft svårt 

att fokusera på vad hon skulle äta och hade då ingen möjlighet att följa programmet som 

hennes coach lagt upp för henne. Instruktionerna anpassades då efter hennes förändrade 

förutsättningar, vilket hon uppskattade: 
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“Men det var väl någon slags känsla av att han förstod att han inte kunde säga åt mig att 

göra något som jag inte kunde göra liksom och ändå inte säga ’men då får du sköta det där 

själv för du måste följa...’ det var en flexibilitet och ett omhändertagande [...]”  

 

Charlie förklarade att Itrim hjälpt honom att bygga upp strategier för att hans nya livsstil 

skulle kännas enkel och okomplicerad. Han kände sig väldigt motiverad att upprätthålla kost- 

och motionsvanorna som han hade utvecklat:  

 

“Jag fick den här cirkeln [träningsupplägg på centret] som är ett väldigt bra sätt att träna i, 

det är tillgängligt, det är lätt. Man kan anpassa det efter sin egen nivå. [...] stegräknare för 

mig, det är som poäng som vid ett dataspel [...]. Itrim har hjälpt mig att omprogrammera 

tänket, gett mig motivation.” 

 

4 Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka om individer som genomgått en viktminskning fått stöd i 

nära relationer som bidragit till att de lyckats bibehålla vikten, och hur stödet i så fall sett ut. 

Metoden för genomförandet var semistrukturerade intervjuer med tre medlemmar från Itrim 

som genomgått en viktminskning (>10 %) och sedan bibehållit den i mer än ett år. Studien 

hade en induktiv ansats för att ge utrymme för nya fynd. Resultatet visade på att samtliga 

deltagare fått stöd från antingen nära vänner eller familj. Vem i personens omgivning stödet 

kommit ifrån och vilken typ av stöd de fått har varit varierande. Under tiden för 

viktminskningsprogrammet byggde deltagarna upp relationer med medlemmar och personal 

på Itrim som sedan följt deltagarna under tiden för bibehållandet. Resultatet antyder att stöd 

från personer i nära relationer har haft betydelse för bibehållandet av vikten efter en 

viktminskning.  

4.1.1 Socialt stöd från vänner och familj 

Samtliga deltagare beskrev att närstående hade en liknande eller anpassad livsstil. Att dela 

intresset för fysiska aktiviteter och god kosthållning med människor i sin omgivning kan ha 

skapat bättre förutsättning att framgångsrikt bibehålla nya beteenden och vanor. Detta kan ha 

inneburit en stödjande miljö vilket gav respondenterna förutsättning att upprätthålla sina nya 

beteenden och därmed sin nya vikt. En stödjande miljö kan ha bidragit till att tröskeln till det 
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nya beteendet blev lägre. På samma sätt kan det ha bidragit till att tröskeln att återgå till ett 

icke önskvärt beteende blivit högre. Liksom det Wolfe (2004) beskrev i sin studie är det 

betydelsefullt att ha strategier för bibehållandet i hemmet, vilket ingick i Itrims 

viktminskningsprogram.  

 

Trots att viktminskningsprogram och strategier finns tillgängliga, så är det få som klarar av att 

upprätthålla nya livsstilsvanor och faller istället tillbaka i gamla mönster (Wing & Phelan 

2005). För ett lyckat viktbibehållande är det alltså många faktorer som spelar in och inte bara 

de strategier individen tilldelats. Faktorer som stressnivå, livs- och familjehändelser och andra 

omständigheter som upplevs som stressfyllda associeras med viktuppgång (Elfhag & Rössner 

2005). Individer som framgångsrikt bibehållit vikten har i tidigare forskning rapporterat om 

stabila livssituationer (ibid). 

 

Ytterligare en beståndsdel som enligt resultatet kan ha varit av betydelse för individernas 

framgång och motivation till bibehållandet var att få dela med sig av sina erfarenheter till 

personer i sin närhet. Genom att inspirera andra, samt få bekräftelse för sin insats kan 

individens känsla av tillhörighet och kompetens öka. Både respondenternas hemmiljö och 

Itrim tycks ha varit arenor där de fått ge uttryck för detta. I linje med SDT så ökar 

motivationen hos en individ när denne får inspirera och stötta andra, eftersom det bidrar till en 

ökad känsla av tillhörighet (Deci & Ryan 2009).  

 

Omgivningen uppmärksammade vad respondenterna åstadkommit vilket kan ha blivit 

ytterligare en motivator till bibehållandet. Både genom berömmelse för sin prestation och 

risken för skamkänslor om de misslyckas. Inom SDT-terminologin beskrivs det som en typ av 

yttre motivation (Deci & Ryan 2009). Att motivationen baseras på yttre belöningar kan dock 

få negativa konsekvenser genom att det bidrar till minskad inre motivation. Inre motivation 

eftersträvas för ett varaktigt beteende medan yttre motivation kan leda till minskat fokus och 

intresse inför uppgiften (ibid.).  

 

Att vänner och familj handgripligen drivit på individen att komma iväg till träningen eller att 

hjälpa den att upprätthålla sina kostvanor skulle kunna förmodas varit en viktig faktor för 

bibehållandet av den nya vikten. Denna typ av stöd förekom hos två av respondenterna i 

studien. Dock tycks det vara en tämligen liten del av det totala stödet de fått, och har därför 
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troligtvis inte varit avgörande för individernas framgång. Även detta är en typ av yttre 

motivation som beskrivs inom SDT; när drivkraften kommer utifrån ökar risken för att 

beteendeförändringen inte kvarstår, i synnerhet om sådana strukturer tas bort, men som i detta 

fall förekom det i mindre utsträckning och behöver inte haft negativ inverkan på individernas 

motivation (Deci & Ryan 2009).  

 

Emotionellt stöd var något som endast en deltagare beskrev att hon fått. Om det berodde på 

övriga deltagare inte behövde emotionellt stöd i nära relationer, valde att inte berätta om det 

eller tog det för givet framkom inte vid intervjuerna. De tycktes istället ha fått denna typ av 

stöd från sin coach eller andra medlemmar på Itrim, vilket indikerar att det emotionella stödet 

troligtvis varit av betydelse, men att det inte nödvändigtvis behövde komma från vänner och 

familj.  

 

Samtliga deltagare upplevdes ha haft en övertygande inställning om att de skulle lyckas med 

sin livsstilsförändring. Elfhag och Rössner (2005) beskriver just betydelsen av individens 

inställning och personlighet för en lyckad förändring. Exempelvis lyfter de fram vikten av att 

inneha kapacitet för att hantera bakslag eller förmågan att hitta coping-strategier för att 

hantera stressfyllda situationer. Om det sociala stödet behöver individanpassas för olika 

personligheter borde vidare undersökas. 

 

4.1.2 Stöd från Itrim 

Utifrån resultatet innehöll Itrims koncept centrala beståndsdelar för skapad och bibehållen 

hälsosam motivation enligt SDT. Mer specifikt verkade deltagarnas grundläggande 

psykologiska behov (tillhörighet, kompetens och autonomi) tillgodoses (Deci & Ryan 2009). 

En kombination av miljön och människor (andra medlemmar och personalen på centret) 

tillsammans med att bli sedd och att få vara sig själv bidrog till att respondenterna kände 

trygghet och gemenskap, vilket är betydande för att en individ ska känna tillhörighet (ibid.). 

Som tidigare beskrivits fick medlemmarna en nära relation till personalen på centret. Ett 

varmt psykologiskt klimat är en bidragande faktor till ökad och bevarad motivation. Att 

förenas med andra individer i liknande situation och med likvärdiga mål tros vara av 

betydelse, vilket går i linje med vad Depue (1995) beskrev i sin studie om vikten av 

stödgrupper och socialt stöd för bibehållen viktnedgång.  
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Två deltagare berättade att de under en period börjat gå upp i vikt i samband med att de hade 

ett uppehåll från Itrim. När individerna själva insåg detta valde de att återuppta medlemskapet 

på träningscentret och lyckades då återfå kontrollen över vikten. Trots att medlemmarna hade 

med sig strategier och kunskap från sitt viktminskningsprogram så lyckades de inte bibehålla 

vikten under perioden då de inte regelbundet besökte centret. Detta kan vara ett tecken på att 

deltagarna trots allt inte hade tillräckligt hög nivå av autonomi. 

 

Som tidigare nämnts ligger svårigheten inte bara i att gå ner i vikt, utan att bibehålla den 

(Wing & Phelan 2005; Klem & Wing 2000). En av deltagarna berättade att hon kände sig 

redo att gå vidare från Itrim och började träna på ett träningscenter närmare sin bostad. Stort 

självförtroende indikerade på hög nivå av kompetens och autonomi. Ett miljöombyte kan 

dock ha varit en bidragande faktor till minskat självförtroende (kompetens); nya lokaler och 

andra träningsmaskiner innebar att individen tvingades utveckla nya rutiner och individens 

kompetens sattes på prov. Även samhörigheten som individen haft till Itrim var något som 

behövde utvecklas på den nya anläggningen. Bristen på samhörighet och kompetens kan 

tillsammans, eller var för sig, minska motivationen att bibehålla beteendet på det nya 

träningscentret (Deci & Ryan 2009). 

 

4.1.3 Rekommendationer 

För personer som planerar att genomgå en viktresa och vill öka förutsättningarna för ett lyckat 

bibehållande föreslår författarna ett antal punkter. Med hänsyn till resultatet skulle det vara 

fördelaktigt att vänner och familj i personens närhet blir informerad om vikten av socialt stöd 

och hemmiljöns påverkan. Därav skulle det eventuellt vara relevant för Itrim och andra 

aktörer som erbjuder viktminskningsprogram att öppna upp och inkludera vänner och familj i 

processen. Detta för att upplysa dem om vad en livsstilsförändring innebär och hur stor 

betydelse deras beteenden kan ha för individens framgång. Genom att involvera familj och 

vänner skapas förståelse för vilka förändringar som det innebär att genomgå en 

viktminskningsresa.  

 

Ytterligare ett förslag på hur socialt stöd skulle kunna användas som ett verktyg är att 

personer som genomgår en viktresa får stöd av en person som har erfarenheter av en liknande 

livsstilsförändring. Det finns flera vinster med detta; stödpersonen får ökad motivation till sitt 

bibehållande genom att inspirera och stötta andra. Individen som genomgår 
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livsstilsförändringen kan få stöd och rådgivning av någon som har förståelse för dennes 

situation. Detta skulle kunna innebära att båda individerna får ökad känsla av tillhörighet och 

kompetens (Deci & Ryan 2009).       

4.1.4 Framtida forskning 

Det vore intressant att undersöka hur personer som lyckats med en liknande viktresa, men inte 

haft Itrim eller någon annan aktörs stöd gått till väga. Även individer som lyckats bibehålla 

sin viktnedgång men som inte haft socialt stöd i nära relationer skulle vara en intressant 

målgrupp. Likaså svårigheterna för personer med andra förutsättningar gällande sin 

livssituation bör belysas i framtida studier. Exempelvis småbarnsföräldrar med heltidsjobb 

eller ensamstående med småbarn är målgrupper som sannolikt inte har samma förutsättningar 

som deltagarna i denna studie. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Det går inte att utesluta att respondenternas minne kring vad de själva och människor omkring 

dem gjort under tiden för bibehållandet, eftersom minnet inte nödvändigtvis korrekt 

återspeglar detaljer av det som hänt (Devitt & Schacter 2016). Även att med tiden förtränga 

det som varit jobbigt, utmanande och svårt är ett mänskligt beteende. Troligtvis har 

respondenterna omedvetet utelämnat information eller eventuellt förskönat bilden av åren för 

vikt-bibehållandet som skulle kunna ha varit betydande för studien. 

 

En svaghet som författarna vägt in är att intervjuerna genomfördes i Itrims lokaler och därmed 

kan respondenternas associationer till Itrim skapat tankebanor kopplat till Itrim snarare än 

socialt stöd i hemmet. En av författarna var även anställd på Itrim under perioden för studien 

vilket ytterligare kan ha haft inverkan på individernas svar. En medförande risk var att 

individerna kanske inte vågade tala negativt om Itrim eller att de förstorat upp betydelsen av 

Itrims inverkan på grund av social önskvärdhet. Vidare fanns eventuellt svagheter med att 

rekryteringen utfördes av personalen på Itrim. Personerna som tillfrågades och som vidare 

valde att delta i studien kan ha haft en speciell relation till personalen. Medlemmar som inte 

haft samma relation till coacherna kan ha upplevt stödet från Itrim annorlunda. 
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4.3 Slutsats 

Det är inte nödvändigtvis socialt stöd i hemmet som varit avgörande för bibehållen 

viktnedgång hos respondenterna i föreliggande studie. En socialt stödjande miljö kan ha 

bidragit till bättre förutsättningar att applicera de strategier personen hade för sitt 

bibehållande. Det var individuellt vad respondenterna beskrev sig ha för behov av stöd, och 

vad de ansåg var stödjande. Exakt vilket stöd som varit viktigast för individerna i denna studie 

går inte att dra slutsats om, utan snarare att det tycks ha funnits flera olika typer av stöd; en 

liknande eller anpassad livsstil hos vänner och familj, möjligheten att få inspirera andra, 

handgripligt och emotionellt stöd. 

 

Stödet ifrån Itrim visade sig troligtvis ha en viktig roll för individernas bibehållande av den 

lägre kroppsvikten. Programmet innehöll de grundläggande beståndsdelarna som enligt SDT 

bidrar till ökad motivation. Än dock är det förmodligen bättre att både miljön i hemmet och 

på andra arenor är stödjande, i kombination med att stödet tillgodoser källor som bidrar till 

känsla av tillhörighet, autonomi och kompetens.  
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Bilaga 1 Itrims koncept  

Itrim är ett franchiseföretag som erbjuder styrke- och konditionsträning, kostrådgivning, 

coaching och föreläsningar (workshops). De vänder sig till individer som har som mål att gå 

ner i vikt och/eller blir mer fysiskt aktiva. Styrketräning i cirkel med hydrauliska maskiner 

gör träningen smidig och med låg skaderisk. Konceptet handlar om att skapa en balanserad 

och hållbar träning och kosthållning. 

 

Varje medlem erbjuds ett skräddarsytt program för att skapa bästa förutsättning att 

programmet ska uppfylla kundens önskemål. Målet med programmet är att individen ska 

skapa sig nya sunda vanor och få bättre förutsättningar för att implementera beteendet så det 

blir en naturlig del av dennes livsstil. Metoden utgår från att det ska vara enkelt, lustfyllt och 

att individen, i så hög utsträckning som det är möjligt, ska känna att målet kännas realistiskt 

och möjligt att uppnå.  

 

Kost- oh motionsmål sätts upp av individen tillsammans med stöd och guidning från en 

hälsocoach. Under programmets gång träffar medlemmen sin coach regelbundet. Tillsammans 

diskuteras utveckling, eventuella ändringar i programmet, medlemmen får feedback och blir 

peppad för sitt arbete och nya delmål för att ta sig i rätt riktning. Allt detta för att uppnå 

bibehållen motivation. 

 

Konceptets olika beståndsdelar baseras på vetenskaplig forskning. (Itrim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 Informationsbrev 

Vill du delta i en unik studie på GIH och dela med dig av dina erfarenheter 

kring din viktresa? 

 
Idag är övervikt ett stort problem i samhället. Trots att vi vet mycket kring övervikt och 

viktminskning är det fortfarande få som lyckas bibehålla en viktnedgång över tid. Därför är 

din historia viktig för att vi ska få en ökad förståelse. 

 

Studien är ett examensarbete som kommer att genomföras utav två studenter på Gymnastik- 

och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm som läser idrottsvetenskap. Syftet med studien är att 

undersöka vilka faktorer som bidrar till bibehållandet av en framgångsrik viktminskning. 

Detta kommer att ske genom intervjuer som kommer att genomföras på GIH eller i Itrims 

lokaler på Södermalm. 

 

För att delta i studien ska du gått ner minst 10 procent av din startvikt och bibehållit den nya 

vikten i 12 månader eller längre. Intervjuerna kommer att rikta in sig på frågor för att fånga 

upp din unika historia och vilka faktorer som varit betydelsefulla för dig i din 

livsstilsförändring. Intervjun beräknas ta ca 60 minuter. Det kommer att ske på en tid som du 

bestämmer. Intervjun kommer att spelas in på mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning 

för att sedan skrivas ut i text. Resultaten kommer att redovisas så att det inte går att kopplas 

till dig personligen. Redovisning kommer att ske genom muntlig presentation och med en 

skriftlig uppsats. Du som blir intervjuad kommer att få ta del av intervjun i textform samt den 

slutgiltiga uppsatsen om så önskas.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan eller välja att 

inte svara på frågor under intervjun utan att motivera orsak. 

 

Vi skulle verkligen uppskatta om du vill delta i vår studie. Har du några frågor eller 

funderingar kring studien är du välkommen att höra av dig.  

 

 

Ansvariga: 

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) 

 

Daniel Hellström, student daniel.hellstrom@student.gih.se telefon 073 230 51 32 

Fanny Bäckman Buchar, student fanny.buchar@student.gih.se telefon 073 050 61 57 

 

Sanna Nordin-Bates Högskolelektor i idrott, inriktning idrottspsykologi 

Sanna.nordin-bates@gih.se telefon 08-120 538 43 
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Bilaga 3 Samtyckesblankett 

 

 

 

 Nära relationer – Avgörande för en bibehållen viktnedgång 

  Jag samtycker till deltagande i studien enligt följande: 

 

  

Kryssa i rutan 

1. Jag har läst informationsbrevet och samtycker till dess innehåll. 

  

2. Jag är över 15 år och bestämmer själv om jag vill delta i studien eller inte. 

  

3. Deltagande i studien är frivilligt och jag har alltid rätt att avbryta utan att behöva 

berätta varför.    

4. Jag förstår att mitt deltagande i studien och alla svar på enkäter behandlas 

konfidentiellt.   

 

______________________________  _________ 

Namn (deltagare)   Datum 

 

______________________________  _________ 

Daniel Hellström (författare)   Datum 

 

______________________________  _________ 

Fanny Buchar (författare)   Datum 

 

Daniel.hellstrom@student.gih.se  Handledare: Sanna Nordin-Bates 

Fanny.buchar@student.gih.se  Sanna.nordin-bates@gih.se 

mailto:Sanna.nordin-bates@gih.se


 

Bilaga 4 Intervjuguide 

Inledning/information:  

Vi är jätteglada för att du ställer upp på denna intervju med oss. Studien handlar om att 

undersöka vilka faktorer som har varit av betydelse för dig och vad som motiverat dig till att 

behålla din nya vikt. Syftet är att öka förståelsen av framgångsfaktorer för bibehållen 

viktnedgång. 

Det är viktigt att du svarar ärligt och är medveten om att det inte finns några rätt eller fel utan 

vi är intresserad utav dina personliga upplevelser, tankar och åsikter. Du kommer att vara 

anonym så ingenting av det du säger kommer kunna kopplas till dig. 

Vi kommer att spela in intervjun för att försäkra oss om att vi inte missar något. Är det okej 

för dig? Inga obehöriga har tillgång till inspelningen och ljudfilen kommer förstöras när vi är 

klara med uppsatsen.  

Intervjuerna kommer att skrivas ut i text innan analys. Du kan få möjlighet att ta del av 

transkriberingen för korrigering för att om det är något du anser vi missat.  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta eller välja att inte svara. Du 

behöver inte motivera varför. 

Har du några frågor innan vi sätter igång? Vill passa på om att påminna dig om att stänga av 

din mobiltelefon. 

Öppningsfrågor:  

1. Berätta om dig själv 

- Födelseår  

-Sysselsättning 

-Civil Status (Sambo/särbo/Singel?) 

 

2. Vi är här för att vi är nyfikna på din berättelse. Berätta om din viktresa? 

-Vad var din startvikt och vad är din vikt idag? 

-Hur länge har du bibehållit den nya lägre vikten? 

-Hur länge hade du upplevt att vikten varit ett problem innan din förändring? 

 

3. Varför valde du att genomgå en förändring? (hälsoskäl, estetiska skäl, självkänsla) 

-Har du provat att gå ner i vikt tidigare? -Vad upplever du varit skillnaden den här gången?  

-Vilka huvudsakliga förändringar har du gjort för att behålla den nya vikten? 

 

 

 



 

Huvudfrågor ”Socialt stöd”:  

• Vad har varit det viktigaste stödet för dig för att behålla vikten? (relationer, partner, 

familjemedlem, tränare/PT/instruktör?) 

 

- På vilket sätt har personer i din närhet haft betydelse för dig? 

- Kan du ge några exempel på hur du fått stöd från personen/personerna?  

- Har han/hon exempelvis varit ett emotionellt stöd, någon du känt att du kunnat prata med 

och som lyssnat på dig?  

- har hen gjort någonting och/eller hjälpt dig att hålla fokus på ditt mål. 

- eller har du fått ekonomiskt stöd eller att personen hämtat och lämnat dig vid 

träningslokalen? 

- Har stödet förändrats eller varit extra betydelsefullt i perioder där det varit ovanligt svårt? 

- Finns det andra personer förutom den/de du berättat om som du upplever stöttat dig under 

den här perioden? 

 

• Finns det någonting du upplever inneburit motsatsen till stöd för att behålla vikten? 

Kan du ge exempel? 

-Har din umgängeskrets förändrats till följd av din viktresa?  

(inkluderat/exkluderat människor?) 

 

Avslutande frågor:  

-Finns det någonting du vill tillägga eller är det någonting du tycker att vi missat? 

-Är det någonting du sagt under intervjun som du vill att vi ska ta bort? 

-Är det någonting du tycker att vi borde gjort annorlunda? 

 

Mall för följdfrågor: 

Hur menar du? 

På vilket sätt? 

Kan du utveckla vad du syftar på med..? 

Förstår jag dig rätt med att..? 

Kan du ge exempel på? 

Kan du konkretisera?  



 

Bilaga 5 Litteratursökning 
 

Syfte och frågeställningar: 

Syftet med studien var att undersöka om individer som genomgått en viktminskning fått stöd i 

nära relationer som bidragit till att de lyckats bibehålla vikten, och hur stödet i så fall sett ut. 

 

• Har individen haft stöd i nära relationer som varit av betydelse för bibehållandet? 

• Vilken typ av socialt stöd upplever individen att hen haft under bibehållandet?   

 

 

Vilka sökord har du använt? 

weight-loss long term maintenance  

weight-loss maintenance 

factors to maintain weight loss 

weight maintenance social support 

weight-loss and relatedness 

weight-loss and belonging 

”long-term weight-loss” 

”weight-loss regain” 

”factors to maintain weight loss” 

”weight maintenance family” 

Social support 

(Relatedness) (weight-loss) 

(Belonging) (weight-loss) 

 

  

Var har du sökt? 

Artikeldatabaser: PubMed 

 

Sökmotorer på webben: Google Scholar 

  

Sökningar som gav relevant resultat 

Pubmed: 

weight-loss ”long term maintenance”,  

factors to maintain weight-loss,  

”weight maintenance” ”social support” 

weight-loss and relatedness 

weight-loss and belonging 

 
Google Scholar:  

Social support  

(Relatedness) (weight-loss) 

(Belonging) (weight-loss) 

”weight maintenance” social support 



 

 

  

 

Kommentarer 

Vi har även själva sökt artiklar i referenslistor i litteratur. 

 


