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Itrimdeltagares upplevelse av sin viktminskning 

Carolin Johansson

En del personer med övervikt vill gå ner i vikt, men det kan vara svårt 
att lyckas. Studiens syfte var att ta reda på deltagares upplevelse av sin 
viktminskning på Itrim. En kvalitativ studie med 9 personer, varav 7 
kvinnor som deltagit i Itrims viktminskningsprogram intervjuades och 
datamaterialet  analyserades  genom  meningskoncentrering.  Enligt 
motivationsteorin  Self-Determination  Theory  (SDT)  så  ökar 
sannolikheten  för  att  beteendeförändringar  blir  bestående  om de  är 
autonoma  och  motivationen  intern.  Resultatet  visade  att  deltagarna 
upplevde  sin  viktminskning  som  positiv  och  att  Itrims  koncept 
fungerar  bra.  Deltagarna  motiverades  genom  olika  uppsatta  mål, 
använde sig av olika strategier och upplevde ett bra stöd. Genom att 
gå  på  ett  viktminskningsprogram  känner  personerna  en  stark 
samhörighet och ser sig själva som en del av en helhet. De känner sig 
inte ensamma i sin situation. Svårast är beteendeförändringen då den 
tar  tid  och  kräver  energi,  men  till  hjälp  använder  deltagarna  egna 
personliga strategier.

                  Keywords: subjective experience, motivation, SDT, weight loss, support

Inledning

Övervikt och fetma är ett växande samhällsproblem och under de senaste 20 åren har andelen 
feta och övervikta fördubblats i hela Europa.  Hälften av Europas medborgare är feta eller 
överviktiga och kan ligga i riskzonen att utveckla sjukdomar på grund av sin vikt (My news 
desk, 2011). Enligt Livsmedelsverket (2009) är i Sverige hälften av alla vuxna män och drygt 
en tredjedel av kvinnor överviktiga. I en riksrepresentativ undersökning som genomfördes av 
Socialstyrelsen (2009) framkom det att en tredjedel av alla kvinnor under 65 år försökte gå 
ner i vikt. Bland männen var det lika stor andel som försökte gå ner i vikt men först efter de 
fyllt 50 år.

En  ökad  medvetenhet  om  viktökningens  risker  samt  ett  smalt  kroppsideal  kan  vara 
bakomliggande orsaker till att allt fler människor vill gå ner i vikt (Socialstyrelsen, 2009). 
Många  personer  upplever  även  att  det  är  svårt  att  lyckas  med  en  viktminskning 
(Livsmedelsverket, 2009). Våra matvanor har i stora drag försämrats sedan 1980 men under 
de senaste åren kan man se en viss förbättring. Sedan 2002 har energiintaget minskat och 
motsvarar en viktminskning på två kilo per person och år givet att den fysiska aktiviteten är 
oförändrad. Det framkommer dock inte om det rör sig om övervikt, fetma eller både och. 
Statens  beredning  för  medicinsk  utvärdering  [SBU]  (2002)  menar  att  fetma  och  dess 
följdsjukdomar  under  de  senaste  tjugo  åren  har  ökat  mycket  snabbt  och  att  ca  500 000 
personer lider av fetma. 

Förutom  att  individen  kan  må  psykiskt  dåligt  av  övervikt  och  fetma  så  kan  det 
åstadkomma stora fysiska hälsorisker och förtida död. De följdsjukdomar som är vanligast är 
typ  2-diabetes,  högt  blodtryck,  hjärtinfarkt,  gallsten,  sömnapnè,  ledbesvär,  vissa 
cancersjukdomar och ofrivillig barnlöshet (SBU, 2002). Ett sätt att förutspå följdsjukdomar är 
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att använda sig av Body Mass Index (BMI) som är ett sätt att bedöma övervikten och används 
ofta för att klassificera övervikt och fetma hos vuxna. Index används lika för män och kvinnor 
samt är oberoende av ålder (World Health Organization [WHO], 2009). Ett BMI värde mellan 
25-29.99 klassificeras som övervikt, mellan 30.0-34.99 klassificeras som fetma och ett BMI 
värde mellan 35.0-39.99 klassificeras som svår fetma. Desto högre BMI ju är större risken för  
följdsjukdomar. Efter en ökad debatt de senaste åren gällande BMI så görs för närvarande en 
översyn och utvärdering av BMI och som kan komma att utvecklas (WHO, 2011). För en 
säkrare  bedömning  av  övervikt  och  fetma  rekommenderas  användning  av  midjemått 
tillsammans med BMI. Ett midjeomfång på över 80 cm hos kvinnor och över 94 cm hos män 
innebär ökade hälsorisker (Socialstyrelsen, 2009). 

I denna studie undersöks upplevelsen av viktminskning bland deltagarna på Itrim som är 
en  svensk  franchisekedja  inom  motion  och  viktminskning.  I  studien  läggs  stor  vikt  på 
deltagarnas perspektiv av sin viktminskning, upplevelsen av Itrim och vad som motiverar till 
en viktnedgång samt vilket stöd personen upplever.

Itrim 

Att hitta den bästa viktminskningsmetoden har sysselsatt forskarna under många år (Teixeira 
et al., 2002). I Sverige finns det olika metoder till att gå ner i vikt, bland annat kostrådgivning 
från dietist,  läkemedelsbehandling och lågenergikost med VLCD (Very Low Calorie Diet). 
Personer  med  viktproblem  kan  behandlas  med  hjälp  av  beteendeterapi  eller 
alternativmedicinsk behandling såsom akupunktur, aromterapi, hypnos. Personer som lider av 
kraftig övervikt eller fetma kan från landstinget erbjudas kirurgisk behandling (SBU, 2002).

Det finns olika sätt att få hjälp med viktminskning och Itrim är ett av dem som finns på 
marknaden.  Itrim  ger  individuell  rådgivning,  kunderna  går  på  gruppträffar  i  genomsnitt 
varannan vecka och i deras lokaler finns ett cirkelgym. Viktminskningsprogrammet styrs av 
energilagarna, det vill säga mat- och motionsvanor. Att bryta vanor tar tid och därför pågår 
programmet i två år och består utav tre olika faser. Viktminskningsfasen pågår upp till  12 
veckor och handlar om att bryta gamla vanor. Förbättringsfasen kan pågå från vecka 12 till 52 
och ska hjälpa kunden att  behålla  de nya vanorna.  Viktminsknings– och förbättringsfasen 
ingår  i  första  året  medan  stabiliseringsfasen  ingår  i  andra  året  och  som  handlar  om 
återfallsprevention där kunderna ska förhindra återfall av de gamla vanorna (Itrim, 2011). 

I  en  tidigare  studie  (Wing,  Tate,  Gorin,  Raynor,  &  Fava,  2006)  framkommer  det  att 
personer som i genomsnitt gått ner 19 kg med stöd från internet eller brev lyckades mindre 
bra  att  gå  ner  i  vikt  jämfört  med  personer  som  följde  ett  personligt  stödprogram  med 
regelbundna  fysiska  träffar.  Itrim  rekommenderar  som  fysisk  aktivitet  att  kunderna  ska 
genomföra  två  till  tre  motionspass  på  30  minuter  i  deras  cirkelträning,  samt  använda 
stegräknare för att motivera till en ökad vardagsmotion (Itrim, 2011). När en person snabbt 
går ner i vikt minskar ämnesomsättningen och en del muskelmassa går förlorad. För att öka 
ämnesomsättningen och bibehålla muskelmassan visar en studie att cirkelträning tre gånger i 
veckan med konditions- och styrkestationer är mer effektivt än enbart konditionsträning under 
en 12 veckors diet med VLCD (Bryner et al., 1999). På Itrim kan kunderna utifrån samråd 
med sin hälsorådgivare de första 12 veckorna välja bland fyra olika möjligheter till minskat 
kaloriintag. Ett av dem är handflatemetoden som utgår från individens handflata och knytnäve 
som  hjälper  individen  till  rätt  mängd  mat.  Ett  annat  alternativ  är  måltidsersättning, 
motsvarande 600 kcal  per  dag  (VLCD) i  tre  veckor  och därefter  800 kcal  per  dag (Low 
Calorie Diet,  LCD) fram till  vecka 12 (Itrim, 2011).  Det finns en mängd forskning kring 
VLCD effekter på viktminskning. Ett flertal studier påvisar positiva effekter att snabbt gå ner 
i vikt med VLCD jämfört med en långsiktig viktnedgång. Chansen är större att gå ner mer i 
vikt och bibehålla den på längre sikt (Anderson, Konz, Frederich, & Wood, 2001; Nackers, 
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Ross, & Perri, 2010). En annan studie visar att om man kombinerar VLCD diet tillsammans 
med ett strukturerat stödprogram finns det en större chans att resultatet blir bättre än att enbart 
äta VLCD (Miura, Arai, Tsukahara, Ohno, & Ikeda, 1989). 

Motivation och Selfdetermination theory (SDT)

Motivation  är  en  drivkraft  och  en  vilja  eller  önskan  att  åstadkomma  någonting.  Utan 
motivation  så  minskar  chansen  att  lyckas  oavsett  vad  vi  gör.  Motivationens  kvalitet  och 
långvarighet spelar en central roll för att upprätthålla en hälsosam kostvana (Teixeira, Patrich, 
&  Mata,  2011).  Selfdetermination  theory  (SDT)  är  en  motivationsteori  som 
sammanfattningsvis kan beskrivas som att individens kontroll över situationen har betydelse 
för motivationen. Det vill  säga ju mer personen ifråga kan kontrollera sina val desto mer 
tenderar  den att  fortsätta  med sin aktivitet  (Deci  & Ryan,  2000).  SDT beskriver  just  den 
motivationsprocess som personer går igenom vid en beteendeförändring (Ryan, Patrick, Deci, 
& Williams, 2008).  

Det  grundläggande  antagandet  i  SDT är  att  människan  har  grundläggande  medfödda 
behov av autonomi, kompetens och samhörighet.  Autonomi betyder självbestämmande och 
förverkligandet av förmågan att  styra sig själv som  person. Personen vill känna att  denna 
handlar utifrån ett fritt val och att den ser sig själv som upphovet av handlandet. När individen 
har  olika  valmöjligheter  stärks  upplevelsen  av  självbestämmande  och  individens  grad  av 
autonomi  kan  variera  (Deci  &  Ryan,  2000).  För  att  en  person  ska  lyckas  med  en 
viktminskning så måste det vara betydelsefullt för individen att vilja gå ner i vikt (Ryan et al., 
2008), och de behöver ha en känsla av ägarskap gällande kost och motion. Personen som kan 
identifiera sig med målet samt visa genuint intresse över sitt val är mest benägen att gå ner i 
vikt (Teixeira et al., 2011). En förutsättning för att individen ska ha en känsla av kompetens är 
att  uppgiften  är  optimal,  inte  för  enkel  och  inte  för  svår.  Personen  ska  kunna  hantera 
omgivningen och situationen. Ytterligare en förutsättning är att den aktive får någon form av 
återkoppling  rörande  sina  eventuella  framsteg.  Återkopplingen  får  inte  kännas  som 
kontrollerande,  utan  ska  endast  syfta  till  att  ge information  om hur  den aktive  klarat  sin 
uppgift (Deci & Ryan, 2000). Tillsammans med en känsla av självständighet krävs det att 
personen  förutom kompetens  även  upplever  ett  självförtroende  för  att  göra  en  långvarig 
förändring  (Ryan  et  al.,  2008).  Behovet  av  samhörighet uppstår  när  individen  känner  en 
koppling till övriga i sin omgivning och att omgivningen bryr sig om personen i fråga (Deci & 
Ryan,  2000).  Om  man  maximerar  individens  upplevelse  av  autonomi,  kompetens  och 
samhörighet så främjar man ett hälsosamt beteende och personen har lättare att behålla dem 
över tid (Ryan et al., 2008). 

Enligt  SDT  finns  tre  olika  typer  av  motivation:  inre,  yttre  samt  omotiverad.  Inre 
motivation  innebär att individen känner glädje och tillfredsställelse samt blir stimulerad av 
aktiviteten  som  utförs.  Individer  som  har  en  inre  motivation  deltar  oftare  i 
viktminskningsprogram och bibehåller den nya vikten efter ett år i större utsträckning än de 
som inte har den inre motivationen. Om drivkraften inte kommer inifrån är det större risk att  
den  nya  beteendeförändringen  inte  kvarstår  (Williams,  Grow,  Freedman,  Ryan,  &  Deci, 
1996).  Yttre  motivation kan  vara  en  slags  belöning  som  anses  värdefull  för  personen. 
Individen kan bli påverkad av samhällets normer eller om aktiviteten som individen utför är 
av  betydelsefull  art.  Att  vara  omotiverad innebär  att  individen  avstår  att  utföra  något, 
exempelvis på grund av ointresse eller likgiltighet (Deci & Ryan, 2002). En tidigare studie av 
Deci (1971) visar att när yttre belöning som pengar används tenderar den inre motivationen 
att minska medan om en verbal förstärkning och positiv feedback användes ökades den inre 
motivationen.  En  omotiverad  person  saknar  förmågan  att  påverka  sitt  beteende  och  sin 
situation. (Deci & Ryan, 2000). För att bibehålla ett viktminskningsbeteende är det viktigt 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Person
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med en hög motivation och individen måste tro att initiativet till beteendet är deras eget och 
att det är av betydelse för de själva (Williams et al., 1996). 

Viktminskning 

Det  är  långt  ifrån  alla  överviktiga  personer  som  har  lätt  att  ta  beslutet  att  påbörja  en 
viktminskning.  Faktorer  som  förnekelse,  tidigare  dåliga  erfarenheter  och  tidigare 
misslyckanden  samt  en  låg  inkomst  kan  ha  en  negativ  inverkan.  Dessa  faktorer  är  även 
kopplade till låg självkänsla och lågt självförtroende (Tod & Lacey, 2004). Enligt National 
Weight  Control  Registry  (NWCR)  som  är  ett  register  i  USA över  personer  som  varit 
framgångsrika i sin viktminskning framgår det att själva insatsen att gå ner i vikt upplevdes 
vara  svårare  än  att  behålla  det  nya  beteendet  i  kost  och  motion  (Klem,  Wing,  McGuire, 
Seagle,  &  Hill,  1997).  Om  man  har  bantat  tidigare  samt  har  många  misslyckade 
bantningsförsök bakom sig och en högre kroppsvikt kan det påverka hur framgångsrik man är 
i ett nytt viktminskningsförsök. En person med låg motivation och självkänsla kan ha svårare 
att gå ner i vikt i förhållande till en person med hög motivation och självkänsla (Teixeira et 
al., 2002). Om en individ nått sin målvikt och därefter går upp i vikt kan det delvis bero på att  
man inte behållit det nya beteendet som försäkrar förändringen eller det nya beteendemönstret 
(McGuire, Wing, Klem, Lang, & Hill, 1999). En lyckad viktminskning hänger samman med 
energibalansen, att man äter en kost med lågt kaloriinnehåll och följer den under en längre tid 
(Sacks et  al.,  2009).  Det  är  intaget av kalorierna som spelar  roll  (Barnstuble,  Klesges,  & 
Terbizan,  1986).  Det  har  visat  sig  att  kostens  sammansättning,  det  vill  säga andelen  fett, 
kolhydrater och protein inte har någon betydelse för en viktminskning (Sacks et al., 2009). I 
en  studie  från  USA  (NWCR)  visar  resultaten  att  de  personer  som  lyckats  med  en 
viktminskning äter en diet med låg fetthalt, väger sig regelbundet samt har kontroll över intag 
av mat och ökar sin fysiska aktivitet (Wing & Hill, 2001). 

Tidsaspekten har betydelse i  sammanhanget,  ju längre tiden går desto mindre behöver 
personen anstränga sig för att nå sitt mål med vikten (Klem, Wing, Lang, McGuire, & Hill,  
2000; Wing & Hill,  2001). När vardagens rutiner ändras är det av stor vikt att behålla så 
många  rutiner  som  möjligt  för  att  i  ett  längre  tidsperspektiv  bibehålla  sina  nya 
beteendeförändringar. Detta kan innebära regelbunden vägning, fysisk aktivitet och hålla igen 
på intaget av kalorier (Phelan et al., 2008). Brownells studie (1999) visade att en bestående 
livsstilsförändring och framför allt ändrade matvanor, ökad fysisk aktivitet och psykologiska 
faktorer  som attityder,  målmedvetenhet  och känslor  påverkar  chansen att  behålla  den nya 
vikten. Vill individen öka möjligheten till att fullfölja sin viktminskning och bibehålla det nya 
beteendet ska de se till att ha ett bra stöd runtomkring sig (Wing & Jeffery, 2010). 

Syfte och frågeställning

Tidigare  forskning  inom  viktminskning  består  mestadels  av  vilka  faktorer  som  är  bäst 
lämpade för en viktnedgång, hur man bibehåller den nya beteendeförändringen och behåller 
sin  målvikt.  Även  forskning  kring  vilka  metoder  som  är  mest  framgångsrika  inom 
viktnedgångsprogram har gjorts. Vad det gäller själva upplevelsen av viktminskningen saknas 
det  studier och det finns en kunskapslucka inom området.  Därför lyfter  denna studie upp 
deltagarnas subjektiva upplevelser av sin viktminskning. Med detta perspektiv kan bilden av 
svårigheter i viktminskningsprocessen bli tydligare. Personer med övervikt och fetma drabbas 
mer än andra av fetmarelaterade sjukdomar som innebär en stor kostnad för samhället (SBU, 
2002). Detta är ett ytterligare skäl att söka nya infallsvinklar inom kunskapsområdet och bidra 
med ökad förståelse till problematiken. 
Syftet med denna studie är att undersöka hur personer som deltar på Itrims 
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viktminskningsprogram för viktnedgång upplever sin viktminskning. För att uppfylla detta 
syfte ställs följande frågor:

1. Hur upplever individerna Itrim som koncept för sin viktminskning?
2. Vad driver och motiverar individen till att fortsätta gå ner i vikt?
3. Hur upplever personen sin viktnedgång?
4. Vilket stöd upplever individen sig ha under sin viktminskning?

Metod

För att studera upplevelsen av individers viktnedgång på Itrim valdes en kvalitativ metod med 
inspelade intervjuer.  Kvalitativ forskning beskrivs som tolkningsinriktad där  tyngdpunkten 
ligger på förståelsen av den sociala verkligheten utifrån hur individen tolkar denna (Bryman, 
2001). Till skillnad från kvantitativ metod som oftast utgår från teori och är inriktad på antal  
så är kvalitativ forskning teorigenererad och fokuserad på språket. Detta innebär bland annat 
att  den  kvalitativa  forskningen  är  mjukare  och  kan  lättare  fånga  en  persons  subjektiva 
upplevelse.

I denna undersökning studeras intervjupersonernas upplevelse av en viktnedgång och för 
att nå en djupare innebörd av det som studeras så görs det bäst genom individuella kvalitativa 
intervjuer. Intervjuerna sågs som fördelaktiga framför en enkät då intervjuaren ville vara säker 
på att deltagarna kunde ge så uttömmande information som möjligt, vilket i sin tur genererar 
innehållsrikt och meningsfullt material (Landemar, 2008). 

Deltagare

Nio personer som deltog i  Itrims viktminskningsprogram intervjuades och för att  validera 
studien intervjuades även en anställd hälsorådgivare på Itrim. Den anställde träffar kunder 
som  i  sina  möten  förmedlar  sina  subjektiva  upplevelser  av  deras  viktminskning  och 
underlaget  från  intervjun  används  för  att  se  om  det  styrker  vad  deltagarna  i 
viktminskningsprogrammet tog upp eller om något nytt som kan vara av betydelse. De nio 
intervjupersonerna  skrev  in  sig  på  Itrim  under  september  2009  till  december  2010, 
hälsorådgivaren  har  varit  anställd  på  Itrim  sedan  sex  månader.  Anledning  till  varför 
intervjuaren  använde  sig  av  deltagare  som  inte  hade  en  längre  erfarenhet  och  avslutat 
viktminskningsprogrammet var för att minimera de anställdas arbete på Itrim för denna studie. 
De  första  tre  månaderna  åt  en  person  måltidsersättning  i  4  veckor,  sju  personer  åt 
måltidsersättning mellan 8 till 12 veckor och en person åt enligt varierad matsedel. Av de nio 
intervjupersonerna så var antalet sju kvinnor och två män, den yngsta var 21 år och den äldsta 
74  år,  med  medelåldern  52  år.  Tre  intervjupersoner  var  pensionärer,  tre  anställda,  två 
studerade och en drev ett eget företag. 

Vid inskrivningen hade en person svår fetma med ett BMI på 38.7, sju led av fetma på ett 
BMI  mellan  30.1-33.1  och  en  person  led  av  övervikt  med  ett  BMI  på  28.7.  En  av 
intervjupersonerna har gått ner 27 kg, sju har gått ner mellan 11 kg till 16 kg och en har gått  
ner 10 kg men ökat i vikt och vid intervjutillfället var viktnedgången 5kg. Viktminskningen 
var i genomsnitt 14.6 kg. Vid intervjutillfället var två av intervjupersonerna nöjda med vikten, 
tre vill gå ner ytterligare 4 kg, tre personer vill gå ner ytterligare 9 kg och en intervjuperson 
vill gå ner 18 kg. I genomsnitt vill de gå ner 5.9 kg per individ.

Alla intervjupersoner har tidigare provat att gå ner i vikt men utan framgång att behålla 
den nya vikten. Sex hade varit inskrivna på Viktväktarna, fyra hade provat på egna dieter. 
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Andra  metoder  bestod  bl.a.  av  Aftonbladets  viktklubb,  kontakt  med dietist,  receptbelagda 
bantningspiller, Camebridge etc. 

Material

En Iphone användes som inspelningsinstrument tillsammans med en liten bandspelare, dubbel 
inspelningsutrustning  användes  för  att  säkerställa  att  inte  några  tekniska  problem  skulle 
uppstå.  Utifrån  undersökningens  syfte  och  frågeställning  användes  en  halvstrukturerad 
intervjuguide  med frågeställningar  som omfattade  intervjuarens  fyra  frågeområden.  Under 
intervjun  ställdes  vid  behov  följdfrågor  för  att  klargöra  en  del  av  informationen  och 
sonderande frågor användes för att få materialet mättat.

Frågeområden  som togs  upp  i  intervjuerna  med  viktminskningskunderna  på  Itrim var 
följande: (a) upplevelsen av Itrim som väntas ge en insyn om vad det är som gör att individen 
bestämmer sig för att gå ner i vikt och väljer Itrim som metod; (b) motivation som ska lyfta 
fram det som driver individen att försöka gå ner i vikt. Dessutom framförs frågor om hur 
individen har hållit  sin  motivation uppe under viktminskningen och har det  funnits  några 
svårigheter?,  (c)  upplevelsen  av  viktnedgången:  som  ställer  frågor  bland  annat  om  hur 
individen har upplevt sin viktminskning och om de uppmärksammat en skillnad i sin egen 
hälsa och d)  upplevelsen av stödet:  som väntas  ge insyn i  om omgivningen har  påverkat 
individens beslut att börja på Itrim eller hur individen upplever sitt stöd från omgivningen. I 
intervjun med  den anställde  på  Itrim som är  sakkunnig  ställdes  ovanstående frågor,  men 
utifrån vad denna upplevde att kunderna förmedlar i sina möten med den anställde.

Procedur

För att få deltagare till denna undersökning kontaktades ägaren på ett av Itrims center i en 
förort  till  Stockholm.  Ägaren  kontaktade  supportkontoret  för  att  få  godkänt  att  intervjuer 
kunde  genomföras  av  deras  kunder.  Efter  ett  godkännande  planerades  tillsammans  med 
hälsorådgivarna tre tillfällen där intervjuaren på gruppmöten fick informera kunder om syftet 
med undersökningen. För att få deltagare med erfarenhet av viktnedgång på Itrim var kriteriet 
att  intervjupersonerna  skulle  varit  inskrivna  på  Itrim  i  minst  fyra  månader  samt  haft  en 
viktnedgång på minst 10kg. Ett informationsblad delades ut till  kunderna med författarens 
kontaktuppgifter och undersökningens syfte. Även de forskningsetiska principerna framgick, 
det  vill  säga  att  intervjupersonerna  informerades  på  ett  tydligt  sätt  om  konfidentialitet, 
frivillighet och möjligheten att avbryta intervjun utan någon som helst negativa konsekvenser 
(Vetenskapsrådets  etiska principer,  2002).  Tillsammans med informationsbladet delades ett 
papper ut till varje kund på gruppträffen. Vid intresse att medverka i undersökningen fylldes 
namn och telefonnummer i. Efter två-tre dagar kontaktades dessa av författaren för att notera 
vilka personer som fortfarande var intresserade av att delta i intervjuer. Tider för intervjuerna 
bokades in och de genomfördes i ett samtalsrum på Itrims center.

För  att  kontrollera  olika  delar  av  forskningsprocessen  genomfördes  två  intervjuer  av 
författaren vid ett tidigare tillfälle. Bland annat kontrollerades att frågorna i intervjuguiden var 
tydliga  och  kan  besvara  aktuell  frågeställning  samt  öva  intervjuteknik.  Båda 
intervjupersonerna  hade  tidigare  erfarenhet  av  Itrim  och  kontaktades  via  en  bekant  till 
författaren. 

För att undvika missförstånd och få intervjupersonerna att känna sig trygga informerades 
dessa  återigen  vid  intervjutillfället  om konfidentialiteten.  För  att  samla  in  grundläggande 
uppgifter av intervjupersonerna som är relevanta för undersökningen fick de svara på frågor 
utifrån en enklare enkät. Enkäten användes för att underlätta analysen av datamaterialet och 



7

frågorna bestod bland annat av ålder, kön, sysselsättning, tidigare erfarenhet etc. Sju av de tio 
genomförda intervjuerna tog mellan 40-63 minuter och tre av intervjuerna tog mellan 30-33 
minuter.  Efter  att  intervjuerna  genomförts  ringde  författaren  upp  två  av  deltagarna  för 
kompletterande uppgifter. Intervjupersonerna fick inte någon ersättning för sitt deltagande.

Databearbetning

Materialet  från  intervjuerna  analyserades  enligt  meningskoncentrering  vilket  innebär  att 
författaren går från grunden och abstraherar allt högre. Syftet är att minska antalet ord och 
hitta  begrepp  med  liknar  varandra  (Kvale,  1997).  Databearbetningen  påbörjades  med  en 
ordagrann transkribering av de inspelade intervjuerna, i enstaka fall togs stycken bort som 
uppenbart  inte  tillförde  materialet  relevant  information.  För  att  intervjuaren  skulle  få  en 
helhetssyn lästes intervjutranskriberingen igenom i sin helhet som omfattade cirka 57 sidor. 
För  att  underlätta  dataanalysen  togs  vid  uppdelning  av  materialet  hjälp  av  de  fyra 
frågeområdena som inledningsvis användes för att strukturera intervjufrågorna, detta gjordes 
dock med hänsyn till att dessa inte ska styra allt för mycket i analysprocessen.  Materialet 
lästes igenom på nytt vid flera tillfällen under analysen för att fylla på det som har missats av 
intervjuaren  vid  tidigare  igenomläsning.  Varje  intervju  analyserades  enskilt  och  delades 
in/kategoriserades i nyckelord. Meningsenheterna jämfördes med varandra som sedan bildade 
kategorier och som kondenserades ytterligare och skapade fem teman som redovisas i resultat 
avsnittet. Under processen noterades vem som sagt vad och citat i texten användes i relation 
till undersökningens syfte. 

Validitet

För  att  höja  validiteten  i  studien  användes  datainsamlingstriangulering  (Landemar,  2008), 
vilket innebär att förutom de nio deltagarna som har erfarenhet av egen viktminskning på 
Itrim så intervjuades en anställd på Itrim som har sakkunskap inom området. För att se om 
resultatet  var  giltigt  och  användbart  kontaktades  två  intervjupersoner  som  deltog  i 
undersökningen. Med andra ord gjordes en så kallad ”member check”, då deltagarna fick ta 
del av resultatet för att se om deras upplevelse har fångats. Det vill säga att intervjuaren tolkat 
och dragit rätt slutsatser av materialet i enlighet med vad deltagarna förmedlade. För att testa 
innehållsvaliditeten  togs  kontakt  med  en  studentkamrat  som var  väl  insatt  i  det  aktuella 
problemområdet. Personen gick igenom delar av forskningsrapporten för att med en logisk 
analys av innehållet granska instrumentet. 

Resultat

I  resultatavsnittet  redovisas  intervjupersonernas  upplevelse  av sin viktminskning på Itrim. 
Resultatet redovisas utifrån fem teman: Itrim, motivation, viktminskning, stöd och strategier. 
Varje tema består av olika kategorier som i sin tur abstraherar nyckelord som är representativa 
för  varje  kategori.  Vid  redovisningen  av  resultatet  används  även  beteckningar  såsom 
majoriteten sju till nio deltagare, flertalet betyder fem till sex deltagare, en del betyder tre till 
fyra  och  enstaka en  till  två  deltagare.  För  en  översikt  presenteras  teman,  kategorier  och 
nyckelord som minst tre deltagare har gemensamt i tabellen nedan (Tabell 1). Undantag för 
kategori  ”Hur  hålls  motivationen  uppe”  då  enbart  enstaka  intervjupersoner  uttalade  sig  i 
ämnet.  
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Tabell 1 
Översikt, intervjuundersökningens resultat

Nyckelord Kategori Tema
Önskan om viktminskning Varför Itrim? Itrim
Bättre hälsa & rörlighet
Rekommendation av annan
Snabbt resultat Positiva upplevelser
Måltidsersättningarna
Hög medlemsavgift
Cirkelträningen
Personalen
Helheten
Anordnade arrangemang
Kunskap Gruppträffarna
Hälsorådgivare Negativa upplevelser
Få i gruppen
Hälsa Vad driver personen? Motivation
Få mer ork
Barn & barnbarn
Minskat i vikt
Att väga ett visst antal kilo Målbild
Köpa nya mindre kläder
Stödet Underlättande faktorer
Närheten till Itrim
Saknar rutiner Upplevda hinder
Avståndet till Itrim
Måltidsersättningarna
Kunskap
Sjukdom
Inre motivation Hur hålls motivationen uppe
Regelbunden vägning
Nya kläder
Stöd
Bevisa för andra
Målbild

Gladare Positiva upplevelser Viktminskning
Bättre självkänsla
Utseende
Mer social
Rörligare
Mer ork
Nya mindre kläder
Träning
Bättre värden Bättre hälsa
Mindre värk i kroppen
Lös hud Negativa upplevelser
Rädsla för att gå upp i vik
Uppoffringar
Eget beslut Omgivningens påverkan Stöd
Familj och släkt Stöd i omgivningen
Vänner
Itrim
Avsaknad stöd
Begränsat intag av mat Deltagarnas tillvägagångssättPersonliga kompletterande strategier
Bestämma sig
Träning Betydelsefulla faktorer
Motiverad
Stödet från betydelsefulla andra
Mat
Itrim
Behålla de nya beteendemönstren
Sätta upp mål
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Upplevelsen av Itrim

Varför  Itrim?  Ingen  av  intervjupersonerna  hade  tidigare  erfarenhet  av  Itrims 
viktminskningsprogram och de kom i kontakt med konceptet på olika sätt.  Majoriteten av 
deltagarna önskar gå ner i vikt och en del nämnde även att de ville få en bättre hälsa samt må 
bra och bli rörligare. Enstaka deltagare anser sig själva ha så dålig karaktär att de vill ha 
någon som har kontroll på dem. Åtta av intervjupersonerna blev rekommenderade konceptet 
av  andra  personer  som  själva  hade  erfarenhet  av  viktminskningsprogrammet  och  en 
intervjuperson läste en annons i en större dagstidning. Majoriteten av de intervjupersoner som 
fortfarande befann sig i arbetslivet såg resultatet på en kollega och blev efter att ha frågat 
denna person tipsad om Itrim. En av deltagarna utryckte sig på följande sätt: ”Jag försökte gå 
ner i vikt genom träning, men insåg att jag måste ändra min kost. Det var då jag sprang på en 
kollega som var med i Itrim och hade gått ner 30 kg på 12 veckor.” (IP8). Personerna som gått 
i pension blev rekommenderad av läkare och de studerande blev tipsade av en kompis. Det 
var en egen företagare som blev tipsad av företagshälsovården och en av en släkting.

Positiv upplevelse av Itrim. Alla nio deltagare utom en har bokstavligen sagt att Itrim är 
positivt och ett av dem bästa sätt för de att gå ner i vikt. De beskriver sina upplevelser tydligt 
så som: ”Det här passade mig perfekt”, (IP1), ”Det här har gett mig så mycket och det är  
roligt också” (IP5), eller likasom: ”Jag tycker att Itrims koncept är jättebra” (IP6), eller: ”Jag 
tycker det är väldigt bra, jag trivs verkligen med det.” (IP8). En del nämnde att de tycker det 
positiva var att man såg resultat fort i början och eftersom man skriver kontrakt på minst ett år 
får man den långvariga hjälpen som underlättar att bli viktstabil.  En del tycker att det var 
skönt att ha måltidsersättningarna som en ”back up” när det var stressigt eller hade planerat 
dåligt,  man  blir  både  mätt  och  får  den  näring  man  behöver.  Någon  enstaka  nämner  att 
metoden  med  knytnäven  var  enkel,  då  man  alltid  har  den  med  sig  som  mått.  Tre 
intervjupersoner tycker det är kostnaden varje månad som håller de kvar, en av deltagarna sa: 
”Jag är uppbunden på två år, att lägga av nu och kasta pengarna i sjön är ju dumt.” (IP3). 
Flertalet av intervjupersonerna nämner att cirkelträningen är bra och en deltagare tycker att 
musiken är fartfylld. En av dessa deltagare berättade: ”Pulsträningen är bra, man hinner inte 
ledsna på rörelserna och man får med alla muskler.” (IP2). En del upplever pulsträningen som 
rolig och enkel samt att man kan få hjälp av personalen, vilket bekräftas genom kommentar 
som: ”Träningen är inte så komplicerad då allt redan är inställt och det är bara att köra på” 
(IP1) eller: ”Träningen är rolig och man kan fråga om man undrar över något.” (IP5). Enstaka 
deltagare tycker det är bra med tillgängligheten, att man kan åka till vilket Itrim center man 
vill i hela Sverige för att träna. En del deltagare säger att de tycker om atmosfären, personalen 
är  trevlig  och  att  man  känner  sig  välkommen.  Alla  intervjupersoner  har  enbart  positiv 
erfarenhet  av  sina  nuvarande  hälsorådgivare.  Det  är  noga  med  vem  man  får  som 
hälsorådgivare, hur man fungerar ihop med de och att man får en riktig kontakt. De beskriver 
sina upplevelser tydligt så som: ”Min hälsorådgivare är jättebra, hon pushar och rycker upp en 
och det är jätteviktigt för mig” (IP2), ”De ger mig den här positiva feedbacken” (IP3) eller 
likasom:  ”De  ser  lilla  mig  och  kan  mitt  namn,  det  betyder  mycket.”  (IP5)  eller  ”Vår 
hälsorådgivare är väldigt kunnigt, hon har svar på allt.” (IP6). En del av intervjupersonerna 
tycker också att det var bra att personalen kommer ut på cirkelträningen och peppar en och 
hjälper till om man undrar över något. Tre av intervjupersonerna tycker om Itrims koncept 
som  helhet,  att  det  finns  hjälp  man  kan  få  inom  både  maten,  motion  och 
beteendeförändringen. En av deltagarna berättar: ”Det är det bästa sättet att gå ner i vikt, man 
får  hela  paketet.”  (IP4).  En  del  tycker  även  om  att  det  anordnas  arrangemang  som 
föreläsningar och lopp med löpning, dock var det inte alla som aktivt deltog i dessa. 
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Gruppträffarna.  Majoriteten av deltagarna tycker att gruppträffarna är bra och givande. 
Deltagarna upplever att de får ny kunskap om kost och motion och att hälsorådgivarna är 
duktiga  på  att  förmedla  bra  information.  De  är  inspirerande,  en  deltagare  berättar: 
”Gruppträffarna är inspirerande och jag har inte missat många av dem.” (IP6). Någon enstaka 
berättade  att  gruppträffarna  gav  intervjupersonen  mycket,  att  materialet  är  bra  och 
gruppdeltagarna inspirerar en. Man tänker ungefär likadant och det är intressant att lyssna, att 
ge och ta.  En av deltagarna säger detta på följande sätt:  ”Det är  bra att  gruppträffarna är 
slutna, att vi är samma människor varje gång och även ifall inte alla kommer varje gång så är 
det bra.” (IP4). För en intervjuperson är deltagarna på gruppträffarna de viktigaste på Itrim, att 
få ideèr och höra vad andra gör i olika situationer. 

Negativ upplevelse av Itrim. Sex av deltagarna har uttryckt enstaka negativa upplevelser 
av Itrim. Trots att alla deltagare hade positiv erfarenhet av deras nuvarande hälsorådgivare så 
är  det  tre  som  tycker  att  deras  tidigare  hälsorådgivare  inte  hjälpte  dem  alls,  denna  var 
ointresserad och hade svårt  att  skapa en gruppdynamik som bland annat  gjorde att  ingen 
vågade svara på frågor. Någon enstaka tycker det var negativt att behöva byta hälsorådgivare 
mitt under viktminskningsperioden och en del tycker det är tråkigt att det blev så få i gruppen 
ju  längre  viktminskningsprogrammet  fortskred.  Två  personer  upplever  att  det  saknades 
information vid de arrangemang som anordnas av centret. En person har önskemål om att få 
väga sig oftare än varannan vecka och att få mer stöd och pekpinnar när det går mindre bra. 
Ett par av deltagarna deltar inte i pulsträningen i samma utsträckning som de andra på grund 
av avståndet till centret. En intervjuperson uttryckte: ”Jag tycker att cirkelträningen är bra, 
men  man  måste  ha  ett  komplement  till  det”  (IP6)  och han  skulle  även  vilja  få  en  slags 
belöning efter träningspass för att uppmuntra till träning, belöningen kunde exempelvis vara 
en  kaffe  med  måltidsbars.  En  annan  intervjuperson  skulle  vilja  att  man  genomför 
motionstesterna regelbundet och tillsammans i grupp, annars finns en stor risk att de inte görs. 

Motivation

Vad driver individen till att vilja gå ner i vikt? Att få en bättre hälsa är en stor drivkraft för 
flertalet av intervjupersonerna, de beskriver sina upplevelser så som: ”Jag vill inte ha värk i 
kroppen och jag vill även kunna minska belastningen på mina knän” (IP2) eller: ”Om jag inte 
tar tag i det här nu så kommer jag få en massa krämpor, bli stel och få följdsjukdomar.” (IP8). 
En intervjuperson tar även upp att familjen inte skulle få lida av hans snarkningar. Flertalet av 
deltagarna berättar  även att  de önskar få mera ork,  som att  kunna springa med i  vänners 
tempo. Tre av deltagarna vill även orka leka och umgås med sina barn och barnbarn, två 
deltagare  berättar:  ”Jag  vill  orka  och  kunna  vara  med  och  leka  samt  springa  med  mina 
barnbarn.” (IP2), och: ”Tänk att kunna få vara med och orka åka pulka med mina barnbarn 
nästa vinter”. (IP3). Att ha minskat i vikt driver en del av deltagarna, att kunna få köpa nya 
kläder  i  mindre  storlek  och  kläder  som  passar  bättre  var  en  drivkraft  för  fyra  av 
intervjupersonerna. En deltagare berättar: ”Jag vill gå ner ett par storlekar och ha något som 
inte ser så stort och bulsigt ut, jag vill ha fina kläder som sitter skönt.” (IP2). En deltagare 
tyckte det var jobbigt att gå in och prova kläder i klädaffärerna då även de största storlekarna 
var för små. Att få känna sig lättare är det en del som tycker är drivkraften för dem att gå ner i 
vikt. Tre av deltagarna fick en kick av att se resultatet på vågen, det gick så fort att gå ner i 
vikt och att det drev dem vidare: ”Jag märkte att jag gick ner i vikt och blev peppad av det.” 
(IP1).

Vid  intervjuerna  framkom  det  saker  som  fungerar  som  drivkraft  för  en  till  två  av 
deltagarna. Två av intervjupersonerna vill känna sig snygga, en av dem berättar: ”Jag vill 
också se lika snygg ut som mina väninnor.” (IP5). Att efter ha fått en sjukdomsdiagnos var det 
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två deltagare som tyckte det räckte för att börja gå ner i vikt. Båda berättade: ”Jag blev rädd 
när jag fick diagnosen” (IP1) och: ”Jag blev orolig när jag blev sjuk.” (IP5). Att  vara en 
positiv  förebild  åt  andra  och  att  bli  gladare  är  några  enstaka  individers  drivkraft.  En 
intervjuperson berättar att hans kollega som gick ner så mycket i vikt drev honom vidare att  
själv fortsätta. IP8 berättar även: ”Jag har några år kvar till pension, om jag skulle bli av med 
jobbet vid den här åldern så är det lättare för mig att få nytt jobb om man ser fräsch ut.” För 
en deltagare är det hennes negativa särbo, hon berättar: ”Min särbo är negativt inställd till 
Itrim så jag måste bevisa att det här fungerar och jag får inte misslyckas.” (IP4). 

Målbild.  Alla intervjupersoner  utan en har  uppsatta  mål:  ”Jag  hade  inga  mål,  jag var 
motiverad helt enkelt.” (IP1). Att ha ett mål framför sig är något som motiverar resterande 
intervjupersoner att gå ner i vikt, att de har något att sträva efter. Sju av deltagarna har vid 
intervjutillfället fortfarande kilon kvar att gå ner och två av dem har uppnått sina uppsatta 
mål. Sex av deltagarna har som mål att väga ett visst antal kilo, två av deltagarna berättar: 
”Min målbild var att gå ner 20 kg” (IP3) eller: ”Mitt mål är att gå under 70kg.” (IP5). Två av 
intervjupersonerna hade ett visst klädesplagg att komma i: ”Mitt mål var att komma i min 
dykardräkt.” (IP6). En del av deltagarna har som mål att kunna köpa nya kläder i en mindre 
storlek. En intervjuperson berättar att dennes mål var att känna sig fin och en annan vill kunna 
vara ute och löpträna. En deltagare berättar att: ”Jag kommer ihåg det än i dag när jag vägde 
mindre hur fin och lätt jag kände mig, allting var mycket mer roligare i livet då.” (IP9).

Underlättande faktorer. Flertalet av deltagarna tycker att stödet är något som underlättar 
viktminskningen.  Enstaka  intervjupersoner  får  sin  avgift  betald  av  arbetsgivaren.  Tre 
deltagare tycker att  sällskapet av en vän som de tillsammans går med på Itrim stöttar  en. 
Enstaka intervjupersoner tycker att det är stödet hemifrån och från Itrim som är viktigast. Två 
deltagare berättar: ”Det är stöttningen härifrån Itrim och självklart stödet hemifrån såklart.” 
(IP6) samt: ”Att min partner tar vår dotter så jag får tid att träna regelbundet.” (IP9). Fyra 
deltagare  säger  att  det  är  närheten  till  Itrim  som  förenklar  viktminskningen.  Enstaka 
intervjupersoner tycker att regelbundenhet hjälper dem: ”Jag är ju pensionär så alla dagar är 
den samma och det underlättar för mig.” (IP1). Två deltagare tycker att kunskapen från Itrim 
gör det enklare att gå ner i vikt. Enstaka intervjupersoner tycker att det underlättar att de har 
gått ner i vikt: ”Att jag har gått ner i vikt gör det lättare för mig att sätta på mig strumpor, åka  
skidor, gå i trappor och springa.” (IP8).  Två deltagare tycker att kosten gör det lättare, att man 
kan  ta  till  måltidersättningarna  när  man  är  sugen  och  att  man  efter  perioden  med 
måltidsersättningarna  kan  vara  social  och  äta  på  restaurang.  Att  bo  själv  och  även  vara 
nykterist är det en intervjuperson som tycker underlättar i sin viktminskning. 

Upplevda  hinder  under  viktminskningens  gång. Fem  av  intervjupersonerna  upplever 
svårigheter i viktminskningen när man inte har rutiner i sin vardag eller när rutinerna ruckas. 
Två av deltagarna berättar: "Det svåraste är helgerna, när vardagen ruckas" (IP4) samt: "När 
jag åker på semester så är det svårt att hålla sig till handflatemetoden." (IP7). En tredjedel av 
deltagarna tycker det är avståndet till Itrim eller närheten till jobbet som blir ett hinder. En av 
deltagarna berättar att hon har svårt att få in den dagliga motionen då hon bor för långt bort 
från affären så att bil måste utnyttjas, hon bor granne med sitt jobb och har oregelbundna tider 
vilket också försvårar vardagsmotionen. En annan som har ett par mil till Itrim tycker det är 
jobbigt att ta sig till Itrim på vintertid för pulsträningen. En tredjedel av intervjupersonerna 
kan uppleva det jobbigt med måltidsersättningarna under de första tolv veckorna.  Enstaka 
deltagare upplever att det är ansträngande att de första dagarna äta måltidsersättningarna då 
kroppen mår dåligt, en del upplever en orkeslöshet. En av deltagarna berättar: "Vissa dagar 
var jag en zombie som bara gick omkring." (IP8). En deltagare ansåg sig som osocial under 
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tiden med måltidsersättningarna och säger: "Det blev så tydligt, så fort man träffades skulle 
det ätas och fikas." Två av deltagarna tycker det är jobbigt att göra uppoffringar från det goda 
och berättar: "Det bästa jag vet var att ta en öl på fredagskvällen efter maten" (IP3) och: "Jag 
är väldigt svag för ostar och nio av tio gånger när jag går i kylen kan jag hålla mig, men den 
tionde gången säger osten: "ta gärna en bit av mig"" (IP2). Kunskap kan vara ett hinder i olika 
bemärkelser, en deltagare tycker det är jobbigt att inte kunna hantera datorer och upplever att 
hon missar  en del  information  från  Itrim på grund av  det.  Två deltagare  käner  att  deras 
kunskap om hur de ska gå tillväga för att gå ner i vikt kan ge de dåligt samvete när de inte gör 
som de ska. En del tycker att sjukdom är ett hinder. Två av intervjupersonerna har upplevt ett 
hinder att kunna delta i gruppmöten och träna i den omfattningen som de önskat pga partners 
sjukdom som kräver deras närvaro. Två deltagare berättar att de periodvis har haft det svårt 
fysiskt och psykiskt, det har varit sjukdom som hindrat dem från att kunna träna. En deltagare 
har även mått psykiskt dåligt på grund av olika anledningar och berättade: "Det har hänt saker 
på jobbet som jag inte kunnat påverka." (IP2). Två intervjupersoner berättar att deras stressiga 
liv blir ett hinder för träning och planering, de båda säger: "Det svåra är när jag är stressad, 
trött och har mycket att göra. Det är lunch och det finns ingen bra mat i närheten" (IP8) och: 
"Jag har inte tid att träna då jag jobbar en del samtidigt som jag går i skolan." (IP7). Enstaka 
intervjupersoner har svårighet att känna hunger och äter därför för lite. En deltagare får dåligt 
samvete över att hon tar sig egen tid då hon vet att maken får vara hemma med barnen. En 
deltagare upplevde aldrig några hinder under sin viktminskning.

Hur motivationen kan hållas uppe under viktnedgången. Två av intervjupersonerna håller 
sin motivation uppe genom att ha en inre drivkraft: "Har man inte den inre motivationen så 
går  det  inte."  (IP1).  Enstaka  intervjupersonerna  håller  sin  motivation  uppe  under 
viktnedgångens resa genom att  regelbundet  väga sig på Itrim.  En deltagare berättar:  "Jag 
måste ju hit och väga mig en gång i månaden." (IP1). Deltagaren berättade även att personen i 
sig mår bra av att äta nyttigt och att man får äta vad man vill men inte alltid, vilket gör att det 
är lättare att fortsätta gå ner i vikt. Enstaka intervjupersoner säger att det är den nyinköpta 
garderoben som gör att motivationen hålls uppe och en annan berättar om hur det är vännen 
på Itrim som ger stöd till att fortsätta gå på viktminskningsprogrammet. En deltagare berättar: 
"När man får negativa kommentarer som att "du kommer att gå upp allt efteråt" så blir man 
sporrad, jag blir mer bestämd att jag ska fixa det här."(IP4). En annan deltagare säger att det 
inte finns något annat val och att det är nu eller aldrig, deltagaren berättar även att målbilden 
hjälper till att hålla uppe motivationen under viktminskningens gång. 

Upplevelsen av viktnedgången

Positiva  upplevelser  av  sin  egen  viktminskning. Alla  intervjupersoner  upplevde  sin 
viktminskning på Itrim som positiv. Flertalet av deltagarna har blivit gladare sedan de minskat 
i vikt, IP4 berättar: ”Jag har blivit mycket gladare och positiv.” Självkänslan är det något som 
flertalet av intervjupersonerna tycker har blivit bättre: ”Jag känner mig mer säker på mig själv 
nu än tidigare, jag kan stå upp för vad jag säger och vågar mer” (IP4). En annan deltagare 
säger: ”Jag är mer framåt nu, det känns som jag äger världen.” (IP9). Tre deltagare pratar om 
att de har blivit mer nöjda med sitt utseende, att de känner sig snyggare och smalare. En del 
av intervjupersonerna upplever sig mer sociala,  IP5 berättar:  ”Jag tycker det  har blivit  så 
himla roligt att få åka iväg och dansa, det gjorde jag inte förut.” Två deltagare tycker att sin 
viktminskning har gått enkelt och snabbt: ”Det här var så enkelt, jag fick anstränga mig direkt 
och gjorde man som man blev tillsagd så fick man bra resultat.” En intervjuperson har fått 
utökad kunskap om mat och motion och en annan blir glad av att få se resultatet på vågen. En 
deltagare berättar att efter viktnedgången så blir bemötandet av andra människor bättre och 
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säger: ”De tittar inte ned på en och ser en tjockis.”
Majoriteten av intervjupersonerna pratar även om sina fysiska upplevelser som positiva. 

Flertalet av deltagarna tycker att de har blivit rörligare och smidigare i sin kropp efter att de 
har minskat i vikt. Två deltagare beskriver sina upplevelser tydligt så som: ”Jag mår bättre 
och det känns skönare. Jag kan röra på mig mer och mina knän har blivit mer avlastade än 
tidigare” (IP2) eller: ”Tidigare kunde jag inte sitta på golvet och leka med barnbarnet, men nu 
för  tiden  så  seglar  jag  ner  där  och  kan  ligga  och  leka  med  honom  på  golvet.”  (IP6). 
Majoriteten säger att de har fått mer ork efter dem minskat i vikt, en deltagare berättar: ”Jag 
har blivit  piggare,  mer alert  och orkar göra saker.” (IP3). Att  kunna få köpa nya kläder i 
mindre  storlek  som  passar  bra  på  kroppen  är  det  fyra  deltagare  som  tar  upp  under 
intervjuerna. Tre intervjupersoner tar upp träningen som en positiv aspekt, att de har börjat 
träna  vilket  de  inte  gjorde  tidigare.  Att  det  är  roligare  att  träna  nu  än  tidigare  samt  att 
deltagarna upplever att de har blivit starkare.

Bättre hälsa. Alla utom en deltagare har under intervjuerna berättat att deras hälsa har 
förbättrats  efter  att  de börjat  gå ner i  vikt.  En del  pratade om att  de tidigare hade dåliga 
värden, bland annat för högt blodtryck. En deltagare säger: ”Innan jag skrev in mig på Itrim 
hade jag lite för höga kolesterolvärden och jag hade lite för högt blodtryck. Efter halvtid 
gjorde jag en hälsoundersökning på arbetet  och värdena såg oförskämt bra ut.”  (IP3).  En 
person är glad över att ha blivit av med sina snarkningar då familjen blev störd i sin nattsömn. 
En del intervjupersoner berättar hur de har blivit av med diverse värk i kroppen och känner 
sig friskare: ”Tidigare har jag haft problem med ryggen men nu kan jag gå mycket mer utan 
att få ont.”

Negativa upplevelser av sin egen viktnedgång. Sju av nio intervjupersoner har någon gång 
under  viktminskningen  haft  en  negativ  upplevelse  med  sin  viktnedgång.  Fyra  deltagare 
berättar hur deras hud har blivit lös efter sin viktnedgång, en av dessa har även funderat på 
plastikkirurgi för en åtgärd. En deltagare berättar: ”Nackdelen är att skinnet hänger, det blir 
sådär rynkigt och konstigt.” (IP6). En del intervjupersoner talar om en slags rädsla att gå upp i 
vikt, att när man nu har kunskap om hur man ska gå tillväga så kan det även generera i ett 
dåligt samvete. Tre deltagare kommer in på att det kan vara jobbigt att få göra uppoffringar 
kring maten. Två av deltagarna säger: ”Jag har en stor passion för choklad, vilket jag inte 
längre kan få ha eftersom jag går upp i vikt av den.” (IP1) eller: ”Det negativa är att jag inte  
längre kan äta mina kvällsmackor.” (IP6). Enstaka intervjupersoner berättar om hur de inte har 
hängt med psykiskt när de har gått ner i vikt. En person berättar att när kläder ska provas i  
omklädningsrummen  så  blir  det  oftast  för  stor  klädstorlek.  Även  ifall  klädstorleken  blir 
mindre så är det overkligt. En annan deltagare upplever att det är svårt att ta till sig att vikten 
har gått ner och har under viktminskningen känt sig något deprimerad. En intervjuperson tar 
även upp att det inte är roligt att få köpa en ny garderob då det blir dyrt och trodde sig även på 
att bli piggare än vad personen har upplevt efter viktminskningen.

Upplevelsen av stödet vid beslutet och under viktminskningen

Omgivningens påverkan av individens  beslut  om att  börja på Itrim. Alla  intervjupersoner 
beslutade själva för att börja på Itrim, fyra av deltagarna har på olika sätt blivit påverkade av 
omgivningen medan resterande tog beslutet själva. En intervjuperson var som liten mobbad 
för sin vikt och tror att det har kunnat vara en orsak som påverkade viljan att gå ner i vikt. En 
deltagare berättar att det är partnern som gjort att personen beslutade sig. En annan sa: "Det 
var  jag  tillsammans  med  min  husläkare  som tog  beslutet."  (IP5).  En  intervjuperson blev 
påverkad av sin väns kompisar och berättar: "Det är klart att min väns kompisar har påverkat 
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mig att ta beslutet, jag hörde ju om deras viktminskning och det verkade ha gått så lätt". (IP9).

Stöd  i  omgivningen. Alla  intervjupersoner  har  någon  gång  under  sin  viktminskning 
upplevt  ett  bra  stöd,  flertalet  nämner  samtidigt  att  en  del  i  sin  närhet  inte  ger  stöd  och 
uppmuntran. Sex deltagare anser sig få ett bra stöd från familj och släkt så som barn, barnbarn 
och sonens fru.  En deltagare säger:  ”Jag får ett  bra stöd av mina barn som tycker jag är 
jätteduktig.” (IP4). En del tycker att deras partner ger ett bra stöd, en intervjuperson berättar: 
”Jag tycker att stödet från min man är absolut det viktigaste, det är ju han jag lever med.” 
(IP9). Fyra intervjupersoner anser att de får ett bra stöd av sina vänner. En del av deltagarna 
tycker att de får ett bra stöd från personalen på Itrim. En av deltagarna berättar: ”Personalen 
på Itrim har varit väldigt stöttande, man kan fråga dem om hjälp och de ger en redskap.” 
(IP6). En intervjuperson berättade även att chefen på arbetet stöttar personen dagligen. 

Fem av deltagarna säger att de inte får något stöd av vissa i sin närhet. Två av deltagarna 
får  inget  stöd av barnen och enstaka får inget  från sin partner.  En deltagare säger:  ”Min 
partner ger mig inget stöd, om han gjorde det så skulle det underlätta för mig att gå ner i vikt.” 
(IP2).  En upplever att föräldrar och syskon är skeptiska till Itrims metod. 

Personliga kompletterande strategier

Under intervjuerna kom det fram hur alla intervjupersoner använde sig av olika personliga 
kompletterande  strategier  för  att  lyckas  gå  ner  i  vikt.  Flertalet  av  deltagarna  har  börjat 
begränsa sitt intag av mat. Det kan vara att de bytte ut kalorifull mat mot frukt och grönt eller 
att enbart ta en portion med mat istället för flera. Att räkna kalorier är ett sätt eller att efter  
storhelger sätta stopp för fortsatt onyttigheter. En deltagare berättar: ”Hela påsken har varit en 
undantagshelg,  men  nu  är  parentesen  slut.”  (IP4).  Att  bestämma  sig  är  det  flertalet  av 
deltagarna som tar upp. Det kan vara att man måste vara motiverad och bestämma sig för att 
ändra sitt beteendemönster för alltid trots att det kan ta tid. En del av deltagarna har ökat sin 
träning, både pulsträning och vardagsmotionen: ”Jag går 30 minuter varje lunch och istället 
för hissen så tar jag nu trappen upp och ner till jobbet.” (IP4). Det kan vara att de tänker 
kalorier in och kalorier ut, att de tränar mer då de har ätit mer än vad de skulle: ”Jag åkte på 
semester och åt vanlig mat, men rörde mycket på mig istället så jag hade inte gått upp något i  
vikt.” (IP3). En person har köpt hem redskap och boll för att underlätta för träningen. Enstaka 
deltagare  har  i  tanken att  som reserv  kunna  använda sig  av  måltidsersättningarna.  Några 
enstaka intervjupersoner jämför sig med andra, ”kan de så kan jag”. En annan har ett mål att  
sträva efter, en annan undviker fällor som att inte gå på restaurang.

Betydelsefulla faktorer. I frågan om vad intervjupersonerna tycker är viktigaste aspekterna 
för en lyckad viktminskning så svarade flertalet intervjupersoner att träningen och att vara 
motiverad var viktigast för dem. På andra plats vilket tre av deltagarna tycker är stödet från 
betydelsefulla andra, maten och att få hjälp av Itrim. På tredje plats som två individer tycker 
är det viktigaste är att behålla de nya beteendemönstren och sätta upp mål för sig själv. En 
intervjuperson tycker att det är viktigt att man slutar med alkoholen under viktminskningen. 
Enstaka  deltagare  tycket  det  betydelsefullt  att  ha en  kompis  med på  Itrim där  de  hjälpte 
varandra och även att man skulle vara frisk och må bra under tiden som viktminskningen 
pågick. 
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Diskussion

Resultaten speglas i fem centrala teman såsom: upplevelsen av Itrim, motivation, upplevelsen 
av viktnedgången och stödet under viktminskningen samt strategier. Majoriteten av deltagarna 
tar gemensamt upp följande faktorer: viktminskningen på Itrim är positiv, gruppträffarna är 
givande och hälsorådgivaren är bra. Alla deltagare har under viktminskningen berört negativa 
upplevelse och dessa varierar i orsak. Deltagarna motiveras att fortsätta gå ner i vikt genom 
olika  uppsatta  mål  och  upplever  att  de  har  fått  mer  ork  samt  att  hälsan  förbättrats. 
Intervjupersonerna  upplever  ett  bra  stöd  och  de  använde  sig  av  olika  personliga 
kompletterande strategier för att lyckas med sin viktminskning. Subjektiva upplevelser kan 
vara svårt att mäta i en undersökning då vi upplever olika saker på olika sätt. Detta berör 
undersökningen till viss del då deltagarnas upplevelse av sin viktminskning på Itrim varierar, 
vilket  visar  sig  i  att  resultatet  blev  något  splittrat  då  deltagarna  hade  olika  upplevelser 
beroende vart i livet man befann sig.

Trots  forskning  som  visar  att  det  är  svårt  att  gå  ner  i  vikt  (Klem  et  al.,  1997; 
Livsmedelsverket,  2009)  så  upplevde  deltagarna  på  Itrim  sin  viktminskning  som  något 
positivt. Det kan ha att göra med att deltagarna såg resultat tidigt, vilket styrks av flera studier  
som påvisar att snabb viktnedgång har positiva effekter (Anderson et al., 2001; Nackers et al., 
2010). Konceptet för viktminskningsprogrammet ansågs av deltagarna som bra, vilket går i 
linje med en tidigare studie (Miura et al., 1989; Wing et al., 2006). I studien framkommer det 
att  individer  som  tillsammans  genomför  viktminskningsprogram  med  VLCD 
måltidsersättningar får ett bättre resultat än om man enbart äter VLCD måltidsersättningar. 
Resultatet i denna studie visar på att det är nödvändigt att få den långvariga hjälpen för att 
lyckas gå ner i vikt och att personen får stöd för att behålla den nya beteendeförändringen. Det 
stämmer bra överens med Itrim (2011) som betonar att det tar tid att bryta vanor och därför 
pågår programmet minst 1 år. Förutom kosten är regelbunden träning för deltagarna en viktig 
aspekt för att lättare bli motiverad att fortsätta gå ner i vikt. Cirkelträningen upplevs som en 
bra träning då man får med alla muskler och den är enkel. Resultatet går i linje med Bryner et 
al.,  (1999) forskning,  som visade  att  för  att  bibehålla  muskelmassan har  cirkelträning tre 
gånger i veckan större effekt än enbart konditionsträning. Deltagare som regelbundet gick på 
gruppmötena, som får stöd och kunskap om kost och motion ökar chanserna att lättare gå ner i 
vikt. En tidigare studie av Deci och Ryan (2000) visade att ett av människans grundläggande 
behov enligt SDT är samhörighet som då skulle uppstå när de känner att de delar samma 
erfarenhet som de andra deltagarna på gruppmötet. 

Att deltagarna vill gå ner i vikt kan ha påverkats av yttre motivation, som enligt SDT 
(Deci  & Ryan 2002) kan innebära att  individer  blir  påverkade av samhällets  normer.  Att 
intervjupersonerna vill gå ner i vikt kan bero på att vi har ett ideal i Sverige på hur vi bör se ut 
(Socialstyrelsen, 2009). Den inre motivationen som gör att personer tar beslutet att påbörja en 
viktminskning  har  troligen  för  de  flesta  av  deltagarna  börjat  med  ett  yttre  krav  från 
omgivningen. Att det finns en syn på att man ska vara normalviktig. Det i sin tur gör att 
personer  med  övervikt  drivs  till  en  inre  vilja  att  inte  sticka  ut  från  samhället.  En 
intervjuperson tar upp att hon vill vara lika snygg som sina vänner och en annan berättade att  
hon vill vara lika rörliga som sina kompisar. Det visar att den inre motivationen till att vilja gå 
ner i vikt styrs av yttre faktorer. 

För att lyckas med sin viktminskning tar deltagarna i denna studie upp att de har uppsatta 
mål för att hålla motivationen uppe under viktminskningens gång, vilket går i linje med en 
tidigare studie av Teixeira et al., (2011) som visar att personer som kan identifiera sig med 
målet  är  mest  benägna  att  gå  ner  i  vikt.  Bland  annat  går  SDT  ut  på  att  människans 
grundläggande behov är autonomi, det vill säga självbestämmande och att kunna styra sig 
själv  som person.  Personen  vill  känna  att  denna  handlar  utifrån  ett  fritt  val  och  tro  att  
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initiativet till beteende är deras eget (Williams et al., 1996). Det kan överensstämma med att 
deltagarna har en positiv upplevelse av sin viktnedgång då de själva valde att gå ner i vikt och 
de tog själva beslutet att påbörja sin viktminskning på Itrim. Dock kan beslutet att ha påbörjat 
viktminskningsprogrammet omedvetet styrts utifrån samhällets krav om vad som anses vara 
en smalt kroppsideal. SDT tar även upp att desto mer personen i fråga kan kontrollera sina val 
ju större chans är det att de fortsätter med sin aktivitet (Deci & Ryan, 2000). Enligt deltagarna 
är det en stor drivkraft att få en bättre hälsa, vilket kan överensstämma med en studie från 
Williams  et  al.  (1996)  som  påvisade  för  att  en  individ  ska  kunna  behålla  ett 
viktminskningsbeteende är det viktigt att aktiviteten är av betydelse för dem själva. För att 
viktminskningen ska lyckas så ska den vara betydelsefull för individen (Ryan et al., 2008), 
vilket även kan stämma in då hälsan är viktig för intervjupersonerna. Deltagarna håller sin 
motivation uppe genom att ha en inre motivation. I en tidigare studie av Williams et al (1996) 
framkommer det att de som har en inre motivation deltar oftare i viktminskningsprogram och 
behåller  den  nya  vikten  i  större  utsträckning  efter  ett  år  än  de  som  inte  har  den  inre 
motivationen.  Om  drivkraften  inte  kommer  inifrån  är  det  svårare  att  den  nya 
beteendeförändringen kvarstår  (Williams  et  al.,  1996).  Förutom autonomi,  kompetens  och 
samhörighet så betonas i SDT vikten av att individen får någon form av återkoppling rörande 
sina eventuella framsteg och den får inte kännas som kontrollerande (Deci & Ryan, 2000), 
vilket  kan  relateras  till  det  stöd  som  intervjupersonerna  upplever  att  de  får  från  sin 
hälsorådgivare på Itrim. En studie av Deci (1971) visar att när en individ får pengar som en 
yttre belöning tenderar den inre motivationen att minska medan när en verbal förstärkning och 
positiv  feedback  användes  ökades  den  inre  motivationen.  Studien  går  emot  denna 
undersöknings resultat som visar att intervjupersonerna hade som uppsatt mål att få köpa nya 
kläder, vilket kan anses som en yttre motivation i form av en yttre belöning. Återigen kan det 
vara  samhällets  normer  som  påverkar  deltagarna,  hur  människor  klär  sig  ger  oss  en 
vägledning om vi trivs med oss själva. Att få klä sig fint och köpa nya kläder kan vara ett sätt  
för oss att visa att personen trivs med sig själv. 

En bidragande orsak till att ta beslutet om att gå med i Itrims viktminskningsprogram är 
att deltagare har fått en sjukdomsdiagnos, enligt forskning framkommer det att det är vanligt 
med följdsjukdomar hos överviktiga personer (SBU, 2002). Att få en sjukdomsdiagnos var för 
dessa deltagare en vändning i sitt levnadssätt och de fick en insikt i att de själva måste göra 
något åt sin övervikt. En kortare tid in i viktminskningsperioden upplever de flesta deltagarna 
att en beteendeförändring är svår och tar tid. För att lyckas med viktnedgången måste man 
vara beredd på den omställning som det innebär, vilket i likhet med Brownells (1999) studie 
som visar att det krävs en livsstilsförändring för att kunna behålla den nya vikten. Även en 
studie av McGuire et al. (1999) menar på att en viktökning delvis beror på att man inte hållit 
kvar  i  den nya  beteendeförändringen.  En deltagare tog upp att  ju  längre tiden gick desto 
mindre behövde personen anstränga sig, vilket stämmer överens med flertalet studier (Klem et 
al, 2000; Wing & Hill, 2001). 

Upplevelsen av stödet under viktminskningsprogrammet har varit bra och man har fått 
stödet från olika håll, men trots det stöd som fanns finns en önskan om att få mer stöd av sin 
omgivning under sin viktminskning. Oavsett om deltagaren har ett positivt stöd eller avsaknad 
av uppmuntran så är det en viktig aspekt för en lyckad viktminskning. Vilket kan stödjas av en 
studie gjord av Wing och Jeffery (2010) som menar att man har större chans att fullfölja sin 
viktminskning om man har ett bra stöd runtomkring sig.

Deltagarna går i Itrims program som innehåller olika strategier för att de vill att kunderna 
på bästa sätt ska kunna nå sin målvikt. Ur dataanalysen framkom ett nytt tema som består av 
personliga  kompletterande  strategier.  Det  är  ett  sätt  för  deltagarna  att  lyckas  med  sin 
viktminskning när deras rutiner i vardagen hotas av en förändring. När vardagens rutiner som 
är en säkerhetsåtgärd ruckas försvinner tryggheten som deltagarna upplever att de har kring 
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sin  viktminskning.  Deltagarna  sanerar  hoten  med  hjälp  av  de  personliga  kompletterande 
strategierna och på så sätt lyckas de fortsätta med sin viktminskning i större utsträckning. En 
tidigare studie av Phealan et al (2008) visar att när vardagens rutiner ändras så är det viktigt 
att behålla så många rutiner som möjligt för att fortsätta med sin viktminskning, vilket är i 
linje  med  denna  studies  resultat  där  deltagare  beskriver  hur  de  bland  annat  tycker  att 
semestertider är svåra. En annan personlig kompletterande strategi är att deltagarna använder 
sig av energibalans, att de kompenserar för mycket intag av kalorier med träning. Det gör att  
de har en planering kring sina personliga strategier som underlättar för deras viktnedgång.

Denna undersökning kan förhoppningsvis bidra till mer kunskap för personer som arbetar 
eller kommer att arbeta med människor som försöker gå ner i vikt. Förhoppningar finns att 
studien leda till att fler överviktiga personer blir inspirerade att ta beslut att gå ner i vikt,  
vilket kan öka chansen att påverka deras hälsa positivt och kan i sin tur konstateras resultera i 
mindre kostnader för samhället. 

Framkomna resultat visar på att deltagarna genom att gå viktminskningsprogram känner 
en stark samhörighet och ser sig själva som en del av en helhet. Det gör att de inte känner sig 
ensamma i sin situation. Svårast är beteendeförändringen då den tar tid och kräver en del 
energi, men till hjälp används olika strategier. När kunderna känner motgång är det viktigt 
med ett bra stöd omkring sig i form av familj, vänner och personalen på Itrim.

Validitet 

Ett representativt urval (Kvale, 1997) har gjorts då alla intervjupersoner har erfarenhet av en 
viktminskning  på  Itrim,  även  den  sakkunnige  som  är  anställd  på  Itrim  har  en  gedigen 
erfarenhet av kontakt med kunderna som går deras viktminskningsprogram. Deltagarna var 
öppna i sina utsagor om deras upplevelse av sin viktminskning. En deltagare sa vid enstaka 
tillfällen emot sig själv, om osäkerhet uppkom i samband med analysen av datamaterialet togs 
personens svar bort. En annan deltagare svarade mindre uttömmande på vissa frågor, vilket 
kan  ha  påverkat  resultatet.  För  att  få  fler  mättande  svar  vid  enstaka  frågor  upptäckte 
intervjuaren vid analysen av datamaterialet att fler sonderande frågor kunde ställas inom vissa 
områden.  Graden  av  mättnad  i  berättelserna  betraktas  ändå  som höga  då  överlappningar 
mellan  frågeställningarna  var  påtagliga.  Intervjuaren  upptäckte  att  enstaka  intervjufrågor 
formulerades på ett annorlunda sätt, vilket kan göra att frågorna uppfattats olika av deltagaren. 
Även  ifall  exakt  samma  fråga  hade  ställts  så  kan  man  inte  vara  säker  på  att  deltagarna 
uppfattar den på samma sätt, då man kan definierar exempelvis självkänsla på olika sätt. 

Social önskvärdhet (Landemar, 2008) kan vara något som påverkat svaret, de befann sig i 
Itrims lokaler och vid några enstaka tillfällen upplevde intervjuaren att deltagarna inte gav 
uttömmande svar när de tog upp negativa aspekter av upplevelsen av Itrim. Intervjupersonen 
upplevde att deltagarna hade fler negativa upplevelser om sin viktminskning på Itrim än vad 
de förmedlade, vilket kan ha berott på att de fortfarande medverkade i ett program hos Itrim 
samt att vi genomförde intervjuerna i Itrims lokaler. Det går inte att vara säker på att de som 
inte deltog var av annan åsikt om upplevelsen av sin viktminskning.. 

Urvalet  var nio deltagare och kan inte anses som representativ för landets population. 
Intervjupersonen  använde  sig  utav  1  av  31  Itrim  center  och  anser  att  resultatet  från 
undersökningen inte kan generaliseras till hela gruppen av kunder på Itrim. Dock kan en viss 
generalisering göras för deltagare på Itrim som befanns sig i just det stadiet deltagarna gjorde 
vid intervjutillfället. Under intervjun med den sakkunnige framkom inget nytt utöver det som 
deltagarna har förmedlat under intervjuerna vilket styrker deras utsagor och större chans till 
generalisering bland deltagare på Itrims viktminskningsprogram kan göras. Det var flertalet 
än de nio som ställde upp för intervjuer som tillfrågades på gruppmöten och sju av de nio som 
intervjuades gick stabiliseringsåret.
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Något  som  kan  ha  påverkat  resultatet  är  att  en  viss  stress  eller  nervositet  hos 
intervjupersonen gör att dem inte säger allt som de egentligen upplever av viktminskningen. 
Det  finns  skäl  till  att  resultatet  har  en  hög  giltighet  då  resultatet  överensstämmer  med 
forskning  inom  viktminskning  och  SDT.  Att  deltagarna  har  olika  lång  erfarenhet  av 
viktminskningsprogrammet verkar inte ha någon större betydelse då de som har längst och 
kortast erfarenhet kunde svara liknande på en fråga.

Intervjuaren  har  tidigare  erfarenhet  av  viktnedgång på  viktminskningsprogrammet  hos 
Itrim, vilket underlättat formulering av frågeställning. För att inte snedvrida resultatet eller 
påverka  det  utifrån  intervjuarens  egen  erfarenhet  under  dataanalysen  har  en  ständig 
påminnelse  skett  om  detta,  dock  kan  det  inte  garanteras  att  resultatet  blir  påverkat  av 
intervjuarens tidigare erfarenhet.

Framtida forskning

Det finns forskning kring varför det är svårt för vissa individer att ta beslutet om att gå ner i 
vikt  (Tod  &  Lacey,  2004),  det  skulle  även  vara  intressant  att  belysa  forskning  kring 
viktminskningen men från andra sidan, de som inte lyckas med att gå ner i vikt och varför 
dem  inte  klarade  av  viktnedgången.  Eftersom  övervikt  och  dess  följdsjukdomar  kostar 
samhället mycket pengar skulle det vara intressant att forska om vilket stöd som är det bästa 
för  individen.  Här  kan  tänkas  att  samhället  kan  göra  en  insats  och  kan  man  minska  på 
kostnaden  skulle  de  flesta  i  samhället  tjäna  på  det.  Tidigare  forskning  (SBU,  2002; 
Socialstyrelsen, 2009) visar att det råder olika syn på om övervikt och fetma är ett växande 
problem i Sverige. För att klargöra detta så krävs det mer forskning inom området i Sverige. 
Är övervikt  inte  ett  hotande problem så  krävs  mindre  resurser.  Återigen bör  det  vara  ett 
samhällsintresse då man kan lägga resurserna på rätt ställe. Det finns en omfattande forskning 
kring  hur  man bäst  behåller  en viktminskning men väldigt  lite  om hur  man upplever  sin 
viktminskning. För att få en ökad förståelse för dem som lider av övervikt och fetma skulle 
mer djupgående forskning behöva genomföras. 
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