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Övervikt och fetma ökar i Sverige och i världen vilket utgör ett allt större hot mot människors 
hälsa. Tidigare forskning har ofta fokuserat på effekter av olika viktminskningsinterventioner. Hur 
människor upplever att delta i olika interventionsprogram är inte lika ofta i fokus. Studien är 
genomförd efter att informanterna deltagit i ett 18-månader långt rehabiliteringsprogram där 
kognitivt och lösningsfokuserat förhållningssätt tillämpats. Hörnstenar i programmet är mat-, 
motions-, vilo/avslappningsvanor samt tillämpning av kunskaper från kognitivt/lösningsfokuserat 
förhållningssätt, framförallt sambanden tanke-känsla-handling.  
Syftet med denna studie var att belysa om personer med övervikt/fetma har upplevt någon 
förändring av vanor och tankemönster genom att delta i ett rehabiliteringsprogram. 
Metod: Studien har en deskriptiv design och omfattar två metoder för datainsamling, dels en 
enkät med både öppna och slutna frågor, dels en kvalitativ intervju. Enkäten skickades till 50 
personer och besvarades av 26 (52%). Tretton personer tillfrågades om intervjuer och tre deltog. 
Data från enkätstudien har bearbetats med beskrivande statistik samt sammanställningar. Data från 
intervjustudien har analyserats med kvalitativ innehållsanalys.  
Resultatet: Enkätstudien visar att informanterna till någon del uppnått egen målsättning med 
rehabiliteringsprogrammet samt i många fall uppnått någon förändring i mat-, motions- , 
vila/avslappnings- och kognitiva/känslovanor. Av intervjuerna framkommer tre teman: att ha en 
målsättning före programmets start; att få balans i tillvaron under pågående program; förändring 
och att bibehålla balansen efter deltagandet i programmet. Resultatet visar att uppföljningen på 
informanternas hemorter skulle kunna förbättras.  
Konklusion: Studien visar att deltagandet i rehabiliteringsprogram för personer med övervikt och 
fetma kan innebära att gå in i ett förändringsarbete som leder till förändring av vane- och 
tankemönster kring mat, motion och avslappning. Det är dock viktigt att det finns ett kontinuerligt 
stöd, även i perioderna mellan och efter vistelserna vid en rehabiliteringsenhet som denna. 
Studiens resultatet bör bidra till ökad kunskap vid utveckling av liknande program, bidra till 
utveckling av ökat stöd samt ge inspiration till framtida studier.�
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Innehållsförteckning ............................................................................................................................................. 1 

The occurrence of overweight and obesity is increasing in Sweden and the rest of the world and 
constitutes a threat for the health of many people. Previous studies have often focused on the 
effect of interventions aiming at weight-decrease. The participants own experiences of such 
programs are usually not explored. This study is conducted at the end of an 18- month 
rehabilitation program based on a cognitive and solution-focused theory. Cornerstones in this 
program are food, physical exercise, rest and relaxation and the use of cognitive-solution-focused 
knowledge, especially the relation between thoughts, emotions and action. 
The purpose of this study was to describe if people with overweight/obesity have experienced 
any kind of change of patterns and ways of thinking by participating in a rehabilitation program.  
Method: In this study a descriptive design was chosen, including two data collection methods: 
partly by a questionnaire study containing both closed and open-ended questions; and partly by a 
qualitative interview study.  
The questionnaire was sent to fifty people of which twenty-six (52%) responded. Thirteen persons 
were asked for an interview and three participated. The answers from the closed questions in the 
questionnaire are presented in frequency-tables and are illustrated by the answers on the open-
ended questions. The answers from the interview-study have been analysed by qualitative content 
analysis. 
 Results: The questionnaire-study shows that the participants in some ways had reached their own 
goals with the rehabilitation program and that the participants in many occasions have experienced 
some kind of change of patterns concerning food, exercise, rest-relaxation, and the use of 
cognitive-solution-focused knowledge. From the interview-study three themes: ‘to have a goal 
before entering the program’; ‘to get a balance in life during the course of the program’; ‘change 
and keeping the balance after the end of the program’ were identified. In both data collection 
methods the results indicate that the follow-up at the participants’ places of residence could be 
improved.  
Conclusion: The study shows that the participation in a rehabilitation programme for individuals 
who are overweight or obese can initiate a process of change in the participant that can lead to the 
development of new cognitive patterns concerning food, exercise and relaxation. It is however 
very important that there exists continual support, also during the periods between and after an 
individual has visited a rehabilitation clinic like the one described. The results of this study can 
contribute to a greater knowledge when developing similar rehabilitation programs. The study can 
also contribute to the development of a higher level of support to the rehabilitation participants, 
and last but not least to give inspiration for future studies. 
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INTRODUKTION 
 
Antalet människor med övervikt och fetma har ökat markant på många håll i världen och 
utgör därmed ett växande problem för samhället, familjen och den enskilda människan. 
Övervikt och fetma medför ofta negativ inverkan på människans livskvalitet både i fysisk och 
i psykisk mening. Fördomarna om övervikt/fetma kan också bidra till fördömande och 
nedsättande attityder, och leda till både personligt lidande och skuld- och skamkänslor 
(Dahlgren & Starrin, 2004; Puhl & Brownell, 2003; Rapoport, 1998; Rössner, 1999). Gruppen 
människor som lider av övervikt och fetma utgör många gånger en utsatt grupp i samhället.  
 
 
Studien belyser om personer som deltagit i ett rehabiliteringsprogram för personer med 
övervikt/fetma har upplevt någon förändring i sina vanor och tankemönster. Rehabiliterings-
programmet, som har ett kognitivt och lösningsfokuserat förhållningssätt, har pågått under 18-
månader. Studien har genomförts inom utbildningen Master of Community Care och en 
beskrivning av utbildningens mål och profil återfinns i försättsbladet i denna uppsats.  
 
 
Definition och förekomst av övervikt och fetma 
 
Övervikt och fetma har enligt gällande praxis oftast definierats och uppmätts med hjälp av 
Body Mass Index (BMI), som anges i enheten kg/m2. Följaktligen räknas BMI ut genom att 
dividera vikten med längden i kvadrat. En person lider  enligt vedertagna definitioner av 
övervikt om BMI = 25 – 30 kg/m2 och fetma vid BMI över 30 kg/m2 (Eliasson & Lindeberg, 
2004; www.fhi.se ).  
 
Ökningen av övervikt och fetma beror på flera orsaker där förändringar i människors livsstil 
avseende kost- och motionsvanor utgör en faktor (Mæland, 2002). Antal personer i Sverige 
med kraftig övervikt eller fetma, som kan leda till allvarliga hälsorisker, har fördubblats på 20 
år och i dag beräknas cirka 2,8 miljoner människor vara överviktiga i Sverige (www.fhi.se; 
Ågren, 2003).  
 
Ohälsa vid övervikt och fetma 
 
Med ökande övervikt följer sämre livskvalitet, minskad funktionsförmåga och ökad risk för 
allvarliga sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdom, vissa cancerformer samt psykisk ohälsa 
(Agardh, 2005; Mæland, 2002). Dessutom är det känt att övervikt/fetma tidigarelägger, 
försvårar eller primärt orsakar debut av ett antal sjukdomar och ohälsotillstånd, exempelvis 
hjärt-kärlsjukdom (Lawlor, Ebrahim & Smith, 2004; Smith et al., 2005), cancersjukdomar i 
till exempel bröst, tarm och prostata (Ringborg, Henriksson & Friberg, 1998), diabetes 
(Agardh, 2005; Chan, Rimm, Graham, Stampfer & Willett, 1994), polycystiskt 
ovariesyndrom (Cibula, Hill, Fanta, Sidelka & Zivny, 2001), infertilitet samt ökad risk för 
missfall vid graviditet (Linné, 2004). 
 
Att optimera behandling av ovannämnda sjukdomar har i flera fall visat sig vara svårt när 
personen i fråga lider av uttalad fetma (Agardh, 2005; Cibula et al., 2001; Frost, Lyons, 
Bovill-Taylor, Carter, Stuttard & Dornhorst, 2002). Viktnedgång hos överviktiga har å andra 
sidan exempelvis visat sig öka chanserna för komplikationsfria och fullt gångna graviditeter 
(Linné, 2004), öka livskvaliteten (Karlsson, 2003) och minska riskfaktorerna för hjärt-
kärlsjukdom (Frost et al., 2002). Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att 80 procent 
av hjärt-kärlsjukdomar, 90 procent av diabetes typ II och 30 procent av all cancer skulle 
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kunna förebyggas genom bra matvanor, tillräcklig fysisk aktivitet och rökstopp (Ågren, 
2003). 
 
Personer med övervikt/fetma har visats, oftare än normalviktiga, bli utsatta för kränkande 
särbehandling (stigmatisering) i olika situationer. Detta kan i sig medföra ökade risker för 
ohälsa och arbetslöshet (Puhl & Brownell, 2003). Ett av skälen till att personer med 
övervikt/fetma önskar att gå ner i vikt kan förmodas vara den stigmatisering som de upplever 
(SBU rapportnr:160, 2002). Att tillhöra en stigmatiserad grupp är nära förknippat med en 
känsla av att inte riktigt räcka till och att skämmas för sig själv (Dahlgren & Starrin, 2004). 
Det antyds även att det i den traditionella terapin funnits en förutfattad mening om att 
övervikt är den överviktiga personens fel och att det beror på låg självkontroll (Rapoport, 
1998).  
 
Åtgärder vid övervikt/fetma  
 
Ett flertal behandlingsformer av övervikt/fetma finns tillgängliga i dag. Grunden har alltid 
innehållit en övergång till lågenergikost. Ofta har kostrådgivning även kombinerats med 
rekommendationer om fysisk aktivitet. Det vetenskapliga underlaget för olika medicinska 
åtgärder har granskats av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU rapportnr:160, 
2002). Forskning inom området har visat att många faktorer som påverkar varandra är 
inblandade vid utveckling av fetma (sociala, beteendemässiga, ärftliga och kulturella 
faktorer). Läkemedelsbehandling har varit vanligt att använda som tilläggsbehandling. 
Dessutom har det i vissa tillfällen använts speciella proteinpreparat. Kirurgisk behandling har 
visat sig ge större viktminskning än icke-kirurgisk behandling. SBU framhöll även att 
utvärdering av olika former av långtidsbehandling för att få ökade kunskaper om dess effekter 
var angeläget. Vid behandling med beteendeterapi har inte några säkra slutsatser dragits. 
Många studier avhandlar förebyggande insatser ofta inom relativt specifika områden, till 
exempel kampanjer för att minska högt blodtryck, kolesterolnivån i blodet eller andra 
riskfaktorer. 
 
Studier visar att viktnedgång bibehålls i högre grad om flera interventioner, till exempel diet, 
läkemedel och/eller kognitiv beteendeterapi ges tillsammans över en tidsperiod längre än sex 
månader (Perri, 1998). Intensiva livsstilsinterventioner i kombination med läkemedel har 
också visats kunna leda till ökad viktminskning. Studier visar att läkemedelsbehandling eller 
beteendeterapi i kombination med motion samt rådgivning om kost kan ge större 
viktminskning som bibehålls längre tid än om enbart kost- eller motionsintervention används 
(Avenell et al., 2004; Frost et al., 2002). Det har dock funnits alltför lite forskning för att 
kunna säkerställa vilka av dessa interventioner som bör kombineras eller avgöra om någon av 
interventionerna har mer betydelse än någon annan (aa.). Mer forskning behövs om vilka 
metoder som är effektiva vid viktnedgång (Perri, 1998).  
 
Kognitivt och lösningsfokuserat förhållningssätt och övervikt/fetma 
 
Beteendeterapi har vanligtvis använts i någon form där det varit önskvärt att mottagaren av 
hjälp behövt förändra ett icke-ändamålsenligt beteende, exempelvis vid stresshantering och 
övervikt (Avenell et al., 2004; Melin, 1995; Rapoport, 1998; Shaw, O´Rourke, Del Mar & 
Kenardy, 2005; Stahre 2002; Stahre, 2005; Stahre & Hällström, 2005). De arbetssätt som 
använts har oftast innehållit kognitiv beteendeterapi (Avenell et al., 2004; Rapoport, 1998; 
Shaw, O´Rourke, Del Mar & Kenardy, 2005; Stahre, 2002;Stahre, 2005; Stahre & Hällström, 
2005). Det har även visats att kognitiv terapi är effektivt tillsammans med andra 
interventioner, som till exempel kost och motion vid viktminskning. Kognitiv beteendeterapi 
har däremot visats vara effektiv även utan andra interventioner vid viktminskning (Shaw et 
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al., 2005). Lösningsfokuserad terapi har valts av vissa terapeuter då den, förutom de likheter 
som finns med den kognitiva terapin, innehåller en hög grad av fokusering på lösningar (Berg 
& De Jong, 2003; Korman & Söderquist, 1993). 
 
Det har beskrivits att kognitivt förhållningssätt karaktäriseras av en tro på att våra tankar - 
känslor och handlingar (även kallad den kognitiva triaden) har ett tätt samband. Liksom det 
lösningsfokuserade förhållningssättet har det kognitiva förhållningssättet en aktivt lyssnande 
och nyfiket frågande samtalsmetodik som grund. Varje människas samlade livserfarenheter 
finns med och fungerar som en plattform för att komma vidare härifrån och framåt i ett 
påbörjat förändringsarbete (D´Elia, 2004; Palm, 1994; Berg & De Jong, 2003).   
Samtalsmetodiken används tillsammans med olika verktyg för att medvetandegöra den 
hjälpbehövandes tankar – känslor – och handlingar i verkliga situationer. Egna 
grundantaganden eller livsregler ifrågasätts. I stället har det nyfikna, frågande och 
berömmande förhållningssättet letat efter mer ändamålsenliga sätt för den hjälpbehövande att 
agera på (D´Elia, 2004; Palm, 1994; Berg & De Jong, 2003). Det kognitiva förhållningssättet 
har även beskrivits som att den hjälpbehövande ses som en jämlik part till hjälparen i en 
dialog präglad av öppenhet som när två vetenskapsmän studerat ett problem från två olika 
synvinklar (Palm, 1994).  
 
Lösningsfokuserat arbetssätt har inneburit att den professionelle utgått ifrån vilka erfarenheter 
den hjälpbehövande har sedan tidigare och med den utgångspunkten har försökt finna möjliga 
lösningar i stället för att, som i så kallad traditionell terapi, försökt finna orsaker till problem 
för att behandla orsakerna. Tidigare framgångsrika lösningsmönster och framgångsfaktorer 
har identifierats när denna modell använts. Ett verktyg som ofta använts i den 
lösningsfokuserade modellen är så kallade skalfrågor (Berg & De Jong, 2003; Korman & 
Söderquist, 1993).  
 
Kortsiktiga och uppnåeliga mål har visats vara viktiga både i kognitivt och i lösningsfokuserat 
behandlingsarbete (Berg & De Jong, 2003; D´Elia, 2004; Palm, 1994). Det 
lösningsfokuserade arbetssättet har beskrivits som ett komplement till det kognitiva 
arbetssättet då den önskvärda situationen i framtiden, efter förändringens genomförande, 
ägnas mer tid i samtalssituationen än problemets orsak (Berg & De Jong, 2003). 
 
Förändringsarbete och övervikt/fetma  
 
Att hjälpa människor med att förändra sitt beteende är komplicerat därför att alla är olika 
individer och har olika slags hjälpbehov i förbindelse med ett förändringsarbete. Vårt inre 
avspeglas i vad vi känner, tänker och hur vi handlar (Palm 1994).  
 
Förändringsprocessen kan beskrivas på olika sätt. Prochaska och DiClemente beskiver 
processen som ett hjul med olika delar eller faser; en före funderande fas, funderandefas, 
förberedelse/planeringsfas, handlingsfas, vidmakthållandefas samt återfallsfas (Freeman & 
Dolan, 2001). Ett varv i förändringshjulet har beskrivits så här: In i förändringshjulet kommer 
man genom att gå från en ”före-funderande”-fas utanför själva hjulet, där medvenheten om att 
en förändring behövs inte finns, till en ”funderande- eller övervägande”–fas som finns inuti 
förändringshjulet. Väl inne i förändringshjulet förflyttas man mellan de olika faserna, 
idealiskt sett från fas till fas. I vidmakthållandefasen finns möjligheten att kliva ut ur hjulet. 
Återfallet eller bakslaget är inkluderat eftersom det många gånger sker återfall i ohälsosamma 
beteendemönster under en beteendeförändring. Många gånger krävs även flera varv i 
förändringshjulet innan målet är uppnått. Det blir därmed naturligt att planera för hur 
återfallet kan hanteras när förändringen inleds. Förändringsprocessens kan också beskrivas 
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som en uppåtgående process där flera varv i förändringshjulet blir en uppåtgående spiral 
(Freeman & Dolan, 2001). 
 
Reella förändringar har också beskrivits som en förflyttning mellan medvetandenivåer eller 
som förskjutning av perspektiv. Många gånger finns uppfattningen att förändringar har skett, 
medan det egentligen enbart är mer av det som man tidigare prövat. Resultatet har ofta 
inneburit upprepade misslyckanden på grund av att det i praktiken inte har skett någon reell 
förändring (Eriksson, Falch, Lisnyai & Ritoók, 2003; Watzlawick, Weakland & Fisch, 1996). 
En reell förändring är medveten och påverkar på något sätt en eller flera delar av vårt 
känsloliv, tankesätt, handlande, pågår viss tid och innebär teoretiskt sett en perspektiv- 
förskjutning (Eriksson et al., 2003). Detta kan jämföras med de delar som återfinns i den 
kognitiva triaden, våra känslor- tankar och handlingar och som är viktiga komponenter även 
inom det kognitiva förhållningssättet (D Èlia, 2004; Palm, 1994). Det har visat sig vara 
användbart att identifiera var i förändringsprocessen en person med övervikt/fetma befinner 
sig för att kunna skräddarsy behandlingen individuellt (Fontenot, 2002). Däremot har det inte 
tidigare visats att en identifiering av var i förändringsprocessen individen befinner sig har 
någon betydelse för resultatet (Macqueen, Brynes & Frost, 1999). Eriksson med flera (2003) 
talar om reella förändringar i termer av att förskjuta perspektiv, att se på invanda mönster på 
ett nytt sätt. Om man sätter detta in i Prochaska och DiClementes förändringsmodell så som 
den beskrivs ovan (Freeman & Dolan, 2001) har detta inneburit att det redan i funderande- 
och förberedelsefasen planeras på ett annat sätt än tidigare för att möta tänkta situationer som 
kan uppstå i framtiden.  
 
Stress, emotioner  och copingstrategier samt dess betydelse för personer med 
övervikt/fetma  
 
Hur tankar, känslor och handlingar kan påverka varandra ingår som en del i det kognitiva 
förhållningssättet (D´Elia, 2004, Palm, 1994). Valet av handling i en situation som inneburit 
stress för individen har många gånger haft ett nära samband med vilken emotion som 
handlingsvalet har utlöst. Sambandet mellan stress, emotioner och coping anses höra ihop och 
formar en begreppsmässig enhet. Dessa tre existerar som delar i en helhetsrelation vilket 
innebär att delarna och helheten förutsätter varandra (Dahlgren & Starrin, 2004). 
 
Stress kan beskrivas som ”ett tillstånd i organismen som kännetecknas av psykologiska, 
beteendemässiga, perceptuella och fysiologiska reaktioner” (Ekman & Arnetz, 2005, s. 55). 
Stress kan även beskrivas som en obalans mellan de yttre och inre krav som finns och det 
reella handlingsutrymme som finns i förhållande till kraven (Währborg, 2003). En form av 
stress kan vara den stigmatisering som överviktiga ofta utsätts för (Puhl & Brownell, 2003). 
 
De känslor eller emotioner som människor upplever spelar också stor roll för hur människan 
tänker, känner och handlar. Skam anses vara den centrala emotionen som har sin motpol i 
äkta stolthet. Dessa två anses reglera människors upplevelser av lycka och olycka. I vilken 
grad känslor som ilska, glädje, kärlek och rädsla uttrycks beror på i vilken grad dessa känslor 
utlöser skam hos människan. Vid stress har människan flera olika handlingsalternativ och den 
handling som i största möjliga grad genererar antingen en känsla av stolthet eller åtminstone 
ger minsta möjliga skamkänsla väljs i första hand. Det här innebär att skamkänslan hjälper oss 
människor att hålla oss inom socialt accepterade normer, men även att människan kan 
begränsas av rädslan att göra bort sig. Skam uppstår i situationer där våra sociala band hotas 
på något sätt (Dahlgren & Starrin, 2004).  
 
De krafter och ansträngningar som individen kan mobilisera för att hantera och bemöta de 
svårigheter och problem som kan uppstå i livet kan kallas för coping eller copingstrategier 
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(Orth-Gomèr & Perski, 1999). Coping är ett mångtydigt begrepp som kan sägas vara 
människans kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att hantera stress (Folkman & 
Lazarus, 1988). Coping kan också syfta till olika mål, antingen till att undvika, minimera, 
tolerera eller acceptera en svår situation som skapar stress för individen (Eriksson, Thorzén, 
Olivestam & Thorsèn,  2004). Coping har av bland annat Eriksson med flera (2004) beskrivits 
som en process där medvetandet om hur tankar, känslor och handlingar kan påverka varandra 
ingår som en del. Detta återfinns även i det kognitiva förhållningssättet (D´Elia, 2004, Palm, 
1994).  
 
Folkman & Lazarus (1988) menar att coping är en process som förändras när de yttre och inre 
kraven förändras. De har kommit fram till att det finns två reella möjligheter när människans 
vanliga anpassningsstrategier inte längre räcker till. De två möjligheterna är 
problemfokuserad coping och känslofokuserad coping (Folkman & Lazarus, 1988; Lazarus & 
Folkman, 1984). Problemfokuserad coping som delas in i konfrontation, egenkontroll, 
ansvarstagande, planerad problemlösning och att söka socialt stöd kan vara att analysera 
problemet förnuftsmässigt och därefter åtgärda detta. Känslofokuserad coping som delas in i 
distansering, flykt/undvikande och positiv omtolkning handlar om att hantera de känslor som 
påfrestningarna orsakar på något sätt. Att ha tillgång till flera copingstrategier och att kunna 
variera dem gör att en person kan sägas ha ändamålsenlig copingkompetens (Folkman & 
Lazarus, 1988).  
 
Copingprocessen börjar med att individen gör en bedömning om situationen innebär ett hot 
eller en utmaning. Den processen kan beskrivas enligt följande: 
 

1. Individen gör en värdering av situationen. Situationen kan bedömas som ett hot om 
något som kan komma att ske eller redan har inträffat. Situationen kan också betraktas 
som en utmaning. 

2. Utifrån den värdering som gjorts av situationen väljer individen copingstrategi. 
3. Sist i processen sker en utvärdering av situationen där individen väljer mellan att 

förändra eller omtolka tidigare gjorda värderingar (Eriksson et al., 2004). 
 
Puhl och Brownell (2003) har i en litteraturstudie undersökt copingstrategier som personer 
med fetma använder sig av för att möta stigmatisering och diskriminering. Exempel på sådana 
strategier kan vara accepterande av det faktum att man tillhör en socialt stigmatiserad grupp, 
flyttande av fokus från sig själv till andra, undvikande av jämförelser med personer som inte 
ingår i samma stigmatiserade grupp eller att bli väldigt duktig på någonting som är socialt 
accepterat eller finnas till hands för andra människor. Faktorer hos individen som kan påverka 
vilka copingstrategier som väljs är till exempel kön, personlighet, tidigare erfarenheter, 
förväntningar om bakslag eller framgångar, ålder och vilken tillgång den enskilde individen 
har till socialt stöd (Puhl & Brownell, 2003). Av tradition så brukar kvinnliga förhållningssätt 
förknippas med de känsloinriktade copingstrategierna men så behöver inte alltid vara fallet 
enligt författarna Dahlgren och Starrin (2004).  
 
Det framhålls som viktigt att rehabiliteringsprogram för personer med fetma innehåller 
aktiviteter som syftar till att utveckla individens förmåga att hantera de problem och 
svårigheter de möter i relation till sin viktsituation och inte enbart sådana som siktar på 
viktreduktion och förbättring av deras kondition (Nilsson, 1999). Elfhag och Rössner (2005) 
visar i en litteraturstudie som sträcker sig över tiden 1984 – 2004 att deltagande i olika typer 
av fetmabehandlingsprogram verkar ge den enskilde individen större tillgång till mer 
ändamålsenliga copingstrategier vilket i sin tur har stor betydelse för bibehållandet av den nya 
vikten. Personer som lyckats med att bibehålla sin viktnedgång i sex månader eller mer hade 
flera gemensamma nämnare, till exempel uppnådde de sina egna mål, bibehöll hela tiden en 
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fysiskt aktiv livsstil, åt regelbundet och åt frukost. Dessa personer hade även högre tilltro till 
sig själva och sin egen förmåga att bland annat kunna hantera negativa känslor. Många behöll 
vissa former av egenkontroll (till exempel vägning/mätning) livet ut och klarade av att hantera 
mat på ett flexibelt sätt i motsättning till att alltid följa strikta rigida regler. Dessutom hade de 
förmågan att kunna tänka alternativa tankar (Elfhag & Rössner, 2005). 
 
Beskrivning av rehabiliteringsprogrammet 
 
Rehabiliteringsprogrammet, som denna studie följer upp, är gemensamt för grupper med 
övervikt/fetma och stressrelaterad ohälsa. Programmet sträcker sig över en tidsperiod om 18 
månader. Programmet inleds med fyra veckors vistelse (=grundprogrammet) vid 
rehabiliteringsenheten. I varje grupp ingår åtta personer. Fyra uppföljningar genomförs tre, 
sex, tolv och arton månader efter den inledande fyraveckorsvistelsen. Vid uppföljningarna sex 
och arton månader efter grundprogrammet genomförs tre dagars vistelse vid enheten. Övriga 
uppföljningar sker via brev och telefon.  
 
I programmet, som är strikt schemalagt, ingår gruppundervisning, regelbundna måltider, egen 
matlagning tillsammans med dietist, samtal med kontaktperson utifrån kognitivt och lösnings-
fokuserat förhållningssätt, fysisk aktivitet i form av morgonsträckning (morgongymnastik före 
frukost), gymnastikpass, vattengymnastik och promenader både egna och i grupp. Dessutom 
får deltagarna möjlighet att bland annat prova taktil massage. Gruppundervisning föregår vid 
cirka 12 tillfällen och innefattar kunskaper om kognitivt/lösningsfokuserat förhållningssätt, 
kost, motion, stress/återhämtning, smärta, avslappnings-/avspänningstekniker, motivation/mål 
och utarbetande av egen handlingsplan. Allt material som deltagarna får samlas i en egen 
pärm.  
 
Vetenskapligt framtagna kostråd gäller, där bland annat råd om ökad mängd grönsaker, fisk 
och fibrer, minskad mängd fett och socker, samt regelbundna måltider ingår. 
Tallriksmodellen, som finns i flera varianter beroende på vad man har behov av används som 
ett verktyg vid rehabiliteringsenheten. Tallriksmodellen för alla som önskar att må bra och 
inte behöver gå ned i vikt består av en tallrik där två femtedelar av tallriken fylls med 
grönsaker, två femtedelar med potatis/pasta/ris eller annan kolhydratkälla och en femtedel 
med proteinkälla. Tallriksmodellen vid viktminskning används vid lunch och middag av 
personer som behöver gå ned i vikt. Denna innebär att ungefär halva tallriken fylls med 
grönsaker, cirka en fjärdedel med potatis/pasta/ris och cirka en femtedel med fisk/kött eller 
annan proteinkälla (Eliasson & Lindeberg, 2004; www.slv.se).  
 
Ett antal verktyg används under vistelsetiden för att varje deltagare själv ska komma fram till 
vad han eller hon behöver göra för att lyckas. Bland annat prioriteras de områden i livet som 
är viktiga för den enskilde att arbeta vidare med hjälp av en livskompass. Med detta som 
utgångspunkt skapar deltagaren sina egna målbilder samt utvecklar målsättning och 
handlingsplan. Varje deltagare har en kontaktperson i personalgruppen som denne har cirka 6-
7 samtal á 45 – 60 minuter med under grundprogrammet. Deltagaren och kontaktpersonen har 
även samtal under uppföljningen. 
 
Personalen använder kunskaper från kognitivt och lösningsfokuserat förhållningssätt i 
individuella samtal och i gruppen som helhet. Den personal som är individuell samtalspartner 
har till uppgift att genom frågor få varje deltagare att konkret beskriva hur han eller hon 
tänker sig att vägen till målet ser ut och att beskriva konkreta stopp eller delmål efter vägen.  
 
Traditionellt sett har vikt och viktnedgång alltid funnits med som viktiga parametrar över 
effektivitet och resultat av rehabiliteringsprogram som riktar sig till personer med övervikt 
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och fetma. Av statistik från den aktuella rehabiliteringsenheten framgår att från starten av 
programmet 1997 till och med januari 2004 så hade 20 procent av deltagarna minskat sin vikt 
med fem procent eller mer och 15 procent hade minskat sin vikt med tio procent eller mer. 
Flera av deltagarna har i olika sammanhang uttryckt att andra för dem viktiga saker förändras 
hos dem själva utan att de direkt kan beskriva vad. 
 
 
Att övervikt och fetma utgör stora problem för den enskilde framgår av ett antal studier 
(Agardh, 2005; Dahlgren & Starrin, 2004; Maeland 2002; Puhl & Brownell, 2003; Rapoport, 
1998). Många olika behandlingar och metoder finns prövade (Avenell et al., 2004; Frost et al., 
2002; Perri, 1998; SBU rapportnr: 160, 2002) och det behövs mer forskning om vilka metoder 
som är effektiva vid viktnedgång (Avenell et al., 2004; Perri 1998; Shaw et al., 2005). 
Tidigare studier har till stor del varit inriktade mot antingen metoder och behandlingar som 
syftat till viktminskning eller mot resultat i form av minskad sjukdoms- eller 
komplikationsrisk och ökad livskvalitet (Avenell et al., 2004; Karlsson, 2003; Rössner, 1999; 
Shaw et al., 2005; Frost et al., 2002). I denna studie fokuseras i stället på hur deltagarna 
upplever att deras vanor och tankemönster har förändrats efter att de genomgått ett 
rehabiliteringsprogram.  
 
Syfte 
 
Syftet med denna studie var att belysa om personer med övervikt/fetma har upplevt någon 
förändring av vanor och tankemönster genom att delta i ett rehabiliteringsprogram. 
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METOD 
 
Enkätstudien 
Enkätstudien valdes som metod för att med en deskriptiv design kunna återge ett svar på 
forskningsfrågan. Deskriptiv design innebär att en beskrivning eftersträvas (Ringdal, 2001).  
 
Urval 
Urvalet var samtliga personer med diagnoserna övervikt eller fetma och som påbörjade 18-
månaders-programmet under tidsperioden juli 2003 – december 2004 samt genomförde den 
avslutande 18-månadersuppföljningen inom tidsperioden januari 2005 till och med juli 2006. 
Tidsperioden för studien valdes på grund av att delar av programmet förnyades från och med 
2005 då samtliga deltagare, både de som påbörjade programmet och de som redan befann sig i 
programmet, även fick bemötande utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt.  
Det var 50 personer som uppfyllde kriterierna och av dessa var tio män och 40 kvinnor. Det 
var 26 personer som besvarade enkäten och svarsfrekvens var 52%. Könsfördelningen bland 
informanterna var 18 kvinnor och åtta män. Åldersspridningen var från 27 upp till 62 år med 
en medelålder på 47,5 år. Både män och kvinnor var i ålder fördelade ungefär lika.  
 
Datainsamling 
Datainsamling har skett med hjälp av en semistrukturerad enkät. Enkäten har utformats för att 
fånga informanternas upplevelse av förändring i förhållande till rehabiliteringsprogrammets 
hörnstenar mat, motion, vila/avslappning samt kognitiva tankemönster. Enkäten innehåller 
både slutna och öppna frågor. De slutna frågorna har inneburit att informanten skattat sitt svar 
från 0 till 5, där 0 = inte alls och 5 = fullständigt. Talen 1, 2, 3 och 4 har inte tilldelats någon 
betydelse i text. Nästan samtliga slutna skattningsfrågor följs av en öppen följdfråga där 
informanten ombetts att beskriva skillnader i exempelvis mat- eller motionsvanor före 
programmets start jämfört med dagsläget.  
 
En granskning av enkäten genomfördes genom att personal vid rehabiliteringsenheten samt en 
deltagare i rehabiliteringsprogrammet i samband med sexmånadersuppföljningen fick besvara 
och ge kommentarer på enkäten. Detta medförde att små justeringar i enkäten gjordes, inga 
större förändringar gjordes dock. Enkäten, svarskuvert och informationsbrev om studien 
skickades till de 50 personer som ingick i urvalet (bilaga 1 och 2). En påminnelse med 
informationsbrev, enkät och svarskuvert skickades ut till samtliga efter cirka fem veckor 
(bilaga 3). 
 
Dataanalys 
Databearbetningen har genomförts manuellt. Enbart beskrivande statistik har använts och 
svaren från frågeformulärets slutna frågor har presenterats i frekvenstabeller som utarbetats 
manuellt layoutmässigt enligt Backman (1998). I direkt anslutning till aktuell frekvenstabell 
presenteras en sammanfattning av svaren från de öppna följdfrågorna och exempel på svar 
presenterats. 
 
Validitet och reliabilitet i enkätstudien 
Validitet betyder att det som studien utger sig ha undersökt faktiskt har blivit undersökt. 
Reliabilitet betyder pålitlighet. Upprepade mätningar med samma mätinstrument ger samma 
resultat om instrumentet har hög reliabilitet. Hög reliabilitet är en förutsättning för hög 
validitet (Ringdal, 2001). Enkäten har utarbetats specifikt för ändamålet, då upplevelser av ett 
specifikt rehabiliteringsprogram undersöktes. Enkäten är utarbetad av den författare som har 
mest kännedom om verksamheten (M.P.). Ingen pilotundersökning var möjlig att genomföra 
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men enkäten har granskats dels av den andre författaren (U.J.D.) och dels av personal och en 
deltagare vid rehabiliteringsprogrammet.  
 
Intervjustudien 
 
Med studiens syfte som utgångspunkt har en kvalitativ metod med intervju och konventionell 
innehållsanalys valts. Att ta del av beskrivningar från personer som hade reell erfarenhet 
ansågs angeläget för att erhålla kompletterande data till enkätstudien och därmed på ett 
flerfaldigt och djupare sätt belysa forskningsfrågan.  
 
Kvalitativ intervju är enligt Starrin och Rench ”en metod för att utröna, upptäcka förstå, lista 
ut beskaffenheten eller egenskaper hos någonting” (Svensson & Starrin, 1996, s. 53). 
Innehållsanalys är en metod som kan anta olika former och ha kvalitativ eller kvantitativ 
ansats. Den kvalitativa innehållsanalysen, som här använts, innebär att påståenden som 
uttrycker samma bakomliggande tankegång sammanfattas, på ett strukturerat sätt, i teman. 
Närmare beskrivning av detta återfinns nedan under rubriken dataanalys.  
 
Urval 
Kriterierna för deltagande i intervjustudien var personer med övervikt/fetma som deltagit i 
rehabiliteringsprogrammet i sin helhet. De personer som tillfrågades om deltagande kom från 
två grupper som genomförde den avslutande vistelsen vid rehabiliteringsenheten i 
tidsperioden maj – juli 2006. Dessa grupper valdes på grund av tidsskäl och att personerna var 
lätta att nå. 
  
Sammanlagt 13 vuxna, samtliga kvinnor, uppfyllde ovan nämnda kriterier och tillfrågades om 
de ville delta i studien. Tre personer gav sitt samtycke.  
 
Datainsamling 
I samband med den avslutande 18-månadersvistelsen fick deltagarna muntlig information om 
studien av en av författarna (M.P.). Ett informationsbrev med en förfrågan om vederbörande 
ville delta i studien och ett svarskuvert delades också ut (bilaga 4). I brevet gavs information 
om studiens syfte, att deltagande var frivilligt och att insamlade data skulle komma att spelas 
in på band och behandlas konfidentiellt. Inget påminnelsebrev har skickats ut. 
 
Datainsamling har skett med hjälp av en semistrukturerad intervju. En intervjuguide har 
använts som stöd och den semistrukturerade karaktären har varit ett verktyg för att hålla ett 
visst fokus utifrån programmets huvudteman och studiens syfte (Kvale, 1997).  
 
Intervjuerna inleddes med frågan: ”Berätta i korthet hur du har upplevt vistelsen på 
rehabiliteringsenheten?” Därefter ombads deltagaren berätta om hur de hanterar sin situation 
utifrån programmets huvudteman mat, motion, vila/avslappning och tanke-känsla-handling 
och vilken målsättning de har haft. Avslutningsvis ombads informanten att berätta om 
eventuella förändringar som de erfarit från tiden före till efter genomgånget 
rehabiliteringsprogram.  
 
Frågeguiden testades genom att en provintervju genomfördes på en personal som var 
förtrogen med verksamheten och de presumtiva informanternas upplevelser. Personen 
uppfyller därmed inte kriterierna för urvalet varför det inte är möjligt att inkludera 
provintervjun i analysmaterialet. Provintervjun visade att guiden var behjälplig i förhållande 
till forskningsfrågan men gav anledning att inhämta ytterligare kunskaper i intervjumetodik 
med inriktning på att hålla frågorna öppna. 
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Samtliga intervjuer inleddes med information om att informanten själv avgjorde vad de ville 
berätta. Likaså avslutades intervjuerna med frågan om det var något som var sagt som de inte 
önskade skulle kvarstå i studiematerialet. Intervjun har genomförts vid ett tillfälle per person. 
Samtliga intervjuer gjordes av en av författarna (U.J.D.) och spelades in på band samt skrevs 
ut ordagrant. Intervjun har genomförts på av informanten önskad plats i informantens hem 
eller i annan avpassad intervjumiljö och på avtalad tid. Intervjun har pågått i 1-1½ timme. 
 
Dataanalys  
En kvalitativ innehållsanalys har genomförts av det insamlade datamaterialet. Enligt 
Graneheim och Lundman (2003) har analysarbetet genomförts i följande moment:  

 
1. Genomläsning av materialet för att få en helhetsbild 
2. Sortering  
3. Identifiering av meningsenheter 
4. Kondensering 
5. Kodning 
6. Kategorisering 
7. Tematisering 

 
En av författarna (U.J.D.) skrev ut de bandade intervjuerna ordagrant och läste sedan 
utskriften för att skapa ett helhetsintryck. Genomläsningen av materialet gjordes ett flertal 
gånger. Vidare reflekterandes över frågor om förförståelse och subjektivitet i syfte att öppna 
sinnena för de intryck som materialet hade att förmedla.  
 
Analysen har utgått från rehabiliteringsprogrammets huvudområden mat, motion, 
avslappning/vila, tanke – känsla varför det naturligt blev den sorteringen i analysens andra 
steg. Utifrån dessa huvudområden har upplevelserna delats upp i tidpunkterna före, under och 
efter programmets genomförande. Nedanför beskrivs sorteringen schematiskt: 

  
Utsagor som ”tidigare så satt jag bara inne hela dagarna” sorterades till ”upplevelse av 
motion före programmets start” och utsagan ”nu går jag på gymnastik en gång i veckan” 
placerades i ”motion efter programmets avslutande”. Därefter vidtog arbetet med 
meningsenheter. Här återges bara ett exempel från huvudområdet mat men i analysarbetet har 

Upplevelser 
av mat 

Upplevelser 
av motion 

Upplevelser av 
avslappning/vila 

Upplevelser av 
tanke-känsla 

Före programmets 
start 

Under pågående 
program 

Efter programmets 
avslutande 

Fortsatt analys av 
meningsenheter, 
kondensering, 
koder, 
kategorisering, 
tematisering  

Fortsatt analys av 
meningsenheter, 
kondensering, 
koder, 
kategorisering, 
tematisering 
 

Fortsatt analys av 
meningsenheter, 
kondensering, 
koder, 
kategorisering, 
tematisering 
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rehabiliteringsprogrammets samtliga fyra huvudområden (mat, motion, avslappning/vila, 
tanke-känsla) analyserats. 
TEMA: ATT FÅ BALANS I TILLVARON UNDER PÅGÅENDE 
PROGRAM   

MENINGSENHET- KONDENSERING  
Där stog det grönsaker så det blev liksom lättare för mig att ta grönsaker. Tillgänglighet underlättar/hanterbart  

Tallriksmodellen.. Ja man ser hur genialt det är jämfört med andra metoder Enkelheten/tillgänglighet underlättar  

då man ska hålla reda på hela veckans points. Förståeligt med tallriksmodellen  

Det skulle inte knusslas om man tog fel brödsorter..man skulle  Hanterbart   

inte stirra sig blind på att bara äta rätt saker. Inte pekpinnar/tillåtande   

Jag behövde komma in i bra vanor. Jag hade behövt längre tid för att komma  Behov att komma in i bra vanor  

in i bra rutiner. Behöver tid  

Ja det är ju väldigt bra att komma bort från sina egna rutiner totalt när man ska  Bra att komma bort  

bearbeta sig själv tror jag. Annars skulle man gå hem och……. tröstäta istället.  från egna rutiner  
     
   
 KODNING KATEGORI 
 Efterfrågar:  

 Hanterbart  

 
Förståeligt Att uppleva stress 

 

 Stödjande arena 
och  söka  
 

 Minskade krav stressreducering 

 Bra vanor  

 Behöver tid  

 Skyddande arena   

 
Ett antal kategorier sammanfördes slutligen till tre centrala teman vilka återges i sin helhet i 
studiens resultatdel. 
 
Etiska överväganden  
 
Studien har bedrivits i enlighet med de fyra inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
gällande forskningsetiska riktlinjer (www.codex.uu.se/oversikter/humsam/humsam/htlm)  
enligt följande:  
 
Informationskravet : skriftlig information om studiens syfte, ramar för intervju frågeformulär, 
om frivilligt deltagande, om konfidentiell behandling av data och om hur studien kom att 
dokumenteras gavs i form av ett informationsbrev.  
 
Samtyckekravet: skriftligt samtycke till deltagandet inhämtades.  
I intervjustudien skedde detta genom ett separat samtyckeformulär och i enkätstudien 
informerades om att besvarandet av frågeformuläret innebar samtycke till att delta.  
 
Konfidentialitetskravet: personuppgifter och kodnycklar har förvarats inlåst och data 
behandlats med respekt och med konfidentialitet. Materialet kommer senare bevaras och 
förstöras på det sätt som föreskrivs.  
 
Nyttjandekravet: insamlat material har behandlats som ovan nämnt och kommer ej att göras 
tillgänglig för andra ändamål. 
 
En av författarna är verksam vid den undersöka rehabiliteringsenheten. Forskningsdesignen 
som valts har inneburit att den anställde författaren genomfört en studie i form av en enkät. 
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Intervjuerna har genomförts av den författare som ej är anställd vid enheten. Inget 
beroendeförhållande fanns vid undersökningstillfället då samtliga som tillfrågats om 
deltagande i studien hade avslutat rehabiliteringsprogrammet. 
 
Studien har genomgått och godkänts vid forskningsetisk prövning vid Karlstads universitet. 
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RESULTAT 
 
Resultaten från enkätstudien respektive intervjustudien presenteras åtskilt under egna 
rubriker. Resultaten bygger på svar från 26 informanter i enkätstudien och tre informanter i 
intervjustudien.  
 
Enkätstudien 
 
Resultatet visar att de flesta informanter ansåg att de efter avslutat rehabiliteringsprogram 
inriktat på övervikt/fetma till någon del uppnått egen målsättning med rehabiliterings- 
programmet. De flesta informanterna ansåg också att någon förändring skett i deras vanor 
kring mat, motion, avslappning samt hantering av tankar, känslor och handlingar. Mer än 
hälften av informanterna ansåg att samtal med kontaktperson och användandet av 
rehabiliteringsenhetens verktyg hade haft betydelse för deras livsstilsförändringsarbete. För 
att få komma till rehabiliteringsavdelningen hade 15 informanter på eget initiativ föreslagit en 
remiss till rehabiliteringsavdelningen. Övriga har fått remissen till rehabiliteringsenheten 
föreslagen för sig, antingen av sin läkare eller av annan professionell person.  
 
Resultat av enkätstudien är uppdelat i rubriker där svar från liknande frågor i enkäten 
sammanförts. Under respektive rubrik presenteras resultatet från skattningsfrågorna i tabeller 
och text samt resultatet från de tillhörande öppna följdfrågorna i en sammanfattande text.  
 
Måluppfyllelse, mat-, motion-, vilo/avslappningsvanor och förändring 
Av tabell 1 framgår informanternas skattning av måluppfyllelse, förändrade mat-, motions-, 
och vilo-/avslappningsvanor.  
 
Tabell 1:  Informanternas skattade måluppfyllelse samt skattning av  förändring i mat-, 

motions- samt vilo-/avslappningsvanor efter genomfört rehabiliteringsprogram 
 Inte alls 

(0) 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
Fullständigt 

(5) 
Måluppfyllelse a  

1 
 

2 
 

5 
 

9 
 

7 
 

2 
Förändring i 
matvanor a 
 

 
1 

 
2 

 
4 

 
9 

 
7 

 
3 

Förändring i 
motionsvanor a 
 

 
3 

 
3 

 
7 

 
6 

 
4 

 
3 

Förändring i 
avslappnings-
vanor a 

 
7 

 
2 

 
5 

 
8 

 
3 

 
1 

a Samtliga informanter (n=26) har besvarat dessa frågor 
 
Måluppfyllelse: En informant har skattat sin egen målsättning som inte alls uppnådd medan 
18 personer skattade att de uppnått egen målsättning till tre eller högre på skalan (tabell 1).  
 
På följdfrågan om vilken målsättning informanten hade med att delta i rehabiliterings-
programmet svarade 19 informanter. De angav på lite olika sätt att deras målsättning med 
rehabiliteringsprogrammet var att gå ned i vikt. Andra målsättningar som angavs var till 
exempel att bli piggare och mer alert, att ändra inställning både till maten och till sig själv 
samt att må bättre.  
Förändring i matvanor: Nitton informanter har skattat sig till den övre delen av skalan, det 
vill säga 3, 4 och 5 (tabell 1).  
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Följdfrågan besvarades av 24 informanter. Dessa angav regelbundenhet, att grönsaksmängden 
ökat samt att tallriksmodellen använts. Några av svaren har dock speglat ett annat sätt att 
hantera mat/måltidssituationerna: ” …börja prata om min ätstörning…”, ”Tänker mer på vad 
jag äter nu”, ”…medveten om vad jag äter…”, ”…Nästan all ångest över mat är borta.” 
 
Förändring i motionsvanor: Lika många informanter har skattat sin förändring i 
motionsvanor mellan 0-2 som mellan 3-5 (tabell 1).  
 
Följdfrågan har besvarats av 24 informanter. Vilken typ av aktivitet samt hur ofta aktiviteten 
utfördes redovisades av 14 personer. Vanliga aktiviteter var promenader, stavgång, 
vattengympa och cykling men även gymnastik och dans förekom. Tillsammans med 
respektive aktivitet står exempelvis att aktiviteten nu är en daglig rutin, att den genomförs 
flera gånger i veckan eller att aktiviteten genomförs ett visst antal timmar per vecka. Många 
genomför sin motion regelbundet men det framkommer också att motionen inte fungerar så 
som de skulle vilja. Någon anger att en större livsförändring påverkat motionsvanorna så att 
vederbörande numera är mer aktiv. Dessutom framkommer andra förändringar som fungerat 
som motivationsfaktorer för motion och träning: ”…skaffat hund…”, ”…använder bilen bara 
när jag absolut måste…”, ”…tänker mer på att röra mig för mitt eget bästa…” 
 
Förändring i avslappningsvanor: Tolv informanter har skattat sin förändring i avslappnings-
vanor till 3, 4 eller 5 och nio informanter till 0 eller 1 (tabell 1).  
 
Följdfrågan besvarades av 23 informanter. Informanterna angav att de efter att de avslutat 
rehabiliteringsprogrammet använder sig av stresshanteringstekniker, som att räkna till tio eller 
koncentrera sig på att ta djupa andetag. Någon informant har också blivit mer uppmärksam på 
sina tidiga stressignaler och bromsar därmed i tid. Det fanns även de som angav att de i dag 
avsätter egen tid och använder sig av kognitivt tänkande.  
 
Tillämpning av kunskaper från kognitivt förhållningssätt och samtalens betydelse 
För att öka möjligheterna till en livsstilsförändring ingick information och undervisning bland 
annat om sambanden mellan tankar - känslor och handlingar samt enskilda samtal utifrån 
kognitivt och lösningsfokuserat förhållningssätt i rehabiliteringsprogrammet. 
 
Utav de 26 informanterna var det 16 som angav att de före rehabiliteringsprogrammets start 
inte hade kunskap om sambanden mellan våra tankar, känslor och handlingar (redovisas inte i 
tabell).   
Informanternas skattning av tillämpning av kunskap om tankar - känslor och handlingar samt 
samtalens betydelse för livsstilsförändringar redovisas i tabell 2.  
 
Tabell 2:  Informanternas skattning av egen tillämpning av tanke-känsla-handling samt 

samtalens betydelse för livsstilsförändringsarbete 
 Inte alls 

(0) 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
Fullständigt 

(5) 
Tillämpning av 
kunskaper om tankar – 
känslor och handlingara 

 

 
0 

 
4 

 
4 

 
8 

 
7 

 
2 

Samtalens betydelse för 
livsstilsförändrings-
arbetetb 

 

 
3 

 
2 

 
3 

 
5 

 
7 

 
6 

a n=25 (internt bortfall=1), b Samtliga informanter (n=26) har besvarat dessa frågor 
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Tillämpning av kunskaper om tankar – känslor och handlingar: Samtliga 25 informanter som 
besvarade frågan har skattat att de tillämpar dessa kunskaper. De flesta skattade sig på 3-4 
(tabell 2).  

 
I följdfrågan till skattningsfrågan om tillämpningen av kunskaperna om tankar, känslor och 
handlingar efterfrågas om kunskaperna om sambanden tankar - känslor och handlingar 
medfört några skillnader för informanten. Frågan besvarades av 22 informanter. Även den 
informant som avstod från att besvara skattningsfrågan har valt att besvara den öppna 
följdfrågan. Svar som förekommit är till exempel; ”..det har hjälpt mig mycket…” , ”…blivit 
starkare mentalt…”, ”…vågar säga ifrån (nej). Planerar …” och ”Ja, jag tycker att jag kan 
se flera möjligheter i olika situationer”. Andra har svarat att dessa kunskaper haft betydelse 
under vissa perioder av livet, att det är svårt att genomföra kunskaperna i praktiken och att 
kunskaperna har medfört att informanten numera inte skjuter upp saker.  
 
Tretton informanter har skattat samtalens betydelse för livsstilsförändringsarbetet till 4 eller 5 
(fullständigt) medan tre informanter skattade att samtalen inte alls haft någon betydelse. 
Denna fråga har ingen öppen följdfråga.  
 
Informanternas skattning på frågorna 
Av de 26 informanter som besvarade skattningsfrågorna om måluppfyllelse, mat, motion, 
vila/avslappning och tankar/känslor/handlingar har 25 personer skattat sig till 0, 1 eller 2 på 
åtminstone en av frågorna. Omvänt har 16 informanter skattat sig till 4 eller 5 på minst en av 
dessa frågor.  
 
Av dem som har skattat sig till 0, 1 eller 2 på någon fråga återfinns skattningar över hela 
skalan på övriga frågor. Hos de 16 som skattat sig till 4 eller 5 på någon av frågorna återfinns 
två informanter som på någon av frågorna skattat sig till 0. Totalt har 15 av de 16 
informanterna som skattade sig till 4 eller 5 på minst en fråga också skattat sig till 0, 1 eller 2 
på minst en fråga. 
 
Några olika verktygs betydelse för informantens livsstilsförändring 
Informanterna har skattat livskompassens, målbildernas och handlingsplanens betydelse för 
livsstilsförändringen (tabell 3).  
 
Tabell 3:  Informanternas skattning av verktygens betydelse för arbetet med egen 

livsstilsförändring 
 
 

 
Inte alls 

(0) 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
Fullständig 

(5) 
Livskompassens 
betydelse a 
 

 
5 

 
1 

 
4 

 
12 

 
3 

 
1 

Målbildernas 
betydelse a 
 

 
4 

 
2 

 
2 

 
12 

 
5 

 
1 

Handlings-
planens 
betydelse a 
 

 
4 

 
1 

 
4 

 
12 

 
4 

 
1 

a Samtliga informanter (n=26) har besvarat dessa frågor 
 
Svaren på dessa tre skattningsfrågor har en koncentration till mittendelen av skalan (tabell 3) . 
Totalt skattade 12 informanter sig till 3 på skalan för alla tre verktygens betydelse. Av dessa 
12 informanter är åtta de samma i alla tre skattningsfrågorna. Bland de övriga fyra finns det 
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någon som har skattat sig likadant i två av dessa tre frågor, men det finns även de som har 
skattat sig olika på alla tre frågorna.  
 
Av de informanter som skattat betydelsen av dessa verktyg till inte alls (= 0) återfinns en 
informant som skattat att inget av verktygen haft betydelse för dennes livsstilsförändring. 
Övriga som skattat att ett eller två av verktygen inte alls haft någon betydelse har också 
skattat att något av de andra verktygen haft betydelse i någon grad. En och samma informant 
har skattat livskompassens, målbildernas och handlingsplanens betydelse till 5.  
 
Följdfrågan, gemensam för dessa tre verktyg, belyser om verktygen har medfört någon 
skillnad i informantens livsstilsförändringsarbete. Frågan besvarades av 21 informanter och 
handlar till stora delar om informantens livsstilsförändringsarbete. I några svar återspeglas att 
verktygen fungerade som en hjälp i början av livsstilsförändringsarbetet. Ju längre tid som 
gått från att verktygen introducerades under grundprogrammet, desto mindre betydelse har de. 
Andra upplever skillnader i hur de tänker i olika situationer: ”Tänker lite extra i situationer 
när det känns motigt. Tittar i pärmen för att få motivation.”, ”Jag tänker i andra banor, jag 
duger som jag är…jag har lärt mig tycka om mig själv, jag skiter i vad andra tycker…”. 
 
Det framkommer också exempel på att andra förändringar har skett hos informanten även om 
målsättningen från början handlade om viktnedgång samt insikter om vad informanten 
behöver förändra och när en förändring kan vara tillräcklig: ”Jag tränar mer nu än tidigare. 
Har blivit starkare. Nu är det vikten jag ska kämpa med.”, ”Jag vet vad jag vill förändra. Det 
behöver inte bli perfekt, det duger ändå. Det får ta den tid det behöver”, ”Jag har gjort halt. 
Börjat tänka igenom mitt liv”. 

 
Nya insikter som framförallt handlar om deltagarens egen förmåga att ta ansvar, en ökad 
medvetenhet speglas också i många svar. Någon har också kvar en inre bild: ”Målbilden har 
jag alltid i huvudet, den vill jag inte släppa. Det andra har jag redan släppt”. 
Det finns även informanter som är säkra på att ”någonting” har förändrats men att det är 
osäkert vad det beror på: ”Man har börjat tänka på ett annat sätt, om det är det här med 
målbilder och handlingsplan eller samverkan med alla i … tycker jag är svårt att säga”. 
 
Förslag till förbättringar samt övriga meddelanden 
Frågeformuläret avslutades med två öppna frågor om dels förslag till förbättringar av 
rehabiliteringsprogrammet, dels om informanten önskade framföra något ytterligare.  
 
Frågan om förbättringar besvarades av 15 informanter. Av dessa hade nio informanter 
framfört något utöver det som berörts i frågeformuläret tidigare. Det framkommer förslag till 
förändringar av programmets struktur, exempelvis önskades flera uppföljningar, mer kontakt 
mellan uppföljningarna samt längre uppföljningstillfällen. Dessutom uttrycktes önskemål om 
att målsättning med uppföljningarna bör tydliggöras och ges på ett tidigare stadium. 
Önskemål om att rehabiliteringsavdelningen mera aktivt ska ta del i uppföljningarna på 
hemorten uttrycktes också: ”…bättre peppning på hemmaplan...nu får du peppa dig själv och 
det orkar man inte i längden…”, ”Bättre kontakt mellan träffarna. Kände mig utlämnad 
ibland”. 
 
Några informanter gav levande beskrivningar av hur förändringsarbetet har upplevts och 
någon har använt sig av metaforer: ”… jag har fått inspiration och vet nu vad jag vill. Jag vet 
att det räcker med lagom och tallriksmetoden är rätt metod… Jag har inte kommit i mål ännu, 
tar ett steg i taget och … vet att jag når fram till slut.”, ”Att ändra livsstil är som att vända 
eller gira med Titanic innan man går på isberg, d v s tungrott men nödvändigt”. 
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Intervjustudien  
 
Alla tre kvinnorna har upplevt förändringar i sina vanor och tankemönster genom att delta i 
rehabiliteringsprogrammet. Däremot varierar omfattningen men framför allt tidpunkten när 
nya sätt att hantera situationen har tillkommit. Det kan vara i början av programmet, under 
programmets pågående eller efter programmets slut. Någon entydighet föreligger inte i vilka 
förändringar eller nya sätt att hantera tillvaron som personerna har tillägnat sig. Vidare 
framkommer att det skulle behövas ett mer individuellt och specifikt stöd efter programmets 
avslutande. 
 
Följande teman och dess kategorier har inhämtats från intervjuerna:  
 
Att ha en målsättning före programmets start  

• Att möta en utmanande situation 
• Att påverkas av tidigare erfarenheter 

 
Att få balans i tillvaron under pågående program 

• Att uppleva stress och söka stressreducering 
• Att hantera situationen på gammalt och/eller nytt sätt 
• Olika tidpunkter när nya sätt att hantera situationen infinner sig 

 
Förändring och att bibehålla balansen efter deltagandet i programmet 

• Förändring av den egen förmåga 
• Behov av fortsatt externt stöd  

 
Att ha en målsättning före programmets start  
Alla tre informanterna beskriver att de sett vistelsen på rehabiliteringsenheten som en 
utmaning och hade målsättningen att vara aktivt deltagande i programmet. Motivationen 
beskrivs som stor. Obalansen mellan krav och kontroll på tillvaron varierar men samtliga 
berättar om att kraven är större än vad de kan kontrollera. Problematiken med mat och ätandet 
dominerar härvidlag i beskrivningarna. 
 
Samtliga informanter har initialt haft höga krav på sig själva att klara av en stor 
viktminskning. En av tre informanter har gått in i programmet med en uppenbar målsättning 
att klara av sina egna krav på att fullständigt förändra livsstilen. Alla tre tycker sig kunna 
identifiera vad som är det största problemet liksom möjligheterna inom de huvudteman som 
programmet har. Det finns, i samtliga fall, en medvetenhet om att man hanterar känslor 
genom ätandet. En kvinna uttryckte följande:  
 
”jag vet allt det där dom säger.. men det är känslorna som styr…om jag äter rätt eller fel” 
 
De positiva erfarenheterna återfinns framför allt inom området motion men i olika omfattning 
- både vad gäller frekvens och över tid. Fysiska begränsningar i att utöva motion finns också 
med i bilden. 
 
”..värken.. klart att det är begränsningar i motionen…jag vill så mycket men det går inte” 
  
Tidigare erfarenheter har givit personerna olika bilder av tilltro och misstro till sin egen 
förmåga. Samtliga personer har också tidigare prövat flera olika sätt att komma till rätta med 
sin viktproblematik. De har också samtliga erfarenhet av att ha lyckats med viktminskning 
men också att övervikten har återkommit, eller oftast ökat, efter en tid. Här finns 
uppfattningar alltifrån rädsla att återgå till gamla, destruktiva vanor till en fullständig tillit att 
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klara av att nå och bibehålla målsättningen. Känslan av otillräcklighet, att vara annorlunda 
och krav på att vara ännu duktigare återfinns i beskrivningarna. Situationer när kvinnorna har 
upplevt stolthet och/eller skam återkommer i intervjuerna. Det kan t.ex. beskrivas i form av 
upplevelsen av att skämmas i samband med vistelse på allmän badplats men också att tidigare 
erfarenheter finns med som en stolthet i tankarna om den egna förmågan. En kvinna uttryckte 
hur tidigare erfarenheter skapat tilltro på följande sätt: 
 
”har jag bestämt mig för något så fullföljer jag det också… så har det alltid varit” 
 
”jag har tidigare …alltid varit duktig på gymnastik” 

 
En annan kvinna uttryckte misstro: 
 
”man orkar en viss tid…sen tappar man sugen och då råkar man 
 ha halva sin kropp kvar ändå… att ta bort” 
 
Att få balans i tillvaron under programmets gång 
Att initialt få en hanterbar situation beskrivs angeläget och någon slags mindre stressande 
tillvaro söks samtidigt som utrymme eftersöks för att utöva de aktiviteter som ingår i 
deltagarnas målsättning. I intervjuerna framgår att det är nödvändigt att få åka hemifrån under 
en längre tid. En av kvinnorna sa: 
 
”annars skulle man gå in i skafferiet och tröstäta” 
 
Tidsfaktorn lyfts fram som särskilt viktig för att komma in i bra rutiner. Enkelheten att ”den 
rätta” maten finns där, tillgång till vattengymnastik och uppbackning av en förstående 
personal är några andra saker som framkommer. Att snabbt finna struktur och rutiner för att 
handla utifrån uppsatta mål finns med i bilden. Att vara duktig på något, och kanske att få 
bekräftelse för det, står i fokus. Förhoppning om att en viktnedgång ska visa sig överskuggar 
tillvaron. Att i början lyckas med en viktnedgång beskrivs vara en positiv drivkraft. En kvinna 
beskrev det så här: 
 
”…jag gick ner jättemycket…jag fick beröm…..jag känner mig duktig på ett 
 äkta sätt….jag kan, förstår du, jag kan” 
 
Samtliga informanter prisade tallriksmodellens enkelhet jämfört med andra metoder som de 
har prövat genom tiderna. Förståelse och en möjlig hanterbarhet av modellen uttrycktes. 
Pekpinnar och måsten reduceras och skammen, att inte alltid klara av att äta rätt, minskas. Det 
senare inrymmer någon slags befrielse i utsagorna - en möjlighet att påbörja förändring av 
matsituationen. En stolthet när de gör rätt tycks springa ur kunskapen att allt inte måste vara 
perfekt jämt. Kunskaperna om tallriksmodellen har tagits emot med ord som: 
 
”inspirerande” 
  
”det känns roligare” 
  
”det som tidigare var komplicerat blev enkelt” 
  
”man behövde inte gå ut och vara hungrig” 
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Det är olika vilket förhållande som informanterna har till maten och två kvinnor beskriver det 
med: 
 
”för mig var det nog att lära mig äta frukost, lunch, middag och mellanmålen” 
 
”det där med mat det visste jag väl ungefär…jag hade bara inte 
 tagit det till mig…jag tog till mig alltihopa” 
 
Att få arena till att utföra motion tycks vara någorlunda tillfredsställt under vistelsen även om 
mer vattengymnastik efterfrågas. Att det finns tid till motion beskrivs som en avgörande 
faktorn - viljan finns redan i samtliga fall.  Här berörs också att miljön underlättar genom 
upplevelser som  
 
”man behövde inte känna sig dum i badet”. 
 
Att arbeta med tankar och känslor liksom avslappning/vila är delar som är svårare för 
informanterna att precisera. Skam och förnedring att komma tillbaka på återvistelse och inte 
nått målsättningen med viktnedgången har kunnat omvandlas till en stolthet att faktiskt ha åkt 
tillbaka trots viktuppgång. Att upptäcka att fler var i samma situation underlättar och känslan 
att vara sämre än andra decimeras. Att erfara bemästringen av situationen uttryckte en kvinna 
som:  
 
”jag är jätteglad att jag gjorde det trots att jag skämdes”. 
 
 
I något fall har målsättningen att gå ner mycket i vikt reviderats till, för den personen, en mer 
realistisk viktnedgång. Viktnedgång förknippas med stolthet som en kvinna uttryckte: 
 
”jag tyckte jag hade varit jätteduktig” 
 
Andra mått på livskvalitet kan ha lagts till istället. En kvinna menade: 
 
”bara jag har fått bättre självförtroende och fungerar bättre då kanske jag får släppa 
tankarna på att jag skrev dom där siffrorna… bara jag mår bättre då” 
 
När det gäller nyorientering under pågående program så finns uttrycket ”trots” eller ”fastän” 
med i påfallande många beskrivningar. Kvinnorna uttryckte: 

 
”jag går ut och promenerar trots att det är dåligt väder” 
 
”jag kände mig stolt i alla fall … fastän jag inte hade gått ner dom där kilona … jag hade i 
alla fall tagit tag i det där som var fel för ett år sedan i alla fall” 
 
”spegelträning körde dom ju med … stå i spegeln och säga du duger, du duger … man tycker 
ju att det fjantigt… fastän man gör det ändå … men det är … någonstans skapar det ett 
självförtroende” 
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Förändring och att bibehålla balansen efter deltagandet i programmet 
Samtliga informanter anser att de helt eller i någon del har förändrat sitt sätt att hantera sin 
situation genom deltagandet i rehabiliteringsprogrammet. Några citat hämtade från 
intervjuerna återger några nya strategier att möta olika situationer. Det kan vara enkla, 
praktiska lösningar, som en kvinna utryckte som:  
 
”jag gör storkok, fryser in portionsvis för att stå och laga mat åt mig själv varje dag det gör 
jag inte utan jag gör tre, fyra maträtter”. 
 
Eller att de har tillägnat sig andra sätt att tänka, vilket kvinnorna uttryckte som:  
  
”jag går ut och promenerar trots att jag har ätit fel, det gjorde jag inte tidigare. Hade jag ätit 
fel så var det ingen ide att jag gick ut på promenad heller” 
 
”många gånger när man blir jättestressad eller. .. liksom…hur ska det här gå…ja, ja varva 
ner, varva ner… det finns andra sätt att tänka liksom…jag har lärt mig enormt mycket” 
 
” att komma till insikt om sånt man har hört hela livet och ta det till sig. Lägga  
undan sånt som man inte kan påverka, ta det som går att påverka och acceptera 
 det som man inte kan göra något åt” 
 
”något som jag lärde mig var att inte skjuta upp…nu skjuter jag nästan inte upp någonting” 

 
En önskan om bättre stöd på hemmaplan, av flera kvinnor uttryckt som ”någon som peppar”, 
framkommer i intervjuerna – en stödperson som är införstådd med rehabiliteringsenhetens 
synsätt och arbetsmetoder. Bristande kunskap, förståelse och medkänsla från andra beskrivs 
som negativa faktorer. Känslor av trygghet och sårbarhet förknippas med vilket stöd som 
finns på hemmaplan. 
 
Smärttillstånd och social isolering har ibland tilltagit och begränsat motionsutövandet. En 
kvinna kände sig periodvis ensam och isolerad utifrån den utsatthet eller fysiska 
begränsningar som upplevs på grund av övervikten. Avsaknad av stödjande person på 
hemmaplan upplevs stressande medan det beskrivs som en trygghet om det redan finns ett 
personligt stöd hemmavid. Det framkommer en spännvidd i upplevelser av detta. 
 
”jag har ju sån hjälp på hemmaplan … en som är intresserad av friskvård” 
 
”jag ville egentligen inte åka hem ….  jag hade ju ingen som kunde hjälpa mig” 
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DISKUSSION 
 
Diskussionen inleds med diskussion av metoden i studien och fortsätter med en resultat-
diskussion. Metoddiskussionen är uppdelad på de bägge delstudierna. 
 
Diskussion av metod vid enkätstudien 
 
Urval och bortfall 
För att få fram upplevelser av rehabiliteringsprogrammet behövde informanter hämtas ur en 
grupp individer som hade deltagit i ett sådant program. Urvalet är därmed strategiskt. 
(Ringdal, 1999). Tidsperioden för studien har valts på grund av att delar av programmet 
förnyades från och med januari 2005 då samtliga deltagare, både de som påbörjade 
programmet och de som redan befann sig i programmet, även fick bemötande utifrån ett 
lösningsfokuserat förhållningssätt. Att utöka gruppen informanter i enkätstudien genom att gå 
längre tillbaka i tid anses av författarna inte vara möjligt. Dels har förhållningssättet (det 
lösningsfokuserade) till deltagarna ändrats och dels skulle en utökning av gruppen innebära 
att mycket lång tid gått mellan påbörjandet av programmet och studiens genomförande. 
 
En svaghet är att det endast ingår 26 informanter i enkätstudien. Svarsprocenten var 52 % 
men i många enkätstudier är det inte möjligt att komma över en svarsfrekvens på 60 %. 
(Ringdal, 2001).  Totalt har 24 personer valt att avstå från att delta vilket kan bero på flera 
orsaker. En av de viktiga framgångsfaktorerna vid viktminskning är att nå egna uppsatta mål 
enligt Elfhag och Rössner (2005). Det kan vara så att de som avstått från att svara inte har 
uppnått sina mål och kanske skäms eller känner sig otillräckliga, besvikna eller bittra om de 
anser sig ha misslyckats. Frågor om beteende som inte är socialt accepterat kan dessutom 
kännas som ett hot mot ens egen person och kan ha medfört att informanten låtit bli att svara 
(Ringdal, 2001). Kanske har den planerade förändringen ej gett förväntat eller önskat resultat. 
Andra orsaker kan vara att enkäten kändes omfattande eller att vistelsen vid rehabiliterings-
enheten kändes avlägsen. Det kan föreligga en risk att datamaterialet bygger på uppgifter från 
personer som anser sig ha lyckats i högre grad än om hela urvalsgruppen svarat. Informant-
gruppen kanske också har en mer positiv inställning till rehabiliteringsenheten än de som valt 
att inte delta i studien. 
 
Datainsamling och dataanalys i enkätstudien 
Enkäten testades med tanke på formuleringar, förståelse och omfattning på en i studien 
utomstående deltagare som vistades vid rehabiliteringsavdelningen under en sexmånaders-
uppföljning. Det testades även på ett par anställda vid rehabiliteringsavdelningen samt en 
utomstående person som inte hade någonting med rehabiliteringsavdelningen att göra. Efter 
detta genomfördes små justeringar som exempelvis rättning av stavfel. Enkäten behöver dock 
prövas och utvecklas ytterligare för att med säkerhet mäta den upplevda förändringen efter 
programmets slut jämfört med före rehabiliteringsprogrammets start. Varje enskild fråga 
skulle behöva testas vidare för att få ett så enkelt och entydigt språk som möjligt. Exempelvis 
har formuleringen uppehåll använts istället för vistelse, och kan därmed misstolkas (gäller 
samtliga följdfrågor i enkäten).   
 
Det fanns en stor variation i gruppen av informanterna med äldre och yngre, personer som 
lyckats väl med sin livsstilsförändring och personer som lyckats mindre väl enligt egen 
skattning. Mångfalden i gruppen tyder på att risken är liten att svaren enbart kommer från 
personer som anser sig ha lyckats väl med sin livsstilsförändring. Svaren på frågorna kan ha 
präglats av att informanterna svarar på det sätt som de tänker sig är socialt accepterat eller 
som informanterna tror att författarna vill istället för att svara uppriktigt. På skalfrågorna kan 
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informanten ha svarat på ett liknande sätt på samtliga frågor. Detta kan ses på frågorna om 
livskompassen, målbilden och handlingsplanen. Dessa tre frågor skulle ha kunnat ersättas 
med en fråga. På övriga skalfrågor ses inte liknande svar. En person som skattat sig till 4 på 
frågan om matvanor kan ha skattat sig till 2 på frågan om avslappningsvanor vilket visar att 
enkäten inte frågat efter samma sak i detta fall.  
 
Den ursprungliga intentionen med frågeformuläret var att genom slutna frågor få svar på till 
hur stor del en förändring skett och vilka verktyg/interventioner som haft betydelse i 
förändringen. I de öppna frågorna var den ursprungliga intentionen att påvisa framförallt på 
vilket sätt dessa förändringar skett. Med andra ord påvisa vilka strategier informanten använt 
sig av för att hantera och förändra sin situation. De informanter som valt att besvara 
frågeformuläret har många gånger gett relativt ordrika svar som ändå i huvudsak utgjorts av 
kortfattade meningar som gett viss inblick i om någon förändring skett men ingen djupare 
kunskap om förändringsprocessen vid varje enskilt tillfälle. Att komplettera enkätstudien med 
intervjuer var därför en möjlighet att kunna fånga även en djupare kunskap. 
 
Diskussion av metoden vid intervjustudien 
 
Urval och bortfall 
Tre personer har valt att delta och delge sina upplevelser. Antalet informanter var få och flera 
hade varit önskvärt. Att tillfråga ytterligare informanter om deltagande var inte möjlig inom 
ramen av den här studien, då tidsramen för studien var begränsad. Vidare kan tidpunkten för 
utskicken av förfrågan till intervju påverkat svarsfrekvensen. Breven skickades ut under 
sommaren vilket kan innebära att samtycke till intervju minskade och konkurrerades ut av 
eventuella semesterplaner.  
 
Vid kvalitativ intervju är syftet är att få en ökad förståelse för fenomenet (Carlsson, 1991; 
Kvale, 1997) varför urvalet behöver begränsas till de som reellt har erfarit fenomenet. Ett 
strategiskt urval har därför gjorts eftersom informanterna måste ha erfarenheter av att delta i 
rehabiliteringsprogrammet. Ambitionen har varit att få bredd i datamaterialet och 
informanternas välvillighet att delge sina upplevelser i samband med intervjuerna har bidragit 
till en ökad förståelse för fenomenen. Resultatet skulle kanske bli annorlunda om även 
personer som har avbrutit deltagandet i rehabiliteringsprogrammet hade ingått i studien. 
 
En brist i sammanhanget är att bortfallet inte kan analyseras. Det skulle naturligtvis ha ett 
värde om bortfallet kunde analyseras men har i det här fallet bedömts att hänsynstagande till 
integritet är viktigare än vad som är praktiskt möjligt att få fram med tanke på syftet med 
studien. Det bör beaktas att datamaterialet kan ha sitt ursprung från personer som har en 
positiv inställning till rehabiliteringsenheten och/eller till sig själva. En risk finns att den 
informantgrupp som ingår i studien är resursstarka individer som kanske har positiv 
inställning till rehabiliteringsenheten och att de som inte ingår i studien är mer negativa till 
rehabiliteringsenheten.  
 
Dataanalysen 
Data har tolkats och analyserats av en person. Det kan inte uteslutas att någon annan skulle 
göra en annorlunda analys med en annan tolkning av innehållet. Om fler hade analyserat 
materialet så skulle detta troligen kunna bidra till att belysa frågeställningen på fler sätt.  
  
Att utifrån forskningsfrågan avväga val av metod för bearbetning av data har berett visst 
huvudbryderi. Hsieh och Sharonnon skriver i en artikel angående kvalitativa innehållsanalyser 
att ”It is important for health researchers to delineate the specific approach to content 
analysis they are going to use in their studies before beginning dataanalysis”. Att möta  
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mångfalden av analysmetoder i litteraturen alltför sent i forskningsprocessen har varit både 
tidskrävande men också lärorikt. Att använda och hålla fast vid en metod för analysens 
genomförande värnar om tillförlitlighet och validitet (Hsieh, & Sharonnon, 2005, s. 1286).  
Det hade varit till hjälp om författaren (U.J.D) av den här delstudien på ett tidigare stadium 
hade haft insikt om digniteten i artikelns budskap.  
 
Carlsson (1991) lyfter också fram just denna problematik, att noggrant betänka när 
litteraturgenomgången ska göras, i samband med kvalitativa undersökningar. Han skriver 
även att kritiker hävdar att det inte är möjligt att börja en undersökning befriad från 
exempelvis teorier (aa.). Det bedömdes att frågan hur deltagarna hanterar sin livssituation och 
vilka effekter deltagandet i rehabiliteringsprogrammet har haft kunde mötas på ett mer öppet 
och ödmjukt förhållningssätt om teori och hypoteser kunde läggas åt sidan. Att vara 
uppmärksam på att analysen inte begränsades av författarens förförståelse krävde särskild 
uppmärksamhet och ständig återkoppling till helheten.  
 
Kvale (1997) diskuterar termerna generaliserbarhet, validitet och reliabilitet så till vida om 
begrepp som tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet mer hör hemma inom den kvalitativa 
forkningen. Alla steg, från planering, genomförande fram till en slutlig rapport, i en 
forskningsprocess påverkar studiens tillförlitlighet, trovärdighet och pålitlighet (Kvale, 1997). 
För att säkerställa tillförlitligheten i studien har omsorg lagts på att ge en detaljerad 
beskrivning av genomförandet/hantverket av processen. Generaliserbarheten prövas i den 
meningen att resultatet har diskuteras genom jämförelse med annan kunskap som har 
publicerats inom området. Resultatet bygger på tre informanters utsagor och i deras 
kontextuella sammanhang. Hade andra personer intervjuats så hade kanske andra berättelser 
och teman framkommit. Resultatet går därför inte att generalisera.  
 
Resultatdiskussion 
 
Resultatet visar att de flesta som har deltagit i rehabiliteringsprogrammet har upplevt någon 
form av förändring genom den intervention som rehabiliteringsprogrammet utgör. Under 
studiens gång har begreppet förändring till sin natur visat sig vara komplext och svårfångat. 
Genom att tillvarata det som informanterna delger vill vi därför diskutera begreppet utifrån 
några aktuella teorier om förändringsprocessen.  
 
Stress, emotioner och coping vid behandling av övervikt och fetma 
Att majoriteten av informanterna startar rehabiliteringsprogrammet med målsättningen att gå 
ner i vikt är naturligtvis ingen överraskning. I intervjuerna framkommer däremot att de egna 
kraven på att lyckas i föresatserna var mycket höga och att informanterna befann sig i en 
ansträngd situation när de startade rehabiliteringsprogrammet. Vi kan anta att här finns en 
obalans i krav och kontroll som också präglas av tidigare erfarenheter av att försöka stävja 
övervikten. En obalans mellan krav och kontroll betecknas av många som stress varför vi 
väljer att diskutera detta mot några aktuella teorier om stressbegreppet. Stressreaktionerna 
minskar om individen förväntar sig att kunna bemästra situationen men tilltar om personen 
inte anser sig besitta den förmågan (Orth-Gomèr & Perski, 1999; Theorell, 2002; Währborg, 
2003). Skadlig blir den först när balansen mellan stress och återhämtning eller mellan krav 
och kontroll rubbas så att stressen fortgår utan att individen får kontroll över situationen. Om 
individen inte kan bemästra en angelägen eller hotande situation och inte heller kan ta sig ur 
den kan detta innebära att aktiveringen består (Ekman, 2005; Theorell, 2002; Währborg, 
2003).  
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Stress är en förutsättning för att människan ska kunna aktivera sig själv, förbättra sina 
prestationer och en nödvändighet för inlärning (Ekman & Arnetz, 2005; Orth-Gomèr & 
Perski, 1999; Theorell, 2002; Währborg, 2003).   
 
Stressens betydelse för uppkomst av sjukdom har även studerats och stressens skadlighet 
förebyggs framförallt genom att tillräcklig tid för återhämtning, helst i form av sömn med god 
kvalitet. Oönskad passivitet, som till exempel när individen inte kan se någon möjlighet att 
påverka sin situation, kan också innebära stress (Ekman & Arnetz, 2005; Orth-Gomèr & 
Perski, 1999; Theorell, 2002; Währborg, 2003).   
 
I studiens resultat framkommer att den miljö som rehabiliteringsenheten erbjuder skapar både 
möjlighet till återhämtning i form av till exempel tillagad mat, tid, stöd i form av uppmuntran 
och kunskaper men också krav på aktiviteter. Att deltagarna påbörjar rehabiliterings- 
programmet med att fokusera aktiviteter som de känner sig någorlunda trygga i, till exempel  
motion, kan likväl ses som positivt när det är något som de mår bra av. Det kan till och med 
vara en del i stressreduktionen att söka stolthet och tilltro. Det är viktigt att deltagarna i 
rehabiliteringsprogrammet har tillgång till denna mångfald av aktiviteter för att finna 
möjligheter att identifiera sina möjligheter att finna balans mellan krav och kontroll. Det finns 
anledning att påminna om att uppfattningen av en och samma situation varierar mellan olika 
individer. Det som en person kan uppfatta som mycket stressande eller utmanande kanske inte 
alls påverkar en annan människa.  
 
Vi tror att en orsak till stress möjligen kan återfinnas hos dem som vid flera tidigare tillfällen 
misslyckats med viktminskningsförsök. Upplevelser av att gång på gång misslyckas kanske 
kan göra att negativa livsregler som till exempel ”Jag klarar aldrig någonting” eller ”Jag 
kommer alltid att förbli tjock” skapas. I intervjuerna har framkommit berättelser att 
informanterna tidigare försökt gå ner i vikt ett flertal gånger för att senare erfara att de 
återigen gått upp i vikt. Misstron till den egna förmågan att bryta invanda vanemönster byggs 
då ytterligare på.  
 
De erfarenheter som vi ser i studierna har inte inneburit att misstro har övergått till 
resignation. Snarare uppfattar vi att våra informanter sett en utmaning i att kunna påverka sin 
situation genom att delta i rehabiliteringsprogrammet. Puhl och Brownell (2003) anger att 
resignation kan fungera som en slags självbevarande copingstrategi. Med detta menas att inte 
utsätta sig för att behöva uppleva ytterligare besvikelser. Att peka på yttre omständigheter 
eller ursäkter som att hela släkten är överviktig eller att familjen inte kan ändra sina matvanor 
är exempel på att se sig som offer för omständigheterna. Något som inom bland annat 
kognitiv beteendeterapi kan kallas falska livsregler (D Élia, 2004). En svarslös fundering som 
väcks av detta är om resignation innebär att man aldrig ens påbörjar ett rehabiliterings-
program av det slag som vi har studerat här eller om det kan innebära att ett sådant program 
inte fullföljs. 
 
Karasek har tillsammans med Theorell utvecklat en modell, krav-kontroll-stödmodellen 
(Theorell, 2002; Socialstyrelsen, 2003). Den visar att sättet en individ hanterar de krav denne 
har på sig i hög grad handlar om att ha kontroll över situationen. Att erhålla någon form av 
stöd underlättar  för individen att bibehålla kontrollen. I resultatet av studien framkommer att 
informanterna på olika sätt har fått ökad kontroll på exempelvis mat- och/eller motions-
situationen. Att lära känna sig själv och få kännedom om att andra också har gjort samma 
misstag bidrar till att deltagarna i studien har det lättare att förändra sitt invanda beteende. Att 
återvända till rehabiliteringsenhetens uppföljningar trots ouppnådda mål och upptäcka att 
även andra känner sig misslyckade reducerar känslan av att vara annorlunda. Med koppling 
till copingprocessen så som Eriksson med flera (2004) beskriver att individen först gör en 
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värdering av situationen som en utmaning eller ett hot kan det här uppfattas som om 
situationen värderas mer som en utmaning än ett hot.  
 
Stress, emotioner och coping har ett tätt samband (Folkman & Lazarus, 1988) och av 
resultatet framkommer vikten av att understödja den enskilde individens förmåga att tillägna 
sig olika copingstrategier. Nya strategier som deltagarna tillägnat sig under pågående 
rehabiliteringsprogram är till exempel att inte längre skjuta upp saker och att våga säga nej. 
Varken i intervju- eller i enkätstudien är det möjligt, utan att författarna påtar sig en alltför 
spekulativ roll, att dela in copingstrategier, som framkommit i studien, i problemfokuserad 
och känslofokuserad coping på det sätt som beskrivs av Lazarus och Folkman (1984).  
  
Erfarenheter av förändringsarbete  
Att delta i ett rehabiliteringsprogram för personer med övervikt/fetma innebär, för varje 
deltagare, att gå in i ett förändringsarbete. Förändringsprocessens delar blir ofta beskriven 
som en uppåtgående process. Den beskrivningen finns i Prochaska och DiClementes 
förändringshjul som bland annat presenteras av Freeman och Dolan (2001). Det betyder att en 
förändring fortfarande kan fortskrida trots ett återfall utan att det behöver betyda att man förs 
tillbaka till ruta ett (aa.). Eriksson med flera (2003) talar också om förändringar och då i 
termer av att förskjuta perspektiv, att se på invanda mönster på ett nytt sätt. Omsatt i 
Prochaska och DiClementes förändringsmodell så kan detta innebära att man redan i 
funderande- och förberedelsefasen planerar på ett annat sätt än tidigare. Eriksson med flera  
(2003) samt Watzlawick med flera (1996) säger också att en reell förändring kan verka till 
synes simpel men ändå innebära något nytt. Om vi med dessa kunskaper betraktar de fynd 
som intervju- och enkätstudie visar så finns några återkommande delar. Samtliga informanter 
i intervjustudien och 19 informanter i enkätstudien har på något sätt angett att deras 
målsättning med att delta i programmet är att gå ned i vikt. Många av dem har provat olika 
viktminskningsdieter tidigare. I informanternas svar finns flera exempel där tallriksmodellen 
lyfts fram som ett enkelt verktyg som fungerar att använda i vardagen för hela familjen. Det 
kanske är så att upptäckten av bland annat tallriksmodellen som ett alternativ till andra 
massmedialt uppmärksammade metoder innebär ett förflyttande till en annan medvetandenivå 
för individen. Den enkla lösningen som är för enkel för att till en början visa sig.  
 
Vi har tagit del av beskrivningar om att informanterna ibland har frångått sin ursprungs- 
planering. Någon gång har detta inneburit exempelvis att måltidsordningen frångåtts eller att 
portionsstorlekarna ökat. Vid andra tillfällen har promenaderna blivit färre med tiden, vilket 
kan jämföras med det som Proschaska och DiClemente i sin förändringsmodell kallar återfall 
(Freeman & Dolan, 2001). Vi har därför valt att benämna dessa situationer som återfall. 
Informanterna beskriver ibland återfallen tillsammans med en annorlunda inställning till 
återfallet nu än tidigare. I intervjustudien finns exempel på att informanter efter genomfört 
rehabiliteringsprogram faktiskt tar den planerade promenaden trots att de har ätit fel under 
dagen. I samma beskrivning ses att före rehabiliteringsprogrammet så hade inte den här 
personen tagit någon promenad om hon hade ätit dåligt tidigare under dagen. Det här speglar 
förändringsprocessen utifrån förändringshjulet på ett bra sätt. Återfallet eller bakslaget kom, 
men där fanns en ändamålsenlig copingstrategi att ta till för att komma tillbaka in i 
förändringsprocessen igen. Återfallsprocessen har beskrivits enligt en modell som utarbetats 
av psykologerna Marlatt och Gordon (Arborelius, 1996) som innebär en förberedelse på att 
speciella situationer kan bli besvärliga med tillfälliga misslyckanden som resultat. Det innebär 
att man lär sig känna igen situationerna och att möta dem på ett nytt sätt när de uppstår, det 
vill säga att tillägna sig en mer ändamålsenlig copingstrategi. 
 
Enkätstudiens resultat visar att de flesta ansåg att deras målsättning med deltagandet till 
någon del uppnåtts. De flesta har också skattat att de efter genomgången rehabilitering till 
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någon del har förändrat tankemönster, mat- och motionsvanor samt i någon mån även 
avslappningsvanor. Det kan åtminstone antyda att de som säger sig uppnå någon del av sin 
egen målsättning med programmet också har förändrat det sätt som de hanterar mat-motion- 
tanke- och avslappningsvanor på. Det kan anas en bekräftelse i studien av att det bland annat 
är viktigt att uppnå egen målsättning för att bibehålla en framgångsrik viktminskning vilket 
också visats i tidigare studier (Elfhag & Rössner, 2005).  
 
Informanterna efterfrågar både i intervjustudien och i enkätstudien ett bättre stöd på hemorten. 
Dels framkom det, i flera fall, att de kände sig helt eller delvis utelämnade och de önskade att 
rehabiliteringsenheten hade haft speciella kontaktpersoner på hemorten. Dels framkommer det 
att ”frön såtts” under programmet men att tankarna hade behövt tid att gro och när det är dags 
att vidta nästa steg så finns inget stöd att tillgå. Prochaskas och Di Clementes 
förändringsprocess, som vi beskrivit tidigare, innehåller ett flertal steg. Steg fyra innebär 
själva handlingsfasen och i steg fem riktas krafterna på vidmakthållandet. Vid den här 
studiens genomförande så har informanterna precis avslutat rehabiliteringsprogrammet och 
troligen dominerar själva handlingsfasen fortfarande. Det finns anledning att uppmärksamma 
övergången i dessa två faser och vara lyhörd för att handlingsfasen tar på krafterna och att 
man kanske bara orkar vara så aktiv under en viss tid. Informanterna efterfrågar fortsatt stöd 
efter programmet och rädslan att inte klara vidmakthållandet, att återgå till gamla vanor finns 
beskrivet. Förändringsprocessen är både individ- och situationsberoende varför frågan om 
behovet av fortsatt stöd, mellan dessa två faser i processen, är angelägen att aktualisera för att 
öka möjligheterna till en långsiktig och bestående förändring. Behovet av fortsatt stöd ser 
dock olika ut och det bör därmed uppmärksammas i vilken kontext varje individ befinner sig. 
 
Enligt Karlsson (2004) har stressforskningen kunnat visa att socialt stöd har positiv påverkan. 
Han delar in det sociala stödet i fyra typer: emotionellt, värderande, informativt och 
instrumentellt. Det viktigaste är det emotionella stödet vilket innefattar bland annat omtanke, 
kärlek och förtroende. Värderande stöd exemplifieras som positiv och negativ kritik. 
Informativt stöd innebär att man får information av andra till exempel att få råd för att lösa en 
viss uppgift och slutligen instrumentell stöd vilket innebär handfast praktisk hjälp (aa.). 
Samtliga av dess stöd erbjuds mer eller mindre under vistelsen på rehabiliteringsenheten. Alla 
deltagare upplever inte att stödet finns att tillgå under de perioder de är hemma mellan 
vistelserna på rehabiliteringsenheten eller efter avslutat program. Även om det ingår i 
rehabiliteringsenhetens intensioner att kontaktpersoner ska finnas på deltagarens hemort så 
anser vi att detta särskilt bör uppmärksammas och utvecklas. Vi tror att ett fortsatt socialt stöd 
kan ge både direkt och indirekt hjälp till att förbättra hälsan. Direkt genom att stödet 
tillfredsställer viktiga behov som bekräftelse och trygghet, indirekt genom att personerna har 
vetskapen att stödet finnas där när behovet uppstår. Bara det kan vara stressreducerande och 
öka möjligheterna till att förändringar består eller utvecklas.      
 
Kognitivt/lösningsfokuserat förhållningssätt och behandling av övervikt/fetma 
Personalen vid rehabiliteringsenheten, där informanterna har genomgått ett 
rehabiliteringsprogram, arbetar utifrån kognitivt och lösningsfokuserat förhållningssätt. 
Flertalet informanter i enkätstudien, 16 personer, hade aldrig hört talas om den kognitiva 
triaden eller sambanden mellan våra tankar, känslor och handlingar före vistelsen. Vid 
studiens genomförande ansåg samtliga informanter att de tillämpar de erhållna kunskaperna. 
Många vågar exempelvis säga nej och prioritera sig själva i högre grad än tidigare.  
 
Vid rehabiliteringsenheten används bland annat verktyg som innefattar att arbeta med den 
kognitiva triaden i olika situationer. Det används också tekniker framförallt i samtal och i 
gruppundervisningssituationerna som framförallt är hämtade från det kognitiva och det 
lösningsfokuserade arbetssättet. På grund av att personalen är i kontakt med deltagarna i vitt 
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skilda situationer, allt från i duschen efter vattengymnastiken och måltiderna till den 
individuella samtalssituationen så uppstår det många gånger vardagssituationer vid 
rehabiliteringsenheten som möjliggör användandet av dessa tekniker. Många av 
informanterna har fortlöpande utsatts för processkapande frågor under vistelsetiden och det 
kan ha bidragit till att de i dag upplever att en förändring skett. Det vill säga att en förändring 
kanske inte skedde tidigare, men genom att bli utsatt för ett utmanande bemötande som ställer 
vissa krav på att tänka ut egna lösningar på problem så har tankar om att möjligheten till en 
lösning kan finnas hos en själv väckts. Kanske är det detta som gör att program där kognitiv 
beteendeterapi ingår är så framgångsrika vid livsstilsförändringar, t ex vid viktminskning 
(Avenell et al., 2004; Shaw et al., 2005; Stahre & Hällström, 2005). Att betrakta individen 
som dynamisk och ständigt i interaktion med omgivningen, tror vi, kan ge möjlighet till nya 
tankesätt. Det kan också innebära att individen kan anta en annan inriktning på att söka ny 
information, modifiera förväntningar eller att revidera målsättningen. Det här kan jämföras 
med att Lazarus och Folkmans definierar coping som en ständigt återkommande process som 
omfattar känslor, tankar och handlingar (Lazarus & Folkman,1984). 
 
Konklusion  
Studien visar att deltagandet i rehabiliteringsprogram för personer med övervikt och fetma 
kan innebära att gå in i ett förändringsarbete som leder till förändring av vane- och 
tankemönster kring mat, motion och avslappning. Det är dock viktigt att det finns ett 
kontinuerligt stöd, även i perioderna mellan och efter vistelserna vid en rehabiliteringsenhet 
som denna. Studiens resultat bör bidra till ökad kunskap vid utveckling av liknande program, 
bidra till utveckling av ökat stöd samt ge inspiration till framtida studier.   
 
Uppsatsens betydelse och tankar om framtiden 
Förhoppningen är att uppsatsen kan återge vissa delar av de upplevelser som deltagarna i 
rehabiliteringsprogrammet har haft. Författarna gör inte gällande att på något sätt kunna ge en 
fullständig bild av deltagarnas upplevelser. Utifrån den information som deltagarna delgett så 
närmar vi oss frågan om betydelsen av den intervention som rehabiliteringsprogrammet 
innebär och några teorier om förändringens beskaffenhet. Vår förhoppning är att på så sätt 
kunna bidra med kunskap genom att lyfta fram en del av aktuell forskning i ämnet.  
 
Att vi här har valt att studera deltagandet i rehabiliteringsprogram med det kognitva och 
lösningsfokuserade förhållningssättet innebär inte att vi på något sätt förringar andra 
behandlingsmetoder. Tillståndet övervikt/fetma är i hög grad genetiskt styrt och utlöses 
tillsammans med andra faktorer till exempel sociala och kulturella faktorer (SBU, 2002).  
Inom MCC-utbildningens ramar har vi här sökt kunskaper om deltagares egna upplevelser av 
att delta i ett rehabiliteringsprogram. Våra förhoppningar är bland annat att studien kan bidra 
till ökad nyfikenhet kring frågan hur olika interventioner som erbjuds upplevs av dem som 
deltar. Vidare har vi kanske skapat fler frågor om på vilket sätt personer med övervikt/fetma 
kan hjälpas till att öka livskvaliteten samt att utveckla och bibehålla ändamålsenliga 
copingstrategier. Naturligtvis hyser vi även förhoppningar om att studiens redovisade 
kunskaper om upplevelsen av att delta i rehabiliteringsprogrammet kan tas tillvara och nyttjas 
vid utveckling av verksamheten. 
 
Noteras bör även att flera informanter efterlyser förbättringar i uppföljningen på hemorten. 
Frågor om hur denna uppföljning bäst skulle kunna utvecklas väcks och skulle vara intressant 
att arbeta vidare med. För övrigt vore det naturligtvis intressant att följa deltagarnas 
upplevelser under hela rehabiliteringsprogrammet från remissens tillkomst hos den egna 
läkaren till dess att programmet avslutats efter 18 månader och en tid efter. Då skulle det vara 
möjligt att följa deltagarna närmare och kanske få svar på vad de successivt tillägnar sig under 
programmets gång för att om möjligt kunna skräddarsy programmet i högre grad.   
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Information om och förfrågan om deltagande i studie     Bilaga 1 
till dig som varit gäst vid: 
________________________________________                                                       
Vi arbetar med en magisteruppsats vid Karlstads universitet. Titeln på studien är 
”Copingstrategier vid övervikt och fetma – erfarenheter av ett rehabiliteringsprogram”.   
Vi är intresserade av att komma i kontakt med Dig som har varit på 18-månadersuppföljning 
vid ___________________________ 
 
Syftet med studien är att skaffa kunskap om och belysa på vilket sätt Ni som deltagit i 
rehabiliteringsprogrammet väljer beteende i olika situationer (coping) och om deltagande i 
rehabiliteringsprogrammet gett Dig tillgång till flera valmöjligheter (copingstrategier). För att 
få veta detta behöver vi skaffa kunskap om Dina erfarenheter av att ha deltagit i 
rehabiliteringsprogrammet och hur det har hjälpt Dig att uppnå Dina mål avseende måltider, 
motion, avslappning/vila och hantering av tankar/känslor och handlingar.  
 
I studien kommer vi att använda oss av två olika delstudier, dels ett frågeformulär dels  
intervjuer. Det här brevet är en förfrågan om att delta i den studie som innebär att besvara ett 
frågeformulär. Frågorna handlar bl. a om förändringar gällande mat, motion, avslappning och 
de kognitiva/lösningsfokuserade tankemönster som det talades om under programmets gång.  
 
Att delta är frivilligt. Att Du besvarar och skickar in frågeformuläret uppfattar vi som att Du 
har givit Ditt samtycke till att delta i studien. Du ska inte skriva Ditt namn på frågeformuläret. 
Där finns i stället en siffra som med hjälp av speciell kodnyckel omvandlas till en annan siffra 
före analysen. Svaren på de öppna frågorna behandlas så att ingen kommer att kunna 
identifieras. Detta görs för att Du inte ska kunna identifieras i rapporten. 
 
Vårt insamlade material kommer att bevaras och förstöras på föreskrivet sätt. 
Resultatet av studien kommer att finnas tillgängligt våren 2007 vid Karlstad universitets 
bibliotek. Handledare för studien är fil.dr. och lektor i socialt arbete Päivi Turunen, 
Högskolan Dalarna. Har Du frågor är Du välkommen att höra av Dig.  
 
Om du är intresserad av att delta i studien efter att ha läst genom det här 
informationsbrevet så besvarar du det medföljande frågeformuläret.  
 
Skicka in det i bifogat frankerat kuvert senast den ………………...  
 
 
Med vänlig hälsning  
 
____________________________                               _________________________ 
Ulla Jonasson Damm                                                     Maria Persson                                                       
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Information om och förfrågan om deltagande i studie     Bilaga 4  
till dig som varit gäst vid: 
________________________________________                                                       
Vi arbetar med en magisteruppsats i ämnet Community Care (Hälsofrämjande och socialt 
förändringsarbete i lokalsamhället) vid Karlstads universitet i samarbete med 
Universitetsalliansen Inre Skandinavia (UNISKA) och är intresserade av att komma i kontakt 
med Dig som har varit på 18-månadersuppföljning vid ___________________________ 
 
Titeln på studien är ”Copingstrategier vid övervikt och fetma – erfarenheter av ett 
rehabiliteringsprogram”. Ordet coping innefattar bl. a hur livssituationer hanteras och på 
vilket sätt vi väljer olika beteenden i olika situationer.  
 
Syftet med studien kan sägas vara att skaffa kunskap om och belysa på vilket sätt ni som 
deltagit i rehabiliteringsprogrammet väljer beteende i olika situationer och om deltagande i 
rehabiliteringsprogrammet gett dig tillgång till flera valmöjligheter eller med andra ord 
copingstrategier. För att få veta detta behöver vi skaffa kunskap om Dina erfarenheter av att 
ha deltagit i rehabiliteringsprogrammet och hur det har hjälpt Dig att uppnå Dina mål 
avseende måltider, motion, avslappning/vila och hantering av tankar/känslor och handlingar.  
 
I studien kommer vi att använda oss av två olika delstudier. I den studie som Du får förfrågan 
om att delta genom detta brev ingår en intervju. Intervjun handlar om Dina erfarenheter av 
rehabiliteringsprogrammet och vilka förändringar som Du anser att det har inneburit för Dig 
att delta i rehabiliteringsprogrammet. Att delta är frivilligt och Du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande, utan motivering, om Du önskar det. 
Intervjuerna kommer att genomföras utanför det ordinarie programmet och på plats och tid 
(juni – juli 2006) som vi kommer överens om. Intervjun, som beräknas ta ungefär en timme, 
kommer att dokumenteras genom bandinspelning och skrivs därefter ut för att analyseras. Allt 
material kommer att avidentifieras. Vid uppsatsskrivningen formulerar vi om de eventuella 
uttalanden vi önskar att använda oss av enligt speciella regler så att ingen kommer att kunna 
identifieras. 
I den andra delstudien som du också kommer att få förfrågan om ingår ett frågeformulär.  
 
Vårt insamlade material kommer att bevaras och förstöras på det sätt som föreskrivs i  
”Bevarande- och gallringsplan för forskningsmaterial” vid Karlstads universitet, Dnr 230/02. 
Resultatet av studien kommer att finnas tillgängligt våren 2007 vid Karlstad universitets 
bibliotek. Handledare för studien är fil.dr. och lektor i socialt arbete Päivi Turunen, 
Högskolan Dalarna. Har Du frågor är Du välkommen att höra av Dig.  
 
Om du är intresserad av att delta i studien efter att ha läst genom det här 
informationsbrevet så ombeds du att signera det bifogade 
samtyckeformuläret.  
Skicka in det i bifogat frankerat kuvert senast den ………………...  
 
 
Med vänlig hälsning  
 
____________________________                               _________________________ 
Ulla Jonasson Damm                                                     Maria Persson                                                       
Telefon:    Telefon:  
 
 
 



Maria Persson  Master of community care 
Ulla Jonasson Damm  Karlstad universitet 
    

  
  
 Bilaga 4 (forts)  
 
 
SAMTYCKE – SVARSTALONG  
 
Jag har tagit del av och förstått informationen om studien ”Copingstrategier vid övervikt och 
fetma – erfarenheter av ett rehabiliteringsprogram”. 
 
Ifyllande av denna talong innebär att Du samtycker till att delta i delstudien som innebär att 
Du medverkar i en intervju. Vi kontaktar Dig per telefon på det nummer Du anger nedan för 
att komma överens om tid och plats för intervjuns genomförande. 
 
 
……………………………………………………………………… 
Namn (textas) 
 
 
 
……………………………………………………………………… 
Underskrift 
 
 
……………………………………………………………………… 
Telefonnummer (inklusive riktnummer) 
 
 
 
Denna talong skickas i bifogat svarskuvert till undertecknade (adress framgår på svarskuvert) 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
 
Ulla Jonasson Damm (intervjuare)  Maria Persson 
   
 
 


