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Abstrakt 

Bakgrund:Ö
 verviktochfetmautgörenhälsorisk.ochinnebärenökadriskförattdrabbasav
olikasjukdomar.Attidentifieravadsomkanutlösaenbeteendeförändringmotensundare
livsstilkanvaraettviktigtredskapiattstödjapatientermedöverviktochfetma. 

Syfte:Attbelysavadsomtriggarmänniskortillbeslutomviktminskning. 

Metod:S
 tudiengenomfördesgenomenkvalitativstudiemedgranskningav3 2 bloggarsom
söktesisökmotorernag oogle.com,bing.com,yahoo.comochpåWordpress-plattformen.  

Resultat:A
 nalysenresulteradeiettövergripandetemaAttfånog.U
 töverdetframkomdet
trekategorier:Nåenfysiskgräns,nåenpsykiskgränsochtriggasavandra/annatsom
möjliggjordebesluttillviktnedgång. 

Diskussion:IdiskussionenspeglasresultatetmotBarbroGustafssonsteoriommänniskan
somhandlandesubjekt,dentransteoretiskabeteendeförändringsmodellenochFoggBehavior
modellochtriggers.  

Slutsats:M
 otiventillmänniskanshandlandeärmycketindividuella.G
 emensamtförallavar
attdetriggadestillensåkalladturningpointdådehadenåttengränsförvaddestodutmed
ochdärifrånfickkraftenochviljantillatttaettbeslutomenbeteendeförändring.En
människasominteharenmålbildkanintehellertabesluttillenlivsstilsförändringellerfå
nog.Dettautmanarsjukskötarensförhållningssätttillpatientersominteharnåttengränsoch
intehartagitbeslutomlivsstilsförändring. 
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1.INLEDNING 
Överviktochfetmaharblivitettavdeallvarligastefolkhälsoproblemenidagochinnebären
ökadriskförattdrabbasavolikasjukdomar,somtillexempeltyp2-diabetes,högtblodtryck,
högablodfetterochhjärt-ochkärlsjukdomar(Livsmedelsverket2020).Denglobala
förekomstenavfetmaharnästantredubblats mellan1975och2016.Engångbetraktadsom
etthöginkomstlandsproblem,ökaröverviktochfetmanuocksåilåg-och
medelinkomstländer,särskiltistadsmiljöer(WorldHealthOrganisation2021).Fetmablir
ävenalltvanligare iFinland,isynnerhetblandpersoneriarbetsförålder.Avdemsomäröver
30årärbaraenfjärdedelnormalviktiga(Institutetförvälfärdochhälsa2019). 

Världshälsoorganisationen,W
 orldHealthOrganization( WHO)harsattuppettglobaltmål
förattfåökningavfetmaochtyp2-diabetesattavstannaföre2025.Detverkarsomatt
FinlandintekommerattuppnåWHO:smålutanatttatilleffektivareförebyggandeåtgärder
(Institutetförvälfärdochhälsa2021).Rollnicketal.(2009)framhålleratt”(M)edtankepåde
resursersomhälso-ochsjukvårdennukanerbjudabordemänniskoriutveckladeländervara
friskareännågonsin.Ändåfinnsdetteckenpåattdagensungakanvaradenförsta
generationenivårmodernahistoriasomharsämrehälsaänsinaföräldrar.”(Rollnicketal
2009)Omhälso-ochsjukvårdspersonalharkunskapomvadsomkantriggadenenskilde
individentillbeslutomlivsstilsförändringkundepersonalinomhälso-ochsjukvårdenstödja
ochvägledapatientenisitthälsofrämjandearbetepåettmålinriktatsätt.Syftetmeddetta
arbeteärattbelysavadsomkantriggatillbeslutomlivsstilsförändringhosöverviktiga
personer. 

1.1Bakgrund



Överviktochfetmadefinierassomonormalelleröverdrivenfettansamlingsomutgören
hälsorisk.Ommanharettkroppsmasseindex(BMI)över25ansesmanvaraöverviktig
ochöver30ansesmanharfetma(WorldHealthOrganisation2021).Överviktochfetma
harökatkraftigtdesenastedecenniernaochärnuettavdestörstaglobala
hälsoproblemen. EnligtWHOvarmerän1,9miljardervuxnaglobaltöverviktigaår
2016och650miljarderfeta.Förekomstenavfetmatredubbladesnästanmellan1975
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och2016(WHO2021).DennatrendkanävensesiFinland.Institutetförhälsaoch
välfärdsundersökningFinHälsa2017visarattdenpositivautvecklingavfolkhälsan
somlängepågåtthållerpåattavta. Iundersökningen var72procentavmännenoch63
procentavkvinnornaöver30åröverviktiga.Totalt26procentavmännenoch28
procentavkvinnornavarfeta.Nästanvarannanvuxenhadebukfetma.Bukfetmaär
särskiltskadligförhälsan(Institutetförvälfärdochhälsa2018). Centralariskfaktorer
förfolkhälsansåsomförhöjtblodtryckochtotalkolesterolsamtfetmaärfortfarande
mycketvanliga. Omdenhärutvecklingenfortsätterkommernästanvartredjeperson
attvarafetomtioår.Denfetmarelateradehälsobördanpåverkarindividennegativtoch
kanbidrartillnedsattlivskvalitet,funktionshinderochökaddödlighet.Undersökningar
visarattkostnadernaförhälso-ochsjukvårdstigerbrantmedökande
kroppsmasseindex.Eftersomflerindivideriettlandsbefolkningbliröverviktiga,ökar
störreandelavdetotalaårliganationellasjukvårdskostnadernatillfetmaoch
fetmarelateradehälsoproblem(L
 ehnertetal2013). Idettaavsnittbeskrivsorsakertill
överviktochfetma,teorierombeteendeförändringochvadsomkantriggaolika
beteenden.Begreppenlivsstil,beteende,motivationochmotivationsteorierförklaras
närmareförattökaförståelsenförfaktorersombehövsförattg enomföraenförändring
avbeteendetochlivsstil/levnadsvanor. 
1.1.1Livsstilochbeteendeförändring 
EnligtTheFreeDictionaryb eskrivsenlivsstilsomettsättattlevaochsomåterspeglar
personensvärderingarochattityder(TheFreeDictionary2020).Enligtencyklopedin
lanseradestermenlivsstilursprungligenavAlfredAdler(österrikiskläkareoch
psykolog,grundareavindividualpsykologin)förattbetecknabeteendemönster
bestämdaavpersonligaegenskaper,motivochvärderingar(Encyklopedi2014).
Beteendeförändringbeskrivssomsystematisktarbetemedförändringavsättattvara
ochleva,reageraochagera.Termenanvändsihälso-ochsjukvården omolikaformer
ochvarianterav beteendemodifikation (Psykologiguiden,2020).
1.1.2Dentransteoretiskabeteendeförändringsmodellen  
Dentransteoretiskamodellenförbeteendeförändringutveckladesursprungligenav
ProchaskaochDiClemente1984och1986inomettklinisktsammanhangföratt
beskrivaprocessenförbeteendeförändringförberoendeframkallandebeteenden
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(Procahaska&DiClemente1992).Ienstudiefrån1997föreslår Prochaska&V
 elicer
attindividergårigenomenserieavsexstegnärdeförsökerändrasittbeteende,varav
detreförstaärmotiverande,detvåefterföljandehandlingsstadiernaochdetsistastadiet
avslutningsstadiet.Iförändringsprocessenkanindividengåframochtillbakaideolika
stadierna.Nedanbeskrivsdesexstadiernaiförändringsprocessen: 
● Förnekelsestadiet(pre-contemplation)därindividenintesernågotproblemmed
beteendet,inteärmotiveradtillförändringochinteförväntasagerainomen
tidsrampåsexmånader.Föratttasigförbiförnekelse,måsteindividenkännaatt
detohälsosammabeteendetblockerartillgångtillviktigapersonligamål,såsom
attvarafrisknogatttillexempelresaellernjutaavbarnbarnen.Ettavdemest
effektivastegensomandrakanhjälpatillmedidettaskedeärattuppmuntra
personenattblimermedvetnaomsittbeslutsfattandeochmermedvetnaomde
mångafördelarmedattändraettohälsosamtbeteende.
● Medvetandestadiet(contemplation)därindividenbörjarinseattdetfinns
problemibeteendet,mennärdetännuärlättattstannakvardådetintefinns
någraskillnadermellanför-ochnackdelar.Närpersonenäridennafasförväntas
förändringavbeteendetskeinomdenärmastesexmånaderna.Andrakanhär
påverkaochhjälpaeffektivt genomattlyftaframfördelarmedförändringarna.
● Förberedelsestadiet(p reparation)därindividenavserattgöranågontingmedsitt
beteendeochoftastredanhargjortenplanförhur.Enbeteendeförändring
förväntasskeinomcirkaenmånad.Personenärmottagligaförrådgivning,
vägledningochhälsoprogram.Personenärtillexempelredoatthoppapå
handlingsinriktadeprogramsomsluta-röka-klasser. 
● Handlingsstadiet(a ction)ärstadietdåpersonenredanharändratsittbeteende
underdesenastesexmånaderna.Detkanfinnasriskföråterfallmendetkan
varaendeliförändringsprocessen.Härhjälperhälsosammastrategierföratt
förhindraåterfall,stödjandesamtalsamteventuellrevideringav
handlingsinriktadeprogram. 
● Underhållandestadiet(m
 aintenance)därbeteendeförändringenharhållitisig
meraänsexmånaderochhariblivitendelavdennyalivsstilen.Härärdet
viktigtattförebyggaåterfallsomkanförekomma,undvikasituationer
som”triggar”ochsomhörsammanmeddetgamlabeteendet.Processenfrån
förnekelsestadiettillunderhållandestadietäroftakompliceradochmänniskan
hamnaroftaiettåterfallinnanbeteendeförändringenärbestående. 
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● Avslutningsstadie(termination)ärdetstadiumdärindividerharnollfrestelse
och100%tilltrotillsigsjälv.Oavsettomdeärdeprimerade,oroliga,uttråkade,
ensamma,argaellerstressade,ärdesäkrapåattdeintekommerattåtergåtillsin
gamlaohälsosammavanasomettsättatthantera(Prochaska&
 V
 elicer1997). 

1.1.3Teorinommänniskansomhandlandesubjekt 
Enannanteorisomkanhjälpasjukskötarenisittarbeteärteorinommänniskansom
“handlandesubjekt”,utveckladavGustafsson(2004),professorivårdvetenskap.I
teorinrelaterasmotivationtillmänniskanshandlingarochviljatillnågonformav
idealitet,ettsåkallat”idealtjag”somberättaromvilkenpersonviönskarochvillvara.
Enligtdennateoriförsökermänniskanminskaskillnadenmellanhurhonärnu,detså
kallade”aktuellajaget”,ochdenhonvillvara,detsåkallade"idealajaget”.Gustafsson
beskriverattmänniskangördettagenommålinriktade/specifikahandlingarsom kallas
”projektjag”.Ommänniskanharenönskanattförverkligaolikaprojektförattminska
skillnadenmellandetaktuellajagetochidealajagetbehöverhontropåatthonkan
lyckas.Dennatrokanstärkasgenomresponser/bekräftelseochfeedbacksom
sjukskötarenkananvändasigisittarbete.Gustafssonbeskriverattdetförendel
människorärendagligkampattförsökavaradendeönskarvara.Människanhandlar
nämligenutifrånderesurserhonharellerintetrorsigha(Gustafsson2004). 
1.1.4FoggBehaviormodellenochtriggers



DrivkrafternabakommänskligtbeteendedefinierasiF
 oggBehaviormodellenavtre
faktorersomharstorbetydelseifallettbeteendeblirgenomfört.Dennamodellkange
insikterombeteendeförändringsomsjukskötarenkanhanyttaav.Faktorernaär
motivation,förutsättningochtriggers.Förattenbeteendeförändringskagenomföras
måsteenpersonhatillräckligtmedmotivation,tillräckligtmedförutsättningarochen
effektivtrigger(utlösare).Entriggerkanförklarassomsådantsomutlöservissreaktion,
idethärfallet tillhandling(Fogg2013).Allatrefaktorerbehöverdockintealltidvara
likastarka.Attökamotivationenärintealltiddenendalösningen.Imångafallärdet
enklareattökaförmågan,göramöjlighetentillbeteendeförändringenklare.Omtill
exempelmotivationenärväldigtlågförattköpaennybilochnågonskulleerbjudaoss
attköpadenför1eurosåskulleviköpaden.Förmågan/möjlighetenattköpadenför1
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euroärväldigthögtrotsdenlågamotivationen.Överlaghardeflestapersoneren
måttliggradavmotivationochförmågasomgårattpåverkaoftastgenomattgöra
omständigheternaenklare.Beteendetmåstedockbliutlöstochdennatriggerfaktorär
oftadenlänksomsaknas.Dennatriggermåsteävenkommavidrätttidpunktannars
skerdetingenförändring(Fogg2013). 
1.1.5Turningpoints  
Ögonblicketdåmanbestämmersigförenförändringkallasförturningpoint
(vändpunkt).EnligtTheFreeDictionarydefinierasvändpunktsomdenpunktvidvilken
enmycketbetydandeförändringinträffar,ettavgörandeögonblick(TheFreeDictionary
2020).Pillemerbeskrivervändpunktsomspecifikahändelsersomupplevsförändradet
normalaflödetochriktningeniensliv.Dessahändelserbetraktassombetydande
livserfarenhetersomförändrarindividensbeteendenochattityder(Pillemer2001).
Turningpointsharävenstuderatsitidigareforskningisambandmedtillexempeltyp2
diabetesochbeskrivssomkraftfullaemotionellaupplevelserochinsiktersomledertill
fundamentalaförändringarienpersonslivochsomkrävernyavägaratthanteratill
exempelsinsjukdom.Efteratthagenomgåttenvändpunktgerdettaenökadkänslaav
tillit,somtillexempelattbemästrasintyp2-diabetesochkänslaavegenmakt
(Jutterströmetal2012).  
1.1.6Sjukskötarensroll 
Sjuksköterskanarbetarinommångaolikaverksamhetsområdenocholikavårdformer.
Oavsettvarsjukskötarenarbetar är,enligtinternationellasjuksköterskeföreningen,
InternationalCouncilofNurses( ICN),sjukskötarensfyragrundläggande
ansvarsområdenattfrämjahälsa,förebyggasjukdom,återställahälsaochlindralidande.
(Sjuksköterskeföreningen2017). Sjuksköterskansuppgifteräratttatillvaradetfriska
hosallapersonerochattidentifieraochaktivtförebyggahälsoriskerochvidbehov
motiveratillförändradelevnadsvanor.Sjuksköterskanskaocksåkunnaidentifieraoch
bedömaderesurserochförmågatillegenvård,undervisaochstödjapatienteroch
närståendemedsyfteattfrämjahälsaochförhindraohälsa(Edberg&Wijk2019).
EnligtLiouetal.(2010)kan sjuksköterskorspelaennyckelrolliförhållandettill
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överviktgenomattbidramedutbildningochökadmedvetenhetkringlivsstilsvanoroch
övervikt.  



1.2Problemformulering
Överviktochfetmautgörenhälsoriskochinnebärenökadriskförattdrabbasavolika
sjukdomar.Sjukskötarekommeroftaikontaktmedpatientersomlideravöverviktoch
fetma.Förattfrämjahälsahosdessapatienterochdärmedminskabelastningpåhälso-
ochsjukvårdenochlidandehosdessapatienter,ärdetviktigtattstödjaochuppmuntra
tillviktminskning.Allapatienter harolikaförutsättningarattgöralivsstilsförändringar
ochdettautgörenstorutmaningisjukskötarenshälsofrämjandearbetet.Isamarbete
medpatientenärdetviktigtatthakunskapomvadsomkrävsförattstartaen
förändringsprocessenochvadsomkanmotiverapatienten.Attidentifieravadsomkan
utlösaellertriggaenbeteendeförändringmotensundarelivsstilkanvaraettviktigt
redskapiattstödjapatientermedöverviktochfetma. 

1.3Syfte 
Syftetmeddennastudieärattbelysavadsomtriggarmänniskortillbeslutom
viktminskning. 
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2.METOD 
Förattuppnåsyftetharenkvalitativstudievaltsgenomattstuderabloggar.Bloggkommer
frånengelskansb log,somärenförkortningpåweblog,sombetyderenjournalellerdagbok
online(Hedengren2013).Studienfokuserarpåattstuderamänniskorsuttalandeomhurde
bestämdesigattgånerivikt. 

2.1Datainsamling 
DatasamladesingenombloggarsomharhittatsiWordpress,bing.com,google.com,
yahoo.comomindividersegenupplevelsekringlivsstilsförändringar.Sökordenvar
livsstilsförändringar,vändpunkt,viktnedgångochövervikt.  

2.2Urvalochmaterial/deltagare 
Bloggarnavaldesutenligtettstrategiskturval,vilketsyftartillattväljapersonersom
kangeinformationsrikabeskrivningaravfenomenet,nämligenvadsomtriggar
människorattgånerivikt. Allapersonersomgjordeuttalandenisinabloggarvar
överviktigaochbeskrevögonblicketdådebestämdesigförattdemåstebörjaändrapå
någontingförattgånerivikt.Någonspeciellhänsyn tillålderellerkönharintetagits
ochendialogmedbloggarnaharintehellerförts.Bloggarnalästes såattdemotsvarar
syftet.Ca11000bloggargenomsöktesvarav400bloggarlästesigenomoch32stycken
valdesdådemotsvaradesökningenssyfte:personermedöverviktsombeskrivervarför
debestämdesigföratttabeslutomviktminskning.Avdessavar29skrivnaavkvinnor
och3styckenavmän.Bloggarnakodadesmedensiffra(1-32). 

2.3Analys 
Analysengjordesmedkvalitativinnehållsanalys(Granskär&Nielsen2008).En
induktivansatstillämpades. Textentolkadesförutsättningslöstgenomattläsaigenom
textenfleragångerförattfåenövergripandekänslaavinnehållet. Relevantameningar
sominnehöllinformationförfrågeställningarnaplockadesut.Demeningsbärande
enheternakondenseradesisyfteattkortanedtextenochdärmedgöradenmera
lätthanterligochsamtidigtbevaradetcentralainnehållet.Demeningsbärandeenheterna
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kodadesochgrupperadesikategoriersomåterspegladedetcentralabudskapetitexten.
Slutligenformuleradesetttemadärdetlatentainnehålletitextenframgår. 

2.4Etiskaöverväganden 
Iarbetetanalyseradesbloggar.EnligtHenricsson(2017)ärinternetsomkommunikationsväg
förattinhämtadatarelativtnyochdenyaformernafördatainsamlinggörattnyadilemman
uppstårutifrånforskningsetiskaaspekter.Sekretessfrågorochetiskafrågormåstehanteras
utifrånattdetskerviainternetsåsomrekryteringavinformanterochetiskaaspekterkring
datainsamlingpåinternet.Riktlinjernakringforskninggenominternetärfortfarandeotydliga
ochoklaravadgällerforskningsetiskaaspekter. 

Utvecklingengårväldigtsnabbtochdetärsvårtatthauppdateradelagarochföreskrifter.
EnligtHenricson(2017)skastudentenellerforskarenutgåifrånetiskaaspekterochregler
somgälleridenfysiskavärldenskalläven gällaidenvirtuellavärldenävenomdeintekan
jämställas(Henricsson2017). 

Detsomgällerförhumanvetenskapligforskningärattforskarenskarespekteradeundersökta
personernasmänniskovärdeochsjälvbestämmanderättochrättigheternaenligtgrundlagen
(1999/731,6–23§)somtillkommerallat.ex.rätttillliv,personligfrihetochintegritet,
rörelsefrihet,religionsfrihet,yttrandefrihet,egendomsskyddochskyddförprivatlivet.En
forskareskagenomförasinforskningsåattdenintemedförbetydanderisker,skadoreller
menförmänniskan,samhälletellerandraundersökningsobjekt.Deetiskaprincipernaför
humanforskningharupprättatssomstödförforskareochforskargruppersomforskari
människanisyfteattskyddademänniskorsomärföremålförforskningen. 

Inomhumanforskningenframhävsdeetiskafrågornaimötetmellanforskarenochdensom
skaundersökas.Mötetinnehålleroftaoförutsägbarafaktorer,ochdetfinnsintealltidtydligt
enbartenrättlösningideetiskafrågorna.Andraprincipergällerframföralltisituationer,där
denundersöktaståriväxelverkanmedforskarenmensåärintefalletidennastudie,dåenbart
bloggaresuttalandeniderasbloggarundersöktes.Likasåskalld enallmännaprincipenatt
skyddaintegritetenfördemsomdeltariforskningochsomnämnsipublikationerföljas.I
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dennastudienämnsinganamn.Etikprövningsnämndenförutsättsintegenågonbedömning
närmanforskarioffentligaochpubliceradehandlingar(Forskningsetiskadelegationen2019). 

GDPRärförkortningförGeneralDataProtectionRegulationpåengelskaochärEU:s
dataskyddsförordningsomträddeikraftden25maj2018.Detbetyderattallbehandling
avpersonuppgiftermåstefrånochmeddendagenföljadataskyddsförordningen.Ioch
meddataskyddsförordningenkommerreglernaattvaradesammaförallaföretagoch
organisationersomverkarinomEUochsomsamlarinpersonuppgifter.Enligt
Holopainen(2018)måstedetalltidfinnasstödilagenförbehandlingenav
personuppgifter.Åtminstoneenavdeförutsättningarsomfastställsi
dataskyddsförordningenmåsteuppfyllas.Enavförutsättningarnaärsamtycke,berättigat
intresse,avtal,rättsligskyldighet,enfysiskpersonsgrundläggandeintresseneller
allmänintresse(EU:sdataskyddsförordning2018).Enligtdennalagskulledetintevara
möjligtattkunnastuderabloggarutandensomskrivitbloggenssamtycke,meniÅlands
författningssamlingÅFS2019:9kap5,paragraf30finnsdockbeskrivetundantagom
användandetavdessauppgifterförakademisktändamål(ÅlandsLandskapsregering
2019).Dettabetyderattdetintefinnsnågrahinderförattanvändasigavpersonliga
bloggtexternärsyftetärforskningsändamål. 
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3.RESULTAT 
Syftetmeddennastudievarattbelysavadsomtriggarmänniskortillbeslutom
viktminskningsamtfaktorersomkanbidratillattlyckasmedönskadviktminskning.
Totaltanalyserades32bloggarochitabell1illustrerasresultatet.Efteranalysenstegett
övergripandetemaA
 ttfånogfram.Utöverdetframkomdettrekategorier:N
 åenfysisk
gränsmedtvåunderkategorier,nåenpsykiskgränsmedtvåunderkategorierochtriggas
avandra/annatmedtvåunderkategorier.Kategoriernasinnehållbeskrivsitextnedan
ochföratttydliggörafyndenfinnsävencitatfrånbloggarna. Citatenitextenär
numrerademedhänvisningtillivilkenblogguttalandetåterfinns. 
Tabell1.Översiktö vertema,kategorierochunderkategorier 

Tema 

Attfånog 

Kategorier 

Nåenfysiskgräns 

Underkategorier

Begränsasavsmärta, Kännasjälvföraktoch Fåenkärleksfull
nedsattrörelseförmåga dåligtsjälvförtroende  maning 
ochorkeslöshet 
Fåinsiktikroppsliga
förändringar 

Nåenpsykiskgräns 

Längtanefter
livsglädjeoch
välbefinnande 

Triggasavandra/annat

Sökaochfå
kunskapsstöd 



3.1Attfånog 
Attfånoginnebärattnåengränsförvadmanstårutmed.Dettaisinturutgörentriggerför
atttabeslutomattgöraenlivsstilsförändring.Fysiskgränsinnebärattmanpågrundavsin
överviktintestårutmedsituationenpågrundavfysiskaorsakersomatttillexempelattha
ontellerattnedsattrörelseförmåga,somattintelängrekunnarörapåsig.Attfånogkunde
ocksåinnebäraattnåenpsykiskgränssominnebärattmanintestårutmedsituationenpå
grundavupplevelserochtankarkringsinövervikt.Tillexempelattmankännersigvärdelös
ochattmanlängtarefterattkunnahaettparspeciellakläderpåsigochkännasigfin.Att
triggasavandra/annat handlaromattmanredanfåttnogmena ttmantriggastillattbörja
medviktminskningendåennäravänmanartilldetellerdåmanstöterpåenenkelmetodsom
ärlättattgenomföra. 
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3.1.1Nåenfysiskgräns 
Attnåenfysiskgränshandlaromattbegränsasavfysiskafaktorersomsmärta,nedsatt
rörelseförmågaochorkeslöshettillföljdavsinöverviktochsomiochmeddettainte
längrestårutmedsituationenochdåtriggastillbeslutomviktminskning.Flera
personerupplevdesmärtatillföljdavsinövervikt.Smärtankundeuppståiryggen,
svankenellerhöften.Enbloggareskrev: 
Ibörjanavåretfickjagnogheltenkelt.Jagvilleintevägasåhärmycketochjag
orkarintehaontiryggenhelatiden.Nuvilljaggånerochjagvillmåbra(1). 

Ibloggarnaframkomocksåfysiskabesväriformavmagbekymmersomtriggerefterliv
somjojobantareochöverkonsumtionavlyxmatochgodsaker. E
 nbloggareskrev: 
Nuharjagfåttnogochsökthjälp.Mycketpgaavattminmageärheltutslagenvissadagar.Jag
börjarkännaattlivetärgottattleva,utansådanabekymmer(2). E
 nannanbloggareskrev:
I30årharjagtrottattmittlivharvaritnormalt.Detharbeståttavöverkonsumtionavlyxmat
ochgodsakersamtca60olikabantningskurer.Närvågenvisade104kginsågjagförsista
gångenattjagmåstefåtillenlivsstilsförändring(3). 

Ävennedsattrörelseförmågatriggadeframlivsstilsförändring.Enbloggarebeskriveratt
honundvekatttaavsigskornavidklädprovningienbutik,dådetvarsåjobbigtatt
knytadomigen.Enannanbloggaresomalltididrottat,togbeslutomviktnedgångefter
ettloppsomgenomfördesnärhanvägde143kg.Hantyckteatthanvarväldigtstark
1
ochvältränadmennärhantränademedThePersistentFew
varhanredoattkräkasefter

15minuterpågrundavorkeslöshet.Efterdetkändehanatthanvillefåenliknande
kroppsomdehade.Hanvilleläggaomlivetochskaffasigsjälvettriktigttufftmål.
Orkeslöshetfungeradesomtriggerhosenkvinnasomhadegåttuppca10kgpåettår
ochhonskrevatthonknappthadeorktillnågontingochattdetdåvardagsatttatagi
problemet. 
Attnåenfysiskgränsinnebarocksåattfåinsiktikroppsligaförändringar.Attfåinsikti
kroppsligaförändringarsometthotomattfådiabetesochlivshotandebeskedaven

1

ThePersistentFewärengruppträningsvilligaindividersomsamlastregångeriveckanförhårdroligträning
utomhus. 
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läkarefungeradeocksåsomtriggerförenbloggare.“...läkarnaförutspåddehennesdöd
inom2år”(6). 
Enannandelavattfåinsiktikroppsligaförändringarärviktuppgångensombloggarna
blirmedvetnaomdådestigerpåvågen.Dettatriggardemtillettbeslutom
livsstilsförändring.Närdesersiffranpåvågenellernärklädernaintelängrepassarhar
dekommittillengränsochbestämmersigförattgånerivikt.Enannanfysiskgräns
nåddesdåenbloggaregjordeettålderstestförattmätasinbiologiskaålderochden
visadeenäldreålderänhennesverkligaålder. 
3.1.2Nåenpsykiskgräns 
Precissomattnåenfysiskgränsförvadmanstårutmed,kundepsykiskafaktorernärdet
gällerbeslutomviktnedgångskönjasibloggarnastexter.Underkategoriernahandlarhärom
attkännasjälvföraktochdåligtsjälvförtroendesamt längtanefterlivsglädjeoch
välbefinnande. 

Underkategorinsjälvföraktochdåligtsjälvförtroendehandlaromhurbloggarnastankaroch
känslorpåverkarochstyrbeslutomviktnedgång.Enbloggareskriveratthonaldrigkäntsig
mervärdelösdåhonigenefterentidigareframgångsrikviktnedgångpå50kggåttupptill97
kg.Enannanbeskriverettögonblickavsjälvföraktdåhonfåttnogavattsesigsjälvispegeln
tackvaresinöverviktochtriggastillbeslutomattgånerivikt. 

Denandrakategorienavattnåenpsykiskgränshandlaromenlängtanefterlivsglädjeoch
välbefinnande.Enbloggareskriversåhär: 
Förmigkomdetavgörandeisomras,därjagverkligenbestämdemig.Jaghadefåttnogavatt
intevaralyckliginifrånochut.Minstörstaönskandesenasteårenharvaritattlåtamininsida
speglaminutsida(15). 

Förandrahandladelivsglädjeochvälbefinnandeomlängtanefterföräldraskapdären
viktnedgångkrävdesförattfåhjälpmedIVFochenblivandefarvillefåmerenergiför
attorkamedsinsonochblienbrapappa.Förenannanbloggarehandlarvälbefinnande
omattviljablislankochtrivasmedsigsjälvochsatsapåenlivsstilsomhåller
målviktenlångsiktigt.Attnåenpsykiskgränshandlarocksåomfrihetattväljakläder,
vilketbeskrivsiföljandeuttalande:“....Kunnaväljadekläderjaghar,intebarade
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kläderjagfårpåmig”(12).Enannangjordebeslutomlivsstilsförändringvidreflektion
efterenflyttdådetdyktupptankaromattgöraförändringariv ardagensomledertill
välbefinnandeivardagen. 
3.1.3.Triggasavannat/andra 
Kategorintriggasavandra/annathandlaromattmanredanfåttnogmenattmantriggas
tillattbörjamedviktminskningengenomenkärleksfullmaningavenvän,samtsöka
ochfåkunskapsstöd.Enkärleksfullmaninghandlaromenuppmaningavenvänsom
gjordeattenpersonkundeinseatthanbehövdeändrasinlivsstilförattundvika
hälsoproblem. 
Jagharblivitmobbadhelamittlivförminvikt.Detvarförstnyligendåjaginsågattjag
behövdeändraminlivsstilförattundvikaproblemdåjagbleväldre.Alltbörjadedåennäravän
tillmighämtadeuppmigefterjobbet,gavmigenpusspåkindenochsa:”Fredrikdumåsteta
kontrollöverdittliv”.Jagförstodkärlekenfrånminvänochinsågattjagbehövdetasakeni
egnahänder(32). 

Attsökaochfåkunskapsstödhandlaromattbloggarnaredanfåttnogochtagitbeslut
omattgåneriviktmenattmansökerochfårhjälp.Enbloggarefickrätthjälpgenom
attanvändaendigitalapplikationförattkunnamonitorerasittmatintag.“....Jagfannen
apppåinternetavenrenslump.Nufickjagkollochblevmedvetenomhurmycket
kalorierjagfaktisktstoppadeimigochvadsakervarvärda”(10).Detsomvar
avgörandeförenannanpersonvaratthontagithjälpavandra,ettteambeståendeavpt,
dietist,ochenannanbloggaresöktesjälvefterkunskapsstödilitteraturen. 
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4.DISKUSSION 
Syftetmeddennastudievarattbelysavadsomtriggarmänniskortillbeslutom
viktminskningoch32bloggaranalyserades.Utifråndessaframkomettövergripande
temaAttfånog.Tematbaseraspåtrekategorier:N
 åenfysiskgränsmed två
underkategorier, nåenpsykiskgränsmedtvåunderkategorierochtriggasav
andra/annatmedtvåunderkategorier. 

4.1Resultatdiskussion 
Att“fånog”triggarmänniskortillbeslutomviktminskning.Resultatetvisaratt
deltagarnanåddeenfysiskochpsykiskgränsförvaddestodutmedochefterdettogett
beslutomlivsstilsförändring.Dettabeskrevsavmångasomdenutlösandefaktorn.Det
måvarasmärta,enkänslaelleryttreomständigheter. Dennagränsärdirektkoppladtill
denegnamålbildenavhurmanvillvaraochvilllevasittlivochhurmanvillmå.
Utgåendefråndentransteoretiskamodellenkandennavändpunkttänkasplaceras
mellanstadie1,förnekelsestadiet,ochstadie2,medvetandestadiet. Individenbefinner
sigiettstadiumdärdetintesesnågotproblemmedbeteendet,menförattklarasigförbi
dennafasmåstekännaattdetohälsosammabeteendetblockerartillgångtillviktiga
personligamål.Individenbörjarinseattdetfinnsproblemibeteendet.Ientidigare
studie(Martinelli2020)undersöktesdenfysiskaobehagsintoleransenDI(d iscomfort
intolerance)somtexmuskeltrötthetochömhet, somenslagsmätareförviktminskning
ochfysiskaktivitet. FörändringariDIunderviktminskningenkundeförutspå
långsiktigabehandlingsresultatblandvuxnainskrivnaiettgruppbaserat
livsstilsförändringsprogramförfetma.Attmätagradenavfysiskobehag(DI)somi
dennastudievisarsigtriggaigångenviktminskningsprocess,stöder resultatetattman
kannåengränsförvadmanstårutsommedhittadesidennastudie.Jutterström(2012)
beskriverienartikel,där18personermedtyp2diabetesintervjuades,omvadsom
leddetillenvändpunkt/fundamentalinsiktochsomleddetillettnyttsättatthantera
sjukdomen.Detsomkomframistudienvarattbefinnasigienlivochdödskamp,att
befinnasigvidettvägskälutanåtervändo,attvaradensombestämmerochattvaraden
somkanpåverka.V
 idjämförelsenavr esultatenidennastudiekundetriggern,atthafått
nog/kommittillengränsförvadmanstårutmed,liknasvidattbefinnasigienlivs-
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ochdödskampsamtattbefinnasigvidettvägskäl.Ävendenegnaautonomin,attvara
densombestämmerochvaradensomkanpåverkaresultatet,lyftsframsomviktig.De
utlösandetriggersverkarocksåvaraolikastarka.Endelbehöverenvisssiffrapåvågen
ochandrakräverettdödshotföratttriggastabeslutomattgånerivikt. 
AtttriggasavandrafaktorerkanjämförasmedenundersökningavLönnberg(2020), 
därmanutforskadeerfarenheterfråndeltagaremedhögriskförhjärt-och
kärlsjukdomar.Deltagarnagenomgickettettårigtprogramförlivsstilsförändringoch
koppladedessatillteknikerochstrategierfråndentransteoretiska
beteendeförändringsmodellen.Någrafaktorersomkomframhärkundeävenhittasi
dennastudie.Blanddessafaktorervarvärdetavkunskap,atthakontroll,njutning,
socialarelationerochfördelarförhälsaochuppmuntranfrånandra.Dettastöderäven
fyndenidennastudiedärenkärleksfullmaningtriggartillbeslutomviktminskningoch
attsökakunskapochfåkunskapsstöd. Allaavbloggarnaidenhärstudienharen
målbilddetriggastillattutvecklasmotochiderastexterkanhittasflerafaktorersom
behövs,förattkunnagenomföraenlivsstilsförändring.Analysenavtexternavisaratt
utanenmålbildsåkanmanintenåengränsförvadmanstårutmedochinteheller
utvecklasmotsinmålbild.Ifigur1illustrerasresultatetmedenbilddärteorinom
människansomhandlandesubjekt(Gustafsson2004)utvecklasfråndet“aktuellajaget”
tilldet“idealajag”medenmålbildsomledstjärna.Faktorerna“attfånog” tjänarsom
trigger,alltsåattnåenfysiskochpsykiskgränssamtannat/andrafaktorersomtrigger
ochmöjliggörare.Att“fånog”ärtriggernochkanvaraolikastarkaochskapar
motivationtillbeslutomviktnedgångochfrämjandefaktorer skaparförutsättningarna
somocksåkanvaraolikastarkaochsommankanspeglamotFoggBehaviormodell
ochtriggers(Fogg2013).Underanalysenavtextenframkomocksåfaktorer,även
kallademöjliggörare,somkansessomenunderlättandedrivkraftförpersonernaatt
genomförasittbeslutomattgånerivikt.Någraavdenämnvärdafaktorernaärträning,
motivation/reflektion,kontrollbehov,känslaavpanik. 
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Figur1.IllustrationavresultatetmotteorinommänniskansomhandlandesubjektochFoggs
beteendemodellmedtriggers. 

Förståelseförfenomenetattförstbehövakommatillengränsförvadmanstårutmed, 
kanförklaraattdetintealltidhjälperattinformerapatientenvarfördetärviktigtattgå
nerivikt.Ompatienteninteuppleverattdetärnågotproblemkommerheninteattgöra
någontingåtdetellerföljasjukskötarensgodarådochinformation.Engränskanheller
intenåsifalldetintefinnsenmålbild.Närpatientenharnåttengränsochsjälvönskar
fåhjälp,kanvårdarbetetblirframgångsriktomdenrättahjälpenges.Enintressant
studiesomskullevaratillnyttaförframtidaforskning kundevaraattrelatera
fenomenet“attfånog”tillområdendärdefinnsenannanberoendeproblematikibotten
somrökning,alkoholochdrogerochutvecklaettfrågeformulärsomkartläggervadsom
behövsförpatientenattgöraenlivsstilsförändring.Vidarekundedetvaraintressantatt
studeraorsakentillöverviktpåettdjupareplan,isyfteattoptimeraförebyggande
åtgärder. 
Lönnberg(2020)skriverattalliansenmedsjukskötarenärenviktigmotivationför
livsstilsförändringsamtenbekräftelsekälla.Attpatientenärsäkerpåattsjukskötaren
harförmågaattgedetstödutanattdömabeskrivssomviktigochnödvändig.Detta
visarocksåattsjukskötarenskompetensiämnetäravgörandeförhurpatientenlyckas
medsinlivsstilsförändring.EdbergochWijkbeskriveromvårdnadsvetenskapenurett
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holistisktperspektivochlyfterframattmänniskanärunikochd ärförskallbemötas
individuellt(Edberg&Wijk,2019). 

4.2 Metoddiskussion 


EnligtHenricsson(2017)ökarkvaliteteniettexamensarbeteväsentligtdådesignoch
metodärvälvaldasåattdesvararpåsyftet. Metodenfördethärarbetevaren
systematiskbloggstudiemedkvalitativdesigndärbloggarnasuttalandenanalyserades
förattbelysaerfarenheterochbidramedstörreochbättreförståelsesomFriberg
beskriverärmåletmedenkvalitativstudie(Friberg2012).IengranskningavWilson,
KennyochDickson-Swift2015,identifieradeshurbloggarhittillsanvändsi
hälsoforskningochombloggningharpotentialsomettanvändbartkvalitativtverktyg
fördatainsamling.Syftetvarattsammanfattaforskningsaktivitetensomfattning,
intervallochnaturmedhjälpavbloggar.Resultatetpekadepåattbloggaranvändes
främstförattsamlainformationomupplevelser,uppfattningarochkänslorochatt
bloggarharpotentialsomettkvalitativthälsoforskningsverktygförenradändamål,
inklusivedatainsamling.Bloggarvisadesigvaravärdefullförforskareeftersomman
hartillgångtillbefolkningarutanförenfysiskräckvidd.Dennagranskningbetecknas
somettviktigtförstastegförattgåiniframtidakvalitativhälsoforskningmedhjälpav
bloggar(Wilsonetal2015).Dådepersonersomskriverbloggaröppetdelarmedsigav
sinalivsstilsproblemochviktärdetenkällaförforskning.Attstuderavaddessabloggar
kangeförinformationomindividersbeslutstagandeomsinhälsakandetpåsåsättäven
geinformationsomkanberikaomstödtilllivsstilsförändring. Detvaldesenkvalitativ
innehållsanalyssomenligtGranskärochNielsen(2008)lämparsigbästförgranskning
ochtolkningavtexter.Textenskafåmeninggenomläsaren.Fleratolkningarärmöjliga
ochkanvaragiltigaävenomdeärolika.Textenbörsesisittsammanhangochkunskap
omderaspersonligahistoria,livsvillkorochrådandekulturärviktig(Granskäretal
2008).Möjlighetentillattfåenbredkunskapompersonenshistoriaochlivsvillkorhar
varitbegränsad,dåendastdetsompersonensjälvutelämnatisin bloggberättelsekunde
användas.Vissaavbloggtexternavarocksårelativtkortaochdetfannsingenmöjlighet
tillinteraktion/kommunikationmeddem.Dettakundesessomensvaghetmenävenen
styrka,eftersombloggarnaberättadeomhurdeupplevdedetutanpåverkanaven
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personsomställerintervjufrågor.Tackvaredetvaldesdetattstuderaflerabloggarän
vadsomvarplaneratfrånbörjan. 
EnligtHenricson(2017)ärindikationerförgodvetenskapligkvalitetmedkvalitativ
designtrovärdighet,pålitlighet,bekräftelsebarhetochöverförbarhetsomharvariten
strävanidettaarbete.Ämnesvaletbaseradespåegnaerfarenheter ochutgjordedärmed
eninspirationmenocksåhinder.Processenstartademedsökningpåinternetmedatt
hittabloggarsompassadearbetetssyfte.Förattfåtillräckligtmeddatagjordes
sökningenblandbloggarnapåWordpress,bing.com,google.com,yahoo.comsom
tillsammanshörtilldemestbesöktasökmotorernaivärlden.Urvaletbegränsadestill
svenskspråkigabloggareförattkunnatolkatextenkorrekt.Måletvaratturvaletskulle
omfattalikamångamänochkvinnor.Dethittadesdockendastrelevantabloggarfråntre
mänochtjugoniokvinnor. Störreurvalskullehafåttsifallmanskullehasöktpå
engelskaellerandraspråk.Strävanidettaarbeteharvaritenhögtrovärdighet.
Personernasuttalandenibloggarnahandladeomsammasak.Debeskrevallavarförde
togettbeslutattgånerivikt.Denegnaerfarenhetenkanutgöraenriskförtolkningsfel
avresultatet.Författarenharanväntsigavhandledare,dåanalysprocessentidvisvarit
svårattförstå,somkommenteratarbetet.Ävenexternapersonersomintebefunnitsig
mittiprocessenharlästigenomarbetetochförsäkratattarbetetärförståeligt.
Överförbarheten,sombetyderivilkengradexamensarbetetsresultatkundeöverförastill
andragrupper(Henricson2017)anserförfattarenattresultatetmycketvälkunde
överförastillandragrupperavmänniskorsomäribehovavenlivsstilsförändring
eftersom“attfånog”elleratt“nåengräns”förvadmanstårutmedärindividuelltoch
specifiktfördenenskildapersonen.Processenattanalyserabloggaromvarför
människortriggastillatttabeslutomviktminskninghargettförfattarennya
erfarenheterochinsikterochvidarebidragittillennyillustrationdärtidigareteorier
sammankopplatsmedresultatet. 
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5.SLUTSATS 
Syftetmeddennastudievar attbelysavadsomtriggarmänniskortillbeslutom
viktminskningsamtfaktorersomkanbidratillattlyckasmedönskadviktminskning.
Resultatetpekadepåattfånog,medkategoriernaattn åenpsykiskellerfysiskgränsför
vadmanstårutmed,tvåkategoriersamtandratriggerssomunderlättarellermöjliggör
enförändring,somkantriggapersonertillbeslutomenlivsstilsförändring.Slutsatseni
denhärstudienärattmotivettillmänniskanshandlandeärmycketindividuellt.
Gemensamtförallabloggarevarattdetriggadestillensåkalladturningpointd åde
hadenåttengränsförvaddestodutmedochdärifrånfickkraftenochviljantillattta
ettbeslutomenbeteendeförändring.Enmänniskasominteharenmålbildkaninte
hellertabesluttillenlivsstilsförändringellerfånog.Dettautmanarsjukskötarens
förhållningssätttillpatientersominteharnåttengränsochintehartagitbeslutom
livsstilsförändring.Ettdilemmahärärifallsjuksköterskansmålbildförpatienteninte
överensstämmermedpatientensmålbild.Kunskaperikommunikation,respektför
patientensegnaautonomiochenmålinriktadstrategiförattkunnaplockafram
kunskaperompatientenspersonligagräns,denegnamålbildensamtdeegnaresurser
ochmotivationsfaktorerbehövs. I specielltdesignadeintervjuerochfrågeformulär
kundesjukskötarenkartläggapatientensmålbild,resurserochfaktorersomkundeföra
frampatientenmotenlivsstilsförändring.Detbordeäven kartläggasvadsomhåller
patientenfrånattgöraenlivsstilsförändring.Sjukskötarensfokustordeliggaiattlocka
framdetsomkundemotiveraframettbeslutomlivsstilsförändringochomdetbehövs, 
tillsammansmedpatientenskapaennymålbild ochutgåendef råndettagörauppen
vårdplan. 
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