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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Fetma ökar i Sverige och utvecklingen styrs av total energiförbrukning i relation 

till matvanor och aktivitetsnivå där en ohälsosam kosthållning i kombination med en 

stillasittande vardag leder till ökat energiöverskott. För att åstadkomma en bestående 

viktnedgång krävs en kost som går att leva med resten av livet samt lärdom om näringslära 

och fysisk aktivitet. Viktnedgång kan bidra till ökad självkänsla, mer öppenhet för sociala 

interaktioner samt ett ökat välbefinnande. 

Syfte: Syftet var att beskriva hur upplevelsen av hälsa påverkas efter en kraftig viktnedgång 

hos individer med fetma. 

Metod: Studien grundades på en kvalitativ metod utifrån fem bloggar. Lundman och Hällgren 

Graneheims (2012) kvalitativa innehållsanalys användes för att frambringa kärnan ur 

materialet.  

Resultat: Efter kraftig viktnedgång upplevs välbefinnandet öka till följd av ett ökat 

självförtroende och bättre bemötande från omgivningen. Minskat välbefinnande upplevdes till 

följd av ett kontrollbehov präglat av ångest vid utebliven träning och ohälsosamt kostintag, 

skev kroppsuppfattning samt ett omfattande hudöverskott. 

Slutsats: Kraftig viktnedgång innebär en förändringsprocess vilket kräver stöd i form av 

samtal, enskilt och i stödgrupper, för att vikten ska bibehållas samt upplevelsen av hälsa ska 

framträda. 
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INLEDNING 

 
I media likställs framgångsrik viktnedgång med ökat välbefinnande, vår erfarenhet är dock att 

psykisk hälsa inte identifieras genom kroppsstorlek utan fordrar bearbetning över tid. Om inte 

det psykiska måendet beaktas förmodas viktnedgången leda till minskat välbefinnande 

eftersom omställningen i livssituationen kan tänkas framkalla en identitetskris. 

Sjuksköterskans huvuduppgift är att främja hälsa och under sjuksköterskeutbildningen belyses 

vikten av livsstilsfaktorer för att uppleva hälsa och fokus ligger på att motivera individer till 

en varaktig livsstilsförändring. Kunskap saknas dock om hur individer som redan genomgått 

stora livsstilsförändringar upplever hälsa. Denna studie önskar därför belysa hur individens 

upplevelse av hälsa påverkas efter en kraftig viktnedgång och därigenom få fördjupad 

kunskap så att områden där behov av stöd kan finnas upptäcks. 
 

BAKGRUND 

 
Definition och utveckling av fetma 
Fetma definieras som ”abnormal or excessive fat accumulation that may impair health” 

(World Health Organization, WHO, 2016) och har i Sverige ökat från 11% 2004 till 14% 

2015 (Folkhälsomyndigheten, 2016). Body Mass Index (BMI) är ett mått på förhållandet 

mellan vikt och längd hos vuxna individer och används för att klassificera undervikt, övervikt 

och fetma. Individer med ett BMI över 30 anses ha fetma (WHO, 2016). BMI kan dock vara 

missvisande då hänsyn inte tas till andelen muskler eller hur kroppsfettet är fördelat 

(Livsmedelsverket, 2015a). Fetma kan även definieras som kraftigt ökat midjeomfång, över 

102 cm för män och över 88 cm för kvinnor (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Utvecklingen av fetma styrs av total energiförbrukning i relation till matvanor och 

aktivitetsnivå (Folkhälsomyndigheten, 2013). En livsstil inbegripandes en ohälsosam 

kosthållning i kombination med en stillasittande vardag leder till ökat energiöverskott vilket 

är grundorsakerna för att utveckla fetma (Christaki et al., 2013). En ohälsosam kosthållning 

består till största del av energirik mat innehållandes mer fett och socker än rekommenderat 

(Johansson, 2014; Livsmedelsverket, 2015b). En livsstil innefattandes ständig stress bidrar till 

en ökad halt av hormonet kortisol vilket leder till en störning i ämnesomsättningen samt 

bidrar till en ökad ansamling fett i buken (Christaki et al., 2013; Johansson, 2014). Fetma ökar 

risken för hypertoni, diabetes typ II, metabola syndromet och hjärt-kärlsjukdomar (Jahangir, 

De Schutter & Lavie, 2014).  

 

Att leva med fetma 
Fetma inskränker individers dagliga liv genom begränsad rörlighet och försämrad kondition 

som leder till minskad fysisk aktivitet (Wiklund, Olsén & Willén, 2011). Självuppfattningen 

påverkas negativt vid fetma vilket inverkar på individen i sociala funktioner samt bidrar till en 

minskad livskvalitet och ett försämrat psykiskt mående i form utav depression och minskad 

självkänsla (Wright et al., 2013; Epiphaniou & Ogden, 2010). Individer med fetma känner i 

hög grad skam över sin kropp till följd av jämförelse med normalviktiga och får därigenom en 

lägre självkänsla. Framförallt kvinnors höga kroppsrelaterade skam beskrivs som ett resultat 

utav västvärldens smala ideal vilket bidrar till en skev bild utav individers utseende samt vikt 

(Pila, Sabiston, Brunet, Castonguay & O’Loughlin, 2015). 

 

Metoder för viktnedgång 
Kraftig viktnedgång är svår att klassificera men brukar definieras som en viktnedgång på 
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minst 45 kg (Jonsson & Thorfinn, 2016). Grunden för all viktnedgång är att 

energiförbrukningen är högre än energiintaget vilket åstadkoms genom fysisk aktivitet i 

kombination med kostrestriktioner (Livsmedelsverket, 2015b; Handiieva-Darlenska et al., 

2012). Dieter framstår ofta som mirakellösningar på fetmaproblematik med avsikt att 

underlätta en viktnedgång. Emellertid måste alla dieter följas en längre period för att en 

viktnedgång ska fullbordas (Livsmedelsverket, 2015c). Några vanliga grupper inom dieter är 

lågkolhydratkost, periodisk fasta och Very-Low-Calorie-Diets (VLCD) Lågkolhydratkost 

innebär att intaget av kolhydrater strikt begränsas. Periodisk fasta syftar till ett kraftigt 

begränsat energiintag vissa dagar i veckan. VLCD avser att måltider ersätts med vitamin- och 

mineralrika pulver så att energiintaget i sin tur begränsas (Livsmedelsverket, 2015d). Utöver 

dieter finns även kirurgiska metoder, så kallad obesitaskirurgi, för att nå viktnedgång. Den 

vanligaste obesitaskirurgin är gastric bypass vilket innebär att stora delar utav magsäcken 

kopplas bort och endast en mindre del blir kvar (Järhult & Offenbartl, 2013).  

 

Bestående viktnedgång  
Det finns ett komplicerat samband mellan metaboliska, genetiska, hormonella samt 

beteendemässiga komponenter för att nå bestående viktnedgång. Skillnader finns exempelvis 

mellan män och kvinnor gällande förutsättningen att uppnå viktnedgång då män generellt har 

en högre ämnesomsättning (Handiieva-Darlenska et al., 2012). För att åstadkomma en 

bestående viktnedgång krävs fysisk aktivitet, livslång kostomläggning samt kunskap om 

näringslära (Livsmedelsverket, 2015c; Ortner Hadžiabdić et al., 2014).  

 

De vanligaste skälen till avbrytande av viktminskningsförsök är bristande motivation vilket 

kan underlättas med realistiska mål i förhållande till tid (Ortner Hadžiabdić et al., 2014; 

Schelling, Munsch, Meyer & Margraf, 2011). En annan riskfaktor till avstannad viktnedgång 

är stört ätbeteende vilket innebär att relationen till mat är ohälsosam gällande mängd och 

regelbundenhet (Kruseman, Leimgruber, Zumbach & Golay, 2010). Stöd i form av 

beteendeterapi kan vara en hjälp för att komma till bukt med problematiken kring ätbeteendet 

(Ortner Hadžiabdić et al., 2014).  

 

Hälsa efter viktnedgång 

Efter viktnedgång upplevs en ökad öppenhet för sociala interaktioner samt känslan av 

befrielse (Epiphaniou & Ogden, 2010). Viktnedgång kan bidra till att välbefinnande och 

självkänsla ökar medan depression samt missnöjet till den egna kroppen minskar (Smith & 

Farrants, 2012; Wright et al., 2013). Risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar vid 

viktnedgång samtidigt som förmågan till fysisk aktivitet ökar genom förbättrad kondition och 

rörelseförmåga (Jahangir, De Schutter & Lavie, 2014).  

 

Kraftig viktnedgång leder ofta till hudöverskott vilket minskar välbefinnandet då det beskrivs 

hindrande både ur skönhets- och funktionella perspektiv (Jonsson & Thorfinn, 2016; Järhult 

& Offenbartl, 2013). Genom plastikkirurgi kan dock hudöverskottet avlägsnas men följande 

kriterier; BMI bör vara under 25 och ha varit stabilt i minst sex månader före operation, 

konstant hudveck på ca 3 cm som orsakar låg livskvalitet genom till exempel sår/eksem, 

besvär med underlivshygien, psykosociala besvär, påverkad rörelseförmåga och smärtor från 

ländryggen måste uppfyllas (Jonsson & Thorfinn, 2016). Plastikkirurgi efter kraftig 

viktnedgång kan bidra till att livskvaliteten och kroppsuppfattningen förbättras (Smith & 

Farrants, 2012). Vid artikelsökning om upplevelsen av hälsa efter kraftig viktnedgång 

upptäcktes forskningen vara bristfällig vilket påvisar att ämnet behöver utforskas mer. 
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TEORETISK REFERENSRAM 

 
Utgångspunkten för studien grundas i ett vårdvetenskapligt synsätt som bygger på att förstå 

individens livssituation. Tillämpningen sker utifrån ett patientperspektiv med fokus på 

vårdande och stödjande av hälsoprocesser. Patienten beskrivs vara expert på sig själv och sin 

livssituation varpå delaktighet i sina hälsoprocesser är betydande (Dahlberg & Segesten, 

2010). Begreppen livsvärld, hälsa och välbefinnande samt mening och sammanhang kommer 

beröras i studien. 

 

Livsvärld 
Livsvärlden beskrivs som den unika upplevelsevärlden och innebär både hur hälsa, vårdande 

och lidande upplevs samt influerar livssituationen. En livsstilsförändring med viktnedgång 

kan förstås ur ett livsvärldsperspektiv likt något som påverkar hela livssituationen 

Erfarenheter och tankar om dåtid, nuet och framtid präglar livsvärlden varvid en 

livsstilsförändring antingen underlättas eller försvåras beroende på dessa. En avbruten 

viktnedgång kan exempelvis leda till känslor av hopplöshet vilket därmed kan försvåra ett nytt 

viktminskningsförsök (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003; Dahlberg 

& Segesten, 2010) 

 

Hälsa och välbefinnande 

Välbefinnande kan ses som en sinnesstämning i kontrast till att uppleva sjukdom och 

associeras med upplevelse av hälsa (Willman, 2009). Om livet upplevs meningslöst saknar 

upplevelsen av hälsa ofta betydelse, vilket innebär att hälsa inte är ett faktum trots avsaknad 

av sjukdom (Dahlberg et al., 2003). Hälsa är ett föränderligt tillstånd som upplevs olika 

beroende på situation och kan förstås som en känsla av balans i tillvaron. Självuppfattning är 

grundläggande för upplevelse av hälsa eftersom den inskränker individers tankesätt gällande 

personlig potential. Begreppet kan även innebära att vara i stånd till att genomföra det som 

anses värdefullt i livet, både konkret och genom upplevelsen av att vara kapabel. En individ 

med fetma som genomför en viktnedgång kan således uppleva hälsa eftersom individen 

bevisligen är i stånd till att genomföra en förändring i form av en viktnedgång (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

Individen har ett val att genomföra sina livsprojekt vilket kan innebära att leva ett så bra liv 

som möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Vid upplevelse av minskat välbefinnande till 

följd av fetma kan valen innebära att försöka eftersträva hälsa och välbefinnande genom 

viktnedgång (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Mening och sammanhang 
Upplevelse av hälsa baseras på att befinna sig i ett sammanhang där livet har en mening, 

vilket är ett grundläggande behov. Mening är individuellt, varierar över tid och går inte att 

särskilja från sitt sammanhang. Att finnas i ett sammanhang innebär att sätta sig själv i 

relation till omvärlden och andra. Genom sammanhanget påverkas individen av närståendes 

levnadssätt vilket kan bidra till om individens viktnedgång blir bestående eller om fetman 

kvarstår. I situationer där närstående har samma livsstil kan det vara problematiskt att ändra 

beteende. Vid en livsstilsförändring med viktnedgång bringas ofta mening och sammanhang i 

oordning vilket kan medföra en otrygghetskänsla som hotar det naturliga vardagssättet. 

Återställandet av ordningen och tryggheten kan då få huvudfokus vilket kan resultera i 

avbrytande av viktminskningsförsöket. Därför måste meningen vid en viktnedgång vara 

tillräckligt stark för att motivera anpassning till det nya sammanhanget (Dahlberg et al., 2003; 

Dahlberg & Segesten, 2010). 
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PROBLEMFORMULERING 

 
Fetma ökar i Sverige och definieras med ett BMI över 30. Grunden till fetma är ett för högt 

energiintag i förhållande till energiförbrukning vilket faktorerna ohälsosam kosthållning, 

stillasittande samt ständig stress påverkar. Risken för hypertoni, diabetes typ II, metabola 

syndromet och hjärtkärlsjukdomar ökar. Smala samhällsideal bidrar till ökad skam hos 

individer med fetma vilket påverkar deras självuppfattning negativt och minskar 

livskvaliteten. Fetma kontrolleras genom viktnedgång vilket kan uppnås genom fysisk 

aktivitet, kostrestriktioner, med hjälp av olika dieter eller obesitaskirurgi. En viktnedgång kan 

leda till ökat välbefinnande och självkänsla. 

 

Tidigare forskning bygger på att fokusera effektiviteten kring själva viktnedgången och på hur 

individer upplever sitt mående under viktnedgångens förlopp. Vad som inte belyses i lika hög 

grad är hur individen ifråga upplever sig själv och sin hälsa efter en kraftig viktnedgång. För 

att vårdpersonal ska kunna stödja individer som genomgått kraftig viktnedgång krävs ökad 

förståelse och mer kunskap inom ämnet. Fokus på studien kommer därför ligga på att beskriva 

upplevelsen av hälsa efter en kraftig viktnedgång. 

 

SYFTE  

 
Syftet var att beskriva hur upplevelsen av hälsa påverkas efter en kraftig viktnedgång hos 

individer med fetma. 

 

METOD 

 
Studien grundades på självbiografiska bloggar där individer som genomgått en kraftig 

viktnedgång skildrar sin livssituation. En blogg beskrivs som en dagbok som finns tillgänglig 

på internet (www.svenskaakademin.se). Bloggar valdes eftersom de ofta visar en ocensurerad 

bild av individens upplevelser kring viktnedgången samt ger en bild av hur livet gestaltas efter 

en viktnedgång. Studien byggde på en kvalitativ metod vilket innebär att fokus är på 

individers upplevelser (Dahlborg- Lyckhage, 2012a). Eftersom studiens syfte grundade sig i 

att få en djupare förståelse för de enskilda individernas upplevelser ansågs denna metod vara 

lämpligast. Studien baserades på en induktiv ansats vilken bygger på att utifrån subjektiva 

upplevelser skapa förståelse och mening samt att analysen sker så förutsättningslöst som 

möjligt (Forsberg & Wengström, 2013; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Datainsamling 
Bloggar söktes via Google där sökorden Blogg, Viktnedgång och Biggest loser användes då 

de ansågs ringa in syftet. Sökningarna resulterade i ett stort antal träffar och eftersom det inte 

gick att begränsa sökningen beslutades att de första 70 länkarna skulle läsas (se bilaga 1). 

Antalet ansågs vara rimligt tidsmässigt och tillräckligt stort för att finna material med hög 

kvalitet. Utefter länkarna återfanns 10 relevanta bloggar varav de som i högsta grad berörde 

ämnet valdes. När skrivna dokument används måste forskarna ta hänsyn till materialets 

kvalitet (Forsberg & Wengström, 2013). Som hjälp till kvalitetsbedömning bör ställning tas 
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till materialets äkthet, tid, beroende och tendens vilket motsvarar källans aktualitet, oberoende 

från andra källor samt vems intressen källan företräder (se bilaga 2). När lämpliga bloggar 

hittades kvalitetsbedömdes de utifrån Alexandersons mall “Källkritik på internet” 

(Alexanderson, 2012). Bloggar som bedömdes upprätthålla god kvalitet samt svarade an till 

syftet valdes. 

 

Urvalsförfarande 

Urvalet till studien bestod av fem självbiografiska bloggar som berörde upplevelsen av att ha 

genomgått en kraftig viktnedgång. Inklusionskriterier var män och kvinnor över 18 år, boende 

i Sverige, tidigare haft fetma och åstadkommit en kraftig viktnedgång med hjälp av 

livsstilsförändring i form utav kostrestriktioner samt fysisk aktivitet. Exklusionskriteriet var 

att bloggarna inte skulle vara skrivna av någon annan än individen som genomgått 

viktnedgången. Valet av bloggar grundade sig på läsning av författarens presentation, 

översiktsläsning av bloggarna och bedömning av trovärdighet utefter aktualitet samt antal 

följare (se bilaga 3).  

 

Analys 
Materialet analyserades med stöd av kvalitativ innehållsanalys vilken syftar till att beskriva 

och urskilja likheter såväl som olikheter i texten som granskas. Bloggarna lästes igenom 

individuellt ända från bloggstart och inlägg som tycktes vara relevanta för syftet sparades ner. 

De nedsparade inläggen jämfördes sinsemellan och inlägg som bedömdes relevanta av båda 

författarna lästes igen. Ur materialet markerades meningsenheter som klipptes ut till egna 

dokument. Meningsenheterna kondenserades för att materialet skulle bli mer koncentrerat och 

lätthanterligt. Materialet jämfördes och diskuterades mellan författarna för att eftersträva 

överensstämmelse med syftet. Därefter kodades de utvalda delarna utav texten vilket innebär 

att det sattes en beteckning på ett stycke som beskrev dess innebörd. Koderna sammanställdes 

gemensamt utifrån likheter så att lämpliga kategorier kunde skapas (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012, se bilaga 4).  

 

Etiska överväganden 
Eftersom materialet till studien utgick ifrån individer som självvalt har lagt upp sin 

livshistoria på Internet har de samtidigt godkänt att andra får ta del av den. När skildringar i 

textformat finns tillgängligt för allmänheten anses texten vara offentliggjord (SFS 1960:729). 

Vid bearbetningen vinklades inte materialet på ett sätt som bidrog till att författarna till 

bloggarna skulle kunna känna sig kränkta (ibid.; Helsingforsdeklarationen, 2013). 

 

Vid en kvalitativ studie är ställningstagande till subjektiv förförståelse viktig eftersom den 

kan influera analysen (Forsberg & Wengström, 2013). Författarnas förförståelse utgick ifrån 

att individer som genomgått en kraftig viktnedgång upplever ett ökat välbefinnande. För att 

tygla förförståelsen utgjordes analysprocessen av en kontinuerlig diskussion gällande 

tolkningsfrågor författarna emellan. Sammanställt resultat reciterades och jämfördes med 

meningsenheterna åtskilliga gånger, följaktligen höll sig författarna textnära utan att låta 

förförståelsen prägla resultatet. 

 

RESULTAT  

 
Till resultatet utformades fyra huvudkategorier med åtföljande sex underkategorier. 
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Tabell 1. Översikt av kategorier                  

Huvudkategori Underkategori 

Strävan efter balans Relationen till träning 

Förhållandet till mat 

Den fysiska omvandlingen  

Förändrad självuppfattning Tillfreds med kroppen 

Skev kroppsuppfattning 

Det sociala samspelet Omgivningen bemötande 

Att våga ta plats 

 

Strävan efter balans  
Bloggförfattarna beskrev att den största svårigheten efter viktnedgången var att finna en 

balans mellan kost, motion och livspussel. Problematiken berörde implementeringen av en 

varaktig livsstil samtidigt som vikten bibehölls.  

 

Jag arbetar hela tiden med min insida nu också. För måendet ligger inte i vikten 

eller det yttre. Allt sitter i huvuet [sic] och i hjärtat -själen. Det är därt [sic] inne 

vi kan förändra och utveckla hur vi mår och tillslut ta fram allt det fina vi är 

värda. Senast handlade det om utsida. Nu handlar det om balans. (goingsmaller, 

2015-08-27) 

 

Relationen till träning 

Resultatet visade att vid utebliven träning framträdde ångest. Eftersom träning sågs som 

nyckeln till att hålla vikten blev utebliven träning synonymt med att misslyckas, även om det 

bara handlade om ett missat träningspass. Om bloggförfattarna blev sjuka inföll frustration 

över att inte kunna träna vilket resulterade i ett sämre psykiskt mående. Träning övergick för 

vissa bloggförfattare till ett slags tvång där träning upplevdes som en nödvändighet för att 

tillåtas må bra. “Hann med en löprunda också, gick lite segt i dag, men nu är det gjort, och det 

känns så bra att jag tog mig i väg. Man är som mer värd att ha kul då, eller hur....” 

(halvalindha, 2014-07-05). Efter viktnedgången upplevdes press från vänner och familj som 

ansåg att tid till umgänge var viktigare än träning. Bloggförfattarna beskrev hur de ibland 

umgåtts med vänner en hel helg samt gjort saker de tyckt varit roligt och att träningen då 

uteblivit. Träningsuppehållet frambringade ångest samt orsakade ett behov att kompensera 

den missade träningen genom att träna mer vid ett senare tillfälle.  

 

Förhållandet till mat 

Resultatet visade att efter en kraftig viktnedgång uppstod ett komplicerat förhållande till mat 

och ätande. Bloggförfattarna hade svårt att släppa kontrollen på sitt energiintag och införde 

olika metoder för fortsatt energigranskning. Flera fortsatte med en specifik kost eller behöll 

samma kaloriintag som under själva viktnedgången och någon utvecklade bulimi för att 

kompensera överätning. Kontrollbehovet kring maten förklarades som en rädsla för att gå upp 

i vikt igen vilket gav stark ångest. Bloggförfattarna upplevde ångest efter intag av onyttig mat 

och många avhöll sig därför helt från ohälsosam kost. 

 

Det är just två känslor jag brottas med hela tiden… den sköna känslan av att äta 

något riktigt gott, det där lugnet som infinner sig men sen är det känslan 
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efteråt… där man inser hur jävla onödigt det är och hur mycket bättre jag skulle 

må om jag skitit i det och som jag mår när jag äter rätt och tränar. (emmaeklund, 

2013-10-23) 

 

Förhållandet till mat beskrevs som en livslång kamp som bloggförfattarna kände sig dömda 

till att leva med. Tidvis upplevdes ojämlikhet i förhållande till andra där orättvisan att ständigt 

behöva kontrollera energiintag uppmärksammades vilket skapade stress och framkallade 

känslan att vilja frångå sin nya livsstil. Stöd från omgivningen bidrog till kraft att bibehålla 

livsstilen samt förmåga att inse värdet av prestationen. Endast en bloggförfattare beskrev 

förhållandet till maten som okomplicerat och hade under viktnedgången ätit all typ av mat 

samt tagit hjälp av dietist för att trappa upp kaloriintaget långsamt efter viktnedgången.  

 

Den fysiska omvandlingen 
Resultatet visade att det fysiska måendet förbättrades i flera avseenden vid en kraftig 

viktnedgång. Konditionen förbättrades vilket medförde ökad energi till att genomföra 

vardagliga aktiviteter. Genom en mindre kroppsbyggnad blev förflyttningar enklare vilket 

resulterade i ökad aktivitetsnivå. När bloggförfattarna märkte att deras kroppar klarade av 

saker som tidigare tyckts omöjliga började kropparna uppskattas och självförtroendet ökade 

genom handlingarna som nu kunde genomföras. Flera bloggförfattare hade vid fetman 

besvärats av svettningar vilka minskade efter viktnedgången och resulterade i ökat 

välbefinnande.  

 

En bloggförfattare upplevde det problematiskt att hålla värmen efter viktnedgången eftersom 

mycket underhudsfett försvunnit, därav beskrevs ett minskat välbefinnande i relation till 

exempelvis det svenska klimatet. Efter viktnedgången uppstod ett hudöverskott men 

omfattningen varierade stort mellan bloggförfattarna. Andra bloggförfattare erfor istället att 

huden anpassades till kroppen ju mer tiden fortlöpte. En bloggförfattare upplevde minskat 

välbefinnande till följd av ett anmärkningsvärt hudöverskott som inskränkte vardagen genom 

sår, skav och smärta. Hudöverskottet upplevdes dessutom skamfyllt vilket medförde ovilja att 

exponera kroppen.  

 

Men i takt med att jag gick ned i vikt så blev min hudkostym bara större och 

större …. Jag är givetvis inte otacksam, för universum har verkligen givit mig en 

fantastisk kropp som svarat över förväntan på viktminskning -men, jag kan inte 

slappna av och njuta heller. (goingsmaller, 2016-02-10) 

 

Förändrad självuppfattning 
Resultatet visade att självuppfattningen ändrades efter viktnedgången varvid bloggförfattarna 

upplevde ett ökat egenvärde. Emellertid belystes omställningen till kroppsstorleken vara 

komplex eftersom invanda tankemönster bestod. 

 

Tillfreds med kroppen 

Bloggförfattarna beskrev hur de innan viktnedgången kritiserade sig själva och värdesatte sig 

som obetydliga individer. Självföraktet kopplades till fetman som ansågs vara orsaken till att 

ingen skulle vilja lyssna på deras åsikter eller vara deras vän. Upplevelsen av att känna sig 

obekväm och instängd i sin kropp samt att känna sig som ett misslyckande var ständigt 

återkommande innan viktnedgången. Ett konstant missnöje till kroppen präglade vardagen, 

den beskrevs som ful och högsta önskan var att byta ut sin kropp mot någon annans. Efter 
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viktnedgången ändrades inställningen och kroppen sågs istället som ovärderlig och älskvärd 

trots skavanker. I samband med att vara tillfreds med den egna kroppen kände de sig mer 

hemma i sig själva och upplevde därigenom ett ökat välbefinnande. 

 

Det låter kanske patetiskt men jag känner mig starkare, och har vuxit som 

människa sen jag gick ner i vikt, och det känns som jag räknas mer nu, om ni 

förstår vad jag menar. Jag känner att mina åsikter väger (komiskt uttryck) lite 

mer nu. (halvalindha, 2015-06-05) 

 

Skev kroppsuppfattning  

Flera bloggförfattare beskrev svårigheter med att inse mentalt att deras kroppar hade 

förändrats. Efter viktnedgången upplevdes fetman kvarstå trots att en normalviktig kropp var 

ett faktum vilket medförde anpassningssvårigheter till den nya tillvaron och uppleva hälsa. 

Vissa bloggförfattare förklarade att fetman varit betydande för deras identitet varpå kroppen 

efter viktnedgången inte längre överensstämde med deras självbild.  

 

Och jag som alltid i hela mitt liv har vart den där tjocka tjejen i klassen är helt 

plötsligt enligt BMI normalviktig. Det som har etsats in i ens hjärna under en så 

lång tid kan knappast ändras över en natt. Jag ser mig själv i spegeln och ser 

fortfarande den där stora, fula tjejen! (viktigawavva, 2012-04-15) 

 

En bloggförfattare beskrev upplevelsen som “Min hjärna känner fortfarande att den är tjock.” 

(simonkachoa, 2014-12-22) vilket påvisar komplexiteten med livsomställningen. Efter att ha 

åsidosatt sig själva i många år tvingades bloggförfattarna tänka i helt nya tankebanor vilket 

var en tidskrävande och påfrestande omställning som präglades av osäkerhet till det egna 

jaget. Vid återkomst av de gamla tankemönstren upplevdes ett minskat välbefinnande och 

situationen föreföll som oväntat kaotisk. Påtryckningar från omgivningen menade att 

individerna borde må bra efter viktnedgången vilket framkallade ytterligare ångest och 

minskat välbefinnande. 

 

Det sociala samspelet  
Resultatet visade att omgivningens bemötande förbättrades vilket resulterade i ökat 

välbefinnande. Viktnedgången bidrog även till en förbättring gällande sociala interaktioner 

genom ett ökat självförtroende. 

 

Omgivningens bemötande 

Bloggförfattarna beskrev att innan viktnedgången kände de sig förbisedda vid besök i 

klädbutiker. Erfarenheterna utmärktes av butikspersonalens undvikande vilket kopplades till 

svårigheten att hitta kläder i rätt passform. Därmed upplevdes stigmatisering till följd av ett 

annorlunda bemötande gentemot andra konsumenter vilket fick bloggförfattarna att känna sig 

mindervärdiga. Efter viktnedgången upplevdes att personalen självmant erbjöd hjälp vilket 

ökade självförtroendet inför att besöka klädbutiker. Det ökade självförtroendet förklarades 

även av minskad stigmatisering samt att det inte längre var skamfyllt att figurera socialt. 

Författarna till bloggarna upplevdes bli mer uppmärksammade av andra efter viktnedgången 

vilket frambringade känslan av att vara attraktiv vilket ökade självförtroendet.  
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Jag känner att jag är mer viktig nu, jag är någon, vet inte om det låter fult när jag 

skriver det, men jag får mer uppmärksamhet, och självklart är det kul, jag njuter 

av det, det är precis som: nu har den här tjockisen presterat nåt, ok då är hon inte 

en lat äcklig tjockis. (halvalindha, 2014-08-30) 

 

Bloggförfattarna kände stress gentemot omgivningens uppfattning angående om vikten inte 

bibehölls vilket skapade prestationsångest som föranledde ett minskat välbefinnande.  

 

Att våga ta plats 

Att interagera med andra människor och våga ta plats i sociala sammanhang ansågs svårt till 

följd av fetman. Upplevelsen av att återhålla sig själva vilket sammankopplades med fetman, 

resulterade i ett socialt utanförskap. Bloggförfattarna undvek situationer som upplevdes 

påfrestande samt successivt även sina vänner. Grundorsaken tycktes vara en stark skamkänsla 

över fetman vilket skapade uppgivenhet inför hela livssituationen. Resultatet visade att 

viktnedgången medförde ett ökat självförtroende som frammanade modet att våga ta plats i 

sociala sammanhang. “Nu vågar jag göra saker som tidigare var otänkbara; som att gå till 

stranden och våga se människor i ögonen utan att skämmas för min vikt.” (simonkachoa, 

2016-04-20). Självtilliten ökade och därigenom förmågan att stå upp för sig själva och sina 

åsikter. I samband med minskad skam över sig själva stagnerade oron över att vistas i sociala 

sammanhang vilket ökade välbefinnandet.  

 

DISKUSSION  

 
Resultatet visar att efter en kraftig viktnedgång upplevs välbefinnandet öka till följd av ett 

ökat självförtroende och bättre bemötande från omgivningen. Kraftig viktnedgång kan 

resultera i utvecklandet av ett kontrollbehov, präglat av ångest vid utebliven träning eller 

ohälsosamt kostintag och en skev kroppsuppfattning där kroppen fortfarande upplevs stor 

trots normalvikt. Upplevelserna beskrevs minska välbefinnandet och medförde 

anpassningssvårigheter till den befintliga tillvaron. Ett minskat välbefinnande upplevdes även 

i samband med omfattande hudöverskott till följd av viktnedgången. 

 

Metoddiskussion 
Studien syftade till att beskriva upplevelsen utav hälsa efter en kraftig viktnedgång varpå en 

litteraturstudie baserad på bloggar med kvalitativ metod valdes. Vid kartläggning av 

upplevelser anses den kvalitativa metoden bäst lämpad eftersom en helhetsbild frambringas så 

ökad förståelse av problemområdet uppnås (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 

2016; Forsberg & Wengström, 2013). Studien baserades på bloggar eftersom envar tillåts 

förmedla upplevelser via detta forum och således kan efterfrågad målgrupp uppfångas. 

Genom bloggar ges tillgång till livsberättelser utifrån personliga perspektiv vilket är 

betydande för vårdvetenskapen (Dahlborg - Lyckhage, 2012b). Antalet bloggar begränsades 

till fem stycken då mängden ansågs rimlig att bearbeta gentemot tidsramen. För att undersöka 

upplevelser är även intervjustudier fördelaktiga då möjlighet till fördjupad förståelse ges 

genom specificerade frågor Intervjuer är dock tidskrävande samt kräver god kunskap gällande 

genomförande (Danielsson, 2012). Författarna bedömde sina kunskaper otillräckliga 

beträffande att intervjua individer angående ett potentiellt känsloladdat ämne därmed ansågs 

metoden orimlig. Studien kunde även baserats på självbiografier men utefter syftet var 

utbudet nästintill obefintligt. En blogg kan dessutom anses mer aktuell då utarbetning sker i 
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realtid medan självbiografier författas retrospektivt (Dahlborg - Lyckhage, 2012b).  

Vid sökandet av bloggar användes sökmotorn Google vilken överlåter beslutsfattandet om 

relevant material eftersom ingen kategorisering förekommer utan behållningen påträffas helt 

utifrån fritextsökning (Karlsson, 2012). För adekvata sökningar i Google är därav sökorden 

avgörande varpå användbara sökord resonerades fram mellan författarna. Sökordet Blogg 

ansågs självklart eftersom endast bloggar fordrades. Med syftet i åtanke bedömdes “Kraftig 

viktnedgång” betydelsefullt men då “kraftig” inte uteslutande används i samband med 

viktnedgång beslutades att enbart nyttja Viktnedgång som sökord. Livsstilsprogrammet 

Biggest Loser innefattar individer med fetma som genom programmet åstadkommer en kraftig 

viktnedgång, därav preciserade sökordet Biggest Loser utfallet av materialet. För att begränsa 

kvantiteten av materialet som framkom lästes de 70 första länkarna. Gentemot tidsramen för 

studien bedömdes tillvägagångssättet lämpligt men begränsningen kan ha medfört att 

högkvalitativa bloggar negligerats och bidragit till en ensidig beskrivning av problemområdet. 

 

En svaghet med bloggar är att bloggförfattaren kan förvränga eller förbise verkligheten då 

ingen granskning sker, därav är källkritik viktig (Dahlborg - Lyckhage, 2012b). 

Kvalitetsbedömning förlöpte utifrån Alexandersons internetguide (2012) vilken syftar till att 

granska källor från Internet. Samtliga bloggar ansågs vara aktuella primärkällor, ha många 

följare samt höll vissa bloggförfattare föreläsningar varpå antagande om trovärdighet förelåg. 

Fördelen med att bloggar inte granskas är att orden blir bloggförfattarnas egna vilket bidrar 

till omedelbar insikt i deras livsvärld (Dahlborg - Lyckhage, 2012b). Parallellt bedömdes 

huruvida bloggarna anknöt till studiens syfte varvid de som anknöt bäst valdes ut.   

 

Inklusionskriterierna beslutades medräkna både män och kvinnor för att få en mångfasetterad 

framställning av problemområdet. Dessvärre inkluderades endast en manlig blogg då 

tillgången på manliga kvalitativa bloggar föreföll begränsad. Studiens resultat utmärks därför 

framförallt av kvinnors upplevelser vilket möjligen ger en ofullständig framställning, således 

sänks överförbarheten gällande män. Åldrarna avgränsades till alla över 18 år för att utesluta 

barn vilka utgör en specifikt utsatt målgrupp (Kjellström, 2012). Att inkludera vuxna utan 

åldersgräns medför ett brett spektrum av åldrar vilket kan berika studien med varierande 

upplevelser, således höjs trovärdigheten. Inklusionskriteriet livsstilsförändring begränsade 

urvalet till individer som erfarit viktnedgång genom kostrestriktioner samt fysisk aktivitet, då 

eventuell skillnad påträffas gentemot de som genomgått obesitaskirurgi. Inklusionskriteriet 

boende i Sverige valdes för att undkomma språkbarriärer, varvid studien enkom grundades på 

svenska bloggar. Om studien baserats på internationella bloggar kan författarnas 

språkkunskaper i engelska färga resultatet eftersom översättning ökar risken för feltolkning 

(Kjellström, 2012).  

 

Analysförfarandet inleddes med parallellt enskilt arbete för att skapa individuella 

uppfattningar om materialet. Sedermera reflekterades över uppfattningarna för att kontrollera 

överensstämmelse med syftet och eftersträva objektivitet. Centrala meningsbärande enheter 

framställdes på olika håll och därefter sammanställdes materialet gemensamt utifrån likheter 

och skillnader så att kategorier slutligen framstod. Detta förfaringssätt är fördelaktigt eftersom 

beteckningen utav koder samt kategorier får en omsorgsfullt utarbetad benämning (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012). Diskussion samt reflektion fördes angående 

tolkningsmöjligheter utav materialet så ett fördjupat perspektiv möjliggjordes vilket ökar 

studiens trovärdighet, eftersom reflektion minskar risken att påverkas av författarnas 

förförståelse (ibid.; Petersson & Lindskov, 2012).  
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En kvalitativ studie beskriver upplevelserna kring ett specifikt fenomen vilka är 

kontextbundna och därmed inte generellt överförbara, varvid resultaten måste betraktas i sitt 

sammanhang och inte går att särskilja (Dahlborg - Lyckhage, 2012c). Trovärdigheten för 

studien blir därför aningen lägre till följd av att resultatet är kontextbundet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012).  

 

Resultatdiskussion 

Utifrån resultatet framstår att självkänslan samt välbefinnandet ökar vilket leder till ökad 

hälsa. En viktnedgång baserad på kostrestriktioner och fysisk aktivitet ökar hälsan genom 

uppskattning till kroppen samt förbättrad utstrålning i sociala sammanhang (Messier et al., 

2010). Familjemedlemmar är en del utav individens sammanhang varvid anhöriga kan bistå 

individen med utformning av den nya tillvaron (Engström, Wiklund, Fagevik Olsén, Lönroth 

& Forsberg, 2011). Stöd från anhöriga är viktigt för att individen ska känna att omgivningen 

stöttar deras beteendeförändring vilket underlättar att den blir bestående (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Vid beteendeförändring för ett hälsosammare liv är det betydande att 

individen uppfattar den nya livsstilen som meningsfull, i annat fall riskerar 

beteendeförändringen bli kortlivad (Whale, Gillison & Smith, 2014). Det är angeläget att 

individen upplever autonomi i valet att göra en förändring samt upplever förmåga att 

genomföra förändringen (ibid.). En viktnedgång influerar hela livsvärlden varvid 

livssituationen påverkas vilket kan upplevas otryggt (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är 

därför betydande att individer som genomgår en viktnedgång får stöd i efterförloppet och 

därigenom hjälp till en mer samlad tillvaro. Tillsammans med anhöriga kan en tryggare 

tillvaro skapas vilket kan underlätta för individen att bibehålla vikten.  

 

Resultatet visar att efter en kraftig viktnedgång kan en skev kroppsuppfattning anträffas. 

Skevheten kan relateras till det tidigare dåliga självförtroendet samt åsidosättandet av sig 

själva. Sambandet kan liknas vid att vara kvar i sitt gamla sammanhang mentalt där individen 

alltid upplevt sig stor i relation till andra vilket fortfarande präglar livsvärlden (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Efter viktnedgång kan självkänslan och kroppsuppfattningen förbättras 

eftersom individerna utträder en stigmatiserad grupp (Latner, Wilson, Jackson & Stunkard, 

2009). Skillnaden mellan studierna fastslår att en viktnedgång inte enbart är positiv och att 

mer forskning på ämnet behövs. 

 

Resultatet belyser att förhållandet till mat är komplicerat efter viktnedgången varvid rädslan 

för viktuppgång ständigt är närvarande vilket leder till kontrollbehov samt ångest. Frågan är 

om det komplicerade förhållandet till mat frammanas genom viktnedgången eller varit orsak 

till fetman. Fokus bör eventuellt läggas på att komma tillrätta med den mentala problematiken 

innan fetman tas an eftersom risken annars är överhängande att ångesten kvarstår och vikten 

ändå inte bibehålls. Om ett specifikt ätbeteende pågått en lång period är uppbrottet svårt 

(Dalen et al., 2010). För att skapa ett mönster som exempelvis utesluter kaloriräkning kan 

mindfulness hjälpa vilket syftar till att återfå en naturlig syn på mättnad samt hunger (ibid.). 

Kaloriräkning kan tänkas leda till avhållsamhet från mat trots hungerskänslor exempelvis 

genom att tilltänkt dagsbehov redan intagits. Beteendet kan åsamka ångest och samvetskval 

till följd av att individen vill äta men inte tillåter sig. Likväl kan uteblivna måltider resultera i 

påföljder med hetsätning vilket ger upphov till ångest och viljan att kompensera genom 

vomering och överträning. En kraftig viktnedgång kan eventuellt bidra till att driva på 

kontrollbehovet eftersom det via omgivningen förklaras positivt att bibehålla vikten och 

därmed uppmuntrar till vidare överträning och kostrestriktioner. Kognitiv Beteendeterapi 

(KBT) syftar till att förändra beteenden och är till fördel för att komma tillrätta med 

ätstörningar (Woodworth & Jones, 2013). Vid ett stört ätbeteende kan det vara värdefullt att 
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lära känna sig själv, sina egna signaler samt att lyssna på sin kropp och dess behov. 

Mindfulness kan bidra till ökad självmedvetenhet samt självkännedom gällande kroppen 

(Dalen et al., 2010). I begreppet hälsa ingår självkänsla samt identitet och för att uppleva 

hälsa krävs därför en god självbild (Dahlberg & Segesten, 2010).   

 

Resultatet påvisar att efter viktnedgången upplevs ökad social acceptans vilket inverkar på 

identiteten. Kroppen som tidigare ansågs stor övergår till att vara genomsnittlig och inte 

längre lika stigmatiserad därav upplevs en identitetsförändring (Gilmartin, Long & Soldin, 

2015). En förändrad identitet påverkar upplevelsen av hälsa samt välbefinnande till följd av 

att självförtroendet samt självkänslan kan öka när stigmatiseringen minskar (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

I resultatet framkommer att efter kraftig viktnedgång upplevs välbefinnandet minska till följd 

av ett framträdande hudöverskott. Viktnedgång som resulterar i hudöverskott kan medföra ett 

minskat välbefinnande (Gilmartin, 2013). Upplevelse av hälsa framstår olika beroende på 

sammanhang, därmed kan välbefinnandet stundom minska genom hudöverskottet även om det 

ökat totalt (Dahlberg & Segesten, 2010). Vid fetman kan en förskönad bild av livet efter 

viktnedgången förekomma varpå reflektion över konsekvensen att hudens elasticitet är 

otillräcklig uteblir. Följaktligen kan tänkas att upplevelsen blir överrumplande och därigenom 

värre än om individerna varit inställda från början. Professionellt stöd skulle kunna bidra till 

mer information och hantering av ofrånkomliga omställningar gällande identiteten.  

 

Att bibehålla vikten efter viktnedgång påvisas komplicerat utan en långtidsplan (Woodworth 

& Jones, 2013). I likhet med de individuella vårdplaner som finns tillgängliga för exempelvis 

diabetiker bör det även finnas vårdplaner för individer som försöker bibehålla en hälsosam 

livsstil efter kraftig viktnedgång. Regelbunden uppföljning skulle kunna ske på vårdcentralen 

med exempelvis en sjuksköterska och utgöras av både enskilda samtal och diskussion i 

stödgrupper. Förslagsvis kan stödgruppen innefatta individer vilka genomgått en kraftig 

viktnedgång och via stödgruppen kan funderingar och erfarenheter utbytas. Med ett 

professionellt stöd samt med andra individers upplevelser kan hjälp tas av varandra för att 

identifiera känslor samt svårigheter. Att sätta ord och uttrycka sig verbalt kan vara ett steg 

mot att finna hälsa.  

 

Slutsats 

Studien visar att upplevelse av hälsa efter kraftig viktnedgång både förbättras men även 

försämras i samband med identitetsskapande och att finna balans i tillvaron. Slutsatsen som 

kan dras av detta är att individer i en förändringsprocess kräver stöd för att kunna bibehålla 

vikten och uppleva hälsa. Sjuksköterskans uppgift kan bli att tillsammans med individen 

skapa en långsiktig plan med samtal där individens hälsorelaterade problem är i fokus. 

Stödgrupper kan också utgöra ett stöd för att bibehålla vikten samt öka den mentala hälsan. 

Mer forskning på området efterfrågas för att belysa stödbehoven som finns efter kraftig 

viktnedgång. 
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Sökmotor Datum Sökord Träffar 

Google.se 16-03-02 Viktnedgång + Blogg 370,000* 

Google.se 16-03-03 Biggest loser + Blogg 99,100* 

 

 

*de 70 första länkarna lästes 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 
 

”Källkritik på internet” (Alexanderson, 2012)                                                                                                                                       Bilaga 2 s. 1(2) 

Blogg; Äkthet. Är källan vad 

den utger sig för? Är 

källan ett original eller en 

kopia? Är den äkta eller 

falsk?  

 

Tid. Är informationen 

aktuell eller kan det 

finnas nyare rön? Hur 

långt efter det som 

inträffat upprättades 

källan?  

 

Beroende. Är källan 

fristående eller hör den 

ihop med andra källor? 

Är informationen från 

källan beroende av andra 

källor? På vilket eller 

vilka sätt?  

 

Tendens. Finns det 

värderingar i 

informationen från 

källan? Vems intressen 

företräder källan? Finns 

det motstridig 

information från andra 

källor? Hur trovärdig är 

den motstridiga 

informationen? 

http://emmaeklund.shapemeup.se/ 

Varje steg räknas 

2013 

Bloggen ger ett 

förtroendeingivande 

intryck och anses vara 

äkta i den mån att det är 

författaren till bloggen 

som är skribenten. 

Bloggen uppdaterades 

kontinuerligt efter 

viktnedgången och är 

skriven utifrån egna 

upplevelser varvid 

informationen samt 

upplevelserna var 

aktuella där och då. 

Bloggen ger information 

som inte är beroende av 

någon annan källa och är 

därför fristående från 

annan part. 

De intressen bloggen 

bygger på är enkom för 

egenintresse. Bloggen 

bygger på egna erfarna 

upplevelser och således 

finns inte inga 

motstridiga källor. 

http://goingsmaller.blogg.se 

Stor blev liten 

2012 

 

Bloggen ger ett 

förtroendeingivande 

intryck och anses vara 

äkta i den mån att det är 

författaren till bloggen 

som är skribenten. 

Inläggen skrevs 

fortlöpande efter 

viktnedgången vilket gör 

de aktuella utifrån 

individen och hennes 

upplevelser. 

 

Bloggen ger information 

som inte är beroende av 

någon annan källa och är 

därför fristående från 

annan part. 

 

I informationen från 

bloggen finns inga 

värderingar som inte är 

bloggförfattarens egna 

varvid bloggen företräder 

bara sig själv och de egna 

upplevelserna kring sin 

tid som kraftig övervikt 

och tiden i efterförloppet. 

 

 

http://emmaeklund.shapemeup.se/
http://goingsmaller.blogg.se/
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http://halvalindha.se 

Halva Lindha 

2014 

 

Bloggen ger ett 

förtroendeingivande 

intryck och anses vara 

äkta i den mån att det är 

författaren till bloggen 

som är skribenten. 

Bloggen utgår ifrån 

individens upplevelser 

kring och efter 

viktnedgången samt 

uppdateras fortlöpande 

varvid informationen som 

beskrivs är aktuell. 

 

Bloggen ger information 

som inte är beroende av 

någon annan källa och är 

därför fristående från 

annan part. 

 

Bloggen beskriver 

upplevelser utifrån 

författarens livsvärld 

gällande perioden som 

kraftigt överviktig samt 

tiden efter viktnedgången 

varvid det inte finns andra 

individers värderingar i 

dessa upplevelser. 

 

http://simonkachoa.isilife.se 

Simon Kachoa 

2016 (bytt blogg) 

http://simonkachoa.spotlife.se 

2013 

Bloggen ger ett 

förtroendeingivande 

intryck och anses vara 

äkta i den mån att det är 

författaren till bloggen 

som är skribenten. 

 

Egna upplevelser kring 

och efter viktnedgången är 

unik för den enskilde 

individen varvid de är 

aktuella vid den tidpunkt 

då inlägget skrivs. 

Bloggen ger information 

som inte är beroende av 

någon annan källa och är 

därför fristående från 

annan part. 

Bloggförfattaren beskriver 

sina unika upplevelser 

kring och efter sin 

viktnedgång varvid det 

endast representerar 

individen och därför 

företräder källan endast 

bloggförfattaren själv. 

 

http://viktigawavva.blog.se 

Mitt liv från övervikt till 

normalvikt 

2011 

Bloggen ger ett 

förtroendeingivande 

intryck och anses vara 

äkta i den mån att det är 

författaren till bloggen 

som är skribenten. 

Bloggförfattaren 

uppdaterade kontinuerligt 

efter viktnedgången och 

beskrev sina egna 

upplevelser varvid 

informationen är unik 

samt är aktuell. 

 

Bloggen ger information 

som inte är beroende av 

någon annan källa och är 

därför fristående från 

annan part. 

Erfarenheterna och 

upplevelserna som 

beskrivs är skrivna i syfte 

för egenintresse. De är 

unika och beskriver 

viktnedgången samt 

efterförloppet och 

värderingarna som 

beskrivs är 

bloggförfattarens egna. 

 

http://halvalindha.se/
http://simonkachoa.isilife.se/
http://simonkachoa.spotlife.se/
http://viktigawavva.blog.se/
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Webbadress: 

Bloggtitel: 

Bloggstart: 

Presentation: 

http://emmaeklund.shapemeup.se/ 

Varje steg räknas 

2013 

 

34 årig kvinna som gått ner ca 50 kilo efter deltagande i Biggest Loser. Bloggen handlar om hennes 

livsstilsförändring samt hur hennes vardag fungerar idag samt hur hon försöker finna balansen i livet 

mellan träning, mat och det sociala. 

 

http://goingsmaller.blogg.se 

Stor blev liten 

2012 

 

Kvinna, 37 år. Har gått ner ca 80 kilo genom att ändra kosthållning samt börjat motionera. Skriver i 

bloggen om sin viktresa och delar med sig av kost och träning genom bloggen samt föreläsningar. 

http://halvalindha.se 

Halva Lindha 

2014 

Kvinna på 42 år, har gått ner ca 70 kg. Bloggar om LCHF-kost samt motion och vill kunna inspirera 

andra till ett hälsosammare liv genom bloggen. 

http://simonkachoa.isilife.se 

Simon Kachoa 

2016 (bytt blogg) 

http://simonkachoa.spotlife.se 

2013 

25årig man som efter deltagande i Biggest Loser gått ner ca 80 kilo. Bloggar om sin kost och träning 

samt hur han försöker hjälpa andra till att förändra sina liv. 

http://viktigawavva.blog.se 

Mitt liv från övervikt till normalvikt 

2011 

Kvinna, 34 år. Gått ner ca 50 kilo med hjälp av Cambridgemetoden. Bloggar om svårigheterna kring att 

hålla vikten, kosthållningen samt hur livet ser ut och hur det påverkar henne efter hennes viktnedgång. 

 

  

                        

 

 

http://emmaeklund.shapemeup.se/
http://goingsmaller.blogg.se/
http://halvalindha.se/
http://simonkachoa.isilife.se/
http://simonkachoa.spotlife.se/
http://viktigawavva.blog.se/
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Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

”Men just när det blir en sån här dag 

när jag inte mår bra får jag faktiskt 

ångest för att jag inte kan träna.” 

 

Mår inte bra, 

får ångest för 

att inte kunna 

träna 

 

Ångest vid utebliven 

träning 

 

Relationen till träning 

 

Strävan efter balans 

 

”Jag har ätit allt från en massa bars på 

jobbet till rostat bröd och godis. 

Ångesten som kommer med det när 

jag haft två dagar jag inte trånat alls 

på är hemsk.” 

 

Ätit allt vilket 

framkallat 

hemsk ångest 

 

Ångest vid ätande 

 

Förhållandet till mat 

 

”Jag är bunden vid mina åtsittande 

kompressionsstrumpbyxor som håller 

in huden på benen. Dels för att det 

annars skaver, blir sår men också för 

att det slänger hit och dit och det är 

inte bara fult, det gör också ont.” 

 

Bunden till att 

hålla in huden 

för att det 

annars skaver, 

blir sår och gör 

ont 

 

Fysiska konsekvenser 

 

 Den fysiska omvandlingen 

 

”Även tanken och känslan av att 7 km 

i löparskorna idag känns lätt som en 

plätt från att jag för 1,5år sen tyckte 

det var jobbigt att bara värma upp på 

Rugbyträningen när vi skulle springa 

två varv runt planen och jag genade så 

fort jag fick chansen och var helt slut 

när jag var klar!” 

 

7 km i 

löparskorna 

känns idag lätt 

jämfört med 

1,5 år sen då 

uppvärmningen 

gjorde henne 

slutkörd 

Fysiska fördelar 

 

                 


