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Abstrakt: Personer med allvarlig psykisk sjukdom löper en hög risk att drabbas 

av övervikt och fetma. Fetma skapar förutom allvarliga somatiska komplikationer 

också funktionsstörningar och bidrar till en sämre livskvalitet. Syftet med studien 

var att beskriva hur personer med psykossjukdom som behandlas med 

antipsykotiska läkemedel upplever deltagande i livsstilsförändringsprogram. Det 

är en intervjustudie och analysen genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys 

som gav tre kategorier; Svårigheter att påverka sin situation; Gruppdeltagandet 

ökade motivationen för livsstilsförändringar; Svårigheter att bibehålla 

förändringar efter avslutat program. Resultatet visade att det fanns ett stort behov 

av kunskap, stöd och uppföljning för att främja livsstilsförändringar och 

gruppdeltagandet var en stor motivationsfaktor. Slutsatser var att 

livsstilsförändringsprogram skapade ökat välmående men svårigheterna var att 

behålla förändringarna på egen hand. 

 

Nyckelord: Psykossjukdom, antipsykotiska läkemedel, övervikt, fetma, 

livsstilsförändring, gruppdeltagande 
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Abstract: Persons with severe mental illness have high risk to be afflicted with 

overweight and obesity. Beside severe somatic complications obesity also creates 

functional disturbances that conduces a poor life quality. The purpose of the study 

was to describe how persons with mental illness experience participation in a 

lifestyle intervention program. It is an interview study and the analysis where 

carried out with a qualitative content analysis as gave three categories; Difficulties 

to influence their situation; The group participation increased the motivation for 

lifestyle changes; Difficulties to maintain changes after completed programme. 

The result showed that there was a great demand of knowledge, support and 

follow-up to improve lifestyle changes and the group participation was a great 

motivational factor. The conclusions were that lifestyle intervention program 

created an increased well being but there was a difficulty to maintain the changes 

on their own. 

 

Keywords: Severe mental illness, antipsychotic medication, overweight, obesity, 

lifestyle changes, group participation 
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Ökad grad av övervikt och fetma är ett vanligt förekommande problem hos 

normalbefolkningen men tycks vara ännu mer utbrett hos personer som lider av allvarlig 

psykisk sjukdom (Filik, et al. 2006). Evidensbaserade riktlinjer i många länder 

rekommenderar varierade interventioner som ska hjälpa patienten att förändra livsstil där 

sjuksköterskan har nyckelrollen i omvårdnadsarbetet (Brown, Stride, Psarou, Brewins & 

Thompson, 2007). McTigue et al. (2003) beskriver att syftet med rådgivning är att främja 

personer till förändringar av sina kost- och/eller motionsvanor. Beteende interventioner är 

strategier för att hjälpa patienten till ökad förståelse, motivation och stöd för att förändra sina 

vanor och mönster. En kombination av rådgivning av kost- och motionsråd samt 

beteendeterapi har större effekt på minskning av vikt och bukfetma än var för sig. 

Framgångsrika interventioner inkluderar kost-, motion- och beteendeterapi. Den långsiktiga 

effekten är beroende av upprepade interventioner.  

 

Personer med allvarlig psykisk sjukdom och fetma har fler riskfaktorer än 

normalbefolkningen för att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar, de har också en högre 

förekomst av angina och försämrad lungfunktion. Fetma är starkt relaterat till ökad risk för 

diabetes, hypertoni och hjärt- och kärlsjukdomar vid sidan om andra sjukdomar som cancer 

och gallbesvär. Metabolt syndrom är ett cluster av olika metabola dysfunktioner inkluderat 

bukfetma, högt blodtryck, onormala glukosvärden och blodfetter. Personer med metabolt 

syndrom löper två till tre gånger så hög risk för att drabbas av för tidig död. Hos personer med 

schizofreni och bipolära störningar är förekomsten av metabolt syndrom dubbelt så hög 

jämfört med normalbefolkningen. Fetma skapar också funktionsstörningar och bidrar till en 

sämre livskvalitet. Det kan ha effekt på personers självbild, anpassning i samhället och 

följsamheten av den föreskrivna läkemedelsbehandlingen. Även deltagandet i den egna 

rehabiliteringsprocessen riskerar att bli försvagat. De metabola syndromen och fetma ökar 

lidandet och oförmågan hos personer med psykiska funktionshinder. Det är komplikationer 

som försvårar mobilitet, självvård och ett fungerande i samhället (Tirupati & Chua, 2007).  

 

Schizofreni är en multidimensionell sjukdom och drabbade personer uppvisar en bred grad av 

sociala och funktionella svagheter till följd av de kombinerade effekterna av positiva och 

negativa symtom samt kognitiva svårigheter (Meyer, 2002). Fetma och affektiva sjukdomar 

delar många symtom som hetsätning och fysisk inaktivitet med påföljande viktuppgång. 

Genom att bättre förstå patofysiologin och behandlingen vid samsjuklighet av affektiv 
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sjukdom och ätstörningar kan den kliniska behandlingen effektiviseras. Effekten av fetma i 

denna population ger dessutom ökade hälsoproblem, psykisk ohälsa och framförallt ökad 

sjukdomsbörda och minskad livskvalitet. Fetma tillsammans med allvarlig affektiv sjukdom 

med tidig debutålder ökar suicidrisken (Simmons-Alling & Talley, 2008). 

 

Prevalensen av övervikt är 40-62% hos personer med schizofreni och den är speciellt hög hos 

yngre kvinnor. Detta innebär fyra gånger så hög förekomst som hos normalbefolkningen. Det 

är nu konstaterat att omfattningen av övervikt är orsakad av antipsykotiska läkemedel, 

inkluderat de nyare atypiska neuroleptika. Övervikt har troligtvis skadlig effekt med tanke på 

dödlighet, hälsa, livskvalitet och medicinföljsamhet. Aktivitetsprogram är nödvändiga för att 

få en varaktig viktminskning och bidrar också till psykiskt välbefinnande oavsett resultat vad 

gäller viktminskningen (Faulkner, Soundy & Lloyd, 2003). Tidigare har viktminsknings-

program för personer som använder antipsykotisk läkemedelsbehandling mest fokuserat på att 

minska energiintaget. Men det blir allt mer vanligt med mer balanserade program som 

innefattar både kost och motion. Framförallt är det viktigt att förebygga inaktivitet generellt 

och inte bara främja aktiva motionsformer (Sharpe, Stedman, Byrne, Wishart & Hills, 2006).  

Ett lågt kaloriintag kan leda till en kortsiktig viktminskning men ska effekten bevaras mer 

långsiktigt behövs ett regelbundet träningsprogram. En dietstrategi kan behövas, inte bara för 

att minska energiintaget utan också för att kunna klara av att välja lämpliga livsmedel med 

långsamma kolhydrater för att förbättra insulinkänsligheten. I ett akut skede av sjukdom eller 

då en person återinsjuknar kan de vara allt för mentalt påverkade av sjukdomen för att kunna 

ta till sig en diet eller ett träningsprogram. De kan ofta också helt korrekt associera 

viktuppgången med antipsykotiska läkemedel och blir följaktligen mer motvilligt inställda till 

läkemedelsbehandlingen istället för att eftersträva viktkontroll. I senare skeden av 

psykossjukdom med social isolering och negativa symtom som kan leda till hetsätning och 

inaktivitet är beteendeinterventioner nödvändiga men otillräckliga som redskap för 

viktkontroll (Werneke, Taylor, Sanders & Wessely, 2003).  

 

Viktminskning hos personer med allvarlig och varaktig psykisk ohälsa kan vara svårt men det 

är möjligt att åstadkomma små effekter. Personer som använder antipsykotiska läkemedel bör 

regelbundet kontrollera vikten. Personer som redan är överviktiga och påbörjar 

läkemedelsbehandling med antipsykotiska läkemedel bör få alternativ där minst risk 

föreligger för ytterligare viktuppgång. När det noteras att en person börjar gå upp i vikt bör 

både kost- och träningsprogram omedelbart påbörjas och om möjligt kombineras med 
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beteendeförändringsprogram. Individbaserad rådgivning och grupputbildningar med 

regelbunden kontakt kan vara tillämpliga (Faulkner, Soundy & Lloyd, 2003). Personer med 

psykisk ohälsa behöver aktivt stöd för att kunna ta till sig den nödvändiga kunskapen att 

kunna praktisera god kosthållning och ett aktivt liv (Sharpe & Hills, 2003).  

 

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att personer som behandlas med 

neuroleptika vid allvarlig psykisk störning löper stor risk att utveckla övervikt och fetma. 

Detta kan minska motivationen till fortsatt läkemedelsbehandling. Det behövs därför en 

kombination av rådgivning vad gäller kost och motion samt beteendeterapi. Den långsiktiga 

effekten är beroende av upprepade interventioner. Aktivitetsprogram är nödvändiga för 

varaktig viktminskning men även om viktminskningen uteblir så bidrar dessa till psykiskt 

välbefinnande. Det är viktigt att förebygga inaktivitet generellt i det dagliga livet hos psykiskt 

sjuka personer. Personer med psykisk ohälsa behöver aktivt stöd för att kunna ta till sig 

kunskaper för att genomföra livsstilsförändringar. I det kliniska arbetet som sjuksköterska är 

det viktigt att förstå personers svårigheter och problem för att kunna ge dem rätt stöd och 

hjälp.  

 

Syfte 

Att beskriva hur personer med psykossjukdom som behandlas med antipsykotiska läkemedel 

upplever deltagande i livsstilsförändringsprogram.  

 

Metod 

Vi har använt oss av en kvalitativ studie och genomfört semistrukturerade intervjuer. Med 

detta försöker vi beskriva hur personer med psykossjukdom som blir behandlade med 

antipsykotiska läkemedel upplever deltagande i livsstilsförändringsprogram. Genom de 

subjektiva berättelserna genomfördes en noggrann datainsamling och analys av det kvalitativa 

materialet. Den kvalitativa metoden används för att förstå människors upplevelser av olika 

fenomen (Polit & Beck, 2008, s. 17). 

 

Kontext 

De som fått förfrågan om medverkande i studien, några av de tillfrågade ville ej deltaga, är 

personer som lider av psykiska sjukdomar med psykotiska symtom. De psykotiska skoven 

som de haft har påverkat deras funktionsförmåga negativt i varierande grad. De har kontakt 

med öppenvården inom psykiatrin och behandlas med antipsykotiska läkemedel och de var 
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inte inne i ett aktivt skov i sin sjukdom. Genom att använda en ändamålsenlig urvalsstrategi 

samlar den kvalitativa forskaren personer som ger störst fördelar tillbaka till studien. Bland 

annat används kriteriebaserade urvalsgrupper där förutbestämda kriterier avgör vilka deltagare 

som är lämpliga (Polit & Beck, 2008, s. 353-356). Inklusionskriterierna för att delta i studien 

var att personerna har diagnostiserad psykisk störning, drabbats av återkommande psykoser, 

behandlas med antipsykotiska läkemedel samt har övervikt eller fetma. De ska även ha 

deltagit i ett livsstilsförändringsprogram Ett sundare liv det senaste året. Exklusionskriterierna 

var om personerna befann sig i en aktiv fas av sin psykiatriska sjukdom.  

 

Personerna bor i egna bostäder, vissa har efter behov stöd av kommunpsykiatrin för att klara 

vardagen. De har även anpassade sysselsättningar. Öppenvårdsteamet ”Center 3” arbetar med 

dessa patienter och träffar dem efter behov, antingen genom hembesök eller på mottagningen. 

De har deltagit i ett livsstilsförändringsprogram som har bestått av tio sammankomster på ca 2 

timmar vardera. Varje sammankomst startade med ett teoripass för att sedan avslutas med 

lättare motionspass på 30-45 minuter. Det teoretiska programmet var uppdelat i två delar där 

den första delen handlade om ”hälsa och välbefinnande” där personerna bland annat fick 

undervisning om vad en hälsosam kost har för betydelse för hälsan. Den andra delen 

fokuserade mer på ett ”aktivt liv” där deltagarna fick kunskap om att motion har stor 

betydelse för hälsan. De fick vidare råd och tips på olika motionsformer och hur de skulle 

kunna behålla motivationen till ett aktivare liv. Personerna som tillfrågades om medverkande i 

studien var så pass friska att de kunde ta ett adekvat ställningstagande och fatta egna beslut, 

Det är viktigt att noggrant välja ut speciella typer av människor som bäst bidrar till forskarens 

förståelse för fenomenet (Polit & Beck, 2008, s. 353-356). 

 

Procedur 

Den planerade studien godkändes av verksamhetschefen på den psykiatriska kliniken. Detta 

genom att ett informationsbrev och en förfrågan om tillåtelse för genomförande skickas till 

verksamhetschefen (se bilaga 1). Vid förfrågan om medgivande till genomförande 

efterfrågades även hjälp att välja ut deltagare. De personer som uppfyllde 

inklusionskriterierna för studien tillfrågades av sina kontaktmän inom vården genom ett 

informationsbrev om medverkan i studien (se bilaga 2). I brevet beskrevs syftet med studien 

och personerna fick kännedom om vad deras medverkan innebar. De deltagarna som fann ett 

intresse att delta i studien fyllde i den bifogade svarstalong och skickade den åter till 
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författarna i bifogat svarskuvert. Vid intresse av medverkan i studien fick personerna ta del av 

ytterligare muntlig information om studien och de fick också möjlighet att ställa frågor.  

 

Datainsamling 

I kvalitativa studier används vanligtvis små, icke randomiserade urvalsgrupper. Det är viktigt 

att samla en grupp som har hög potential för att ge god information . (Polit & Beck, 2008, s. 

353-356. Vi intervjuade sex vuxna personer, av tio, som deltagit i ett 

livsstilsförändringsprogram vilket innefattade råd för både kost och motion. De intervjuade 

personerna har lång erfarenhet av att leva med psykiska symtom och hur det påverkar det 

allmänna hälsotillståndet. Vi intervjuade personerna vid två tillfällen på 30-40 minuter 

vardera. Detta gav oss 12 intervjuer vilket vi anser räcka för att datamättnaden ska vara 

tillräcklig.  

 

Innan vi började med de semistrukturerade intervjuerna hade vi förberedd med en så kallad 

ämnesguide. Denna försökte vi utforma i en logisk ordning och listan med frågor inkluderade 

också förslag på uppföljningsfrågor. Vi använde öppna frågor eftersom målet är att 

respondenten ska ha möjlighet att ge rik, detaljerad information angående det specifika 

fenomenet. Vi försökte undvika slutna frågor (Polit & Beck, 2008, s. 394, Kvale, 1997, s. 

121). Målet med kvalitativ innehållsanalys är att öka kvaliteten på slutsatsen av resultatet 

genom att relatera kategorierna till ett sammanhang eller den miljö som producerade data 

(Downe-Wambolt, 1992).  

 

Intervjuerna var uppdelade på två tillfällen för att minska påfrestningarna för 

intervjupersonerna. Under den första delen fokuserade vi mer på hur de upplevde sin hälso 

situation och vad de gjorde för att förbättra den innan själva livsstilsprogrammet, enligt den 

guide vi följde ( Bilaga 3) Dessa personer är stresskänsliga och kan ha svårt att behålla 

koncentrationen en längre tid. Vi fick därmed större möjligheter att få fram mer information 

om deras upplevelser. Mellan de två intervjuerna fick de också chans att reflektera över och 

komplettera den första intervjun. Vid det andra intervjutillfället fick personen en chans att 

berätta hur hälsosituation upplevdes efter programavslutet. Intervjuerna planerades och 

genomfördes individuellt med deltagarna i studien som själva fick bestämma var intervjun 

skulle äga rum. Intervjuerna bandades och skrevs sedan ner ordagrant Forskningsintervjun är 

ett samtal om personens livsvärld och det muntliga resonemanget skrivs ner i texter som 

sedan analyseras (Kvale, 1997, s. 49)  
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Analys  

Syftet med dataanalys är att organisera, ge struktur och få fram en mening ur det insamlade 

datamaterialet.  När vi skrev ner bandinspelningarna ordagrant började vi redan i det stadiet 

söka efter viktiga teman och begrepp. Det krävdes mycket arbete för att organisera och skapa 

förståelse ur det berättande materialet. Materialet omfattade många sidor som fick läsas, 

omläsas för att kunna organiseras, integreras och tolkas (Elo & Kyngäs, 2008; Downe-

Wambolt, 1992).  

 

Vi genomförde en kvalitativ innehållsanalys av det insamlade materialet ur intervjuerna som 

genomfördes med öppna frågor. Vi delade in datamaterialet i mindre enheter för att koda och 

namnge efter innehållet i den grupp de representerade (Downe-Wambolt, 1992). 

Under denna fas reducerades datamaterialet i mindre och mer hanterbara enheter som togs 

fram och granskades. Ett kategorischema utvecklades som sedan enheterna kodades efter. 

Kategorierna granskades noggrant och vi försökte identifiera underliggande meningar och 

samlingar av meningar för att få fram ett kategorischema av så god kvalitet som möjligt. 

Allteftersom arbetet pågick reducerades kategorierna genom att de närliggande meningarna 

kunde paras ihop för att underlätta kodningsprocessen(Downe-Wambolt, 1992). 

  

Etiska överväganden 

De tre vedertagna etiska principerna som ska användas inom omvårdnadsforskning är 

välgörenhet, respekt för människans värdighet och rättviseprincipen. Välgörenhet innebär 

rätten att vara fri från skada och obehag. Nyttan eller fördelarna ska överväga riskerna. 

Forskningspersonerna ska också vara säkrade så att information som de lämnat ut inte kan 

föras vidare och senare användas emot dem. Den andra etiska principen respekt för 

människans värdighet innebär att hänsyn ska tas till individens självbestämmanderätt. Var och 

en har rätt att själva bestämma om de vill delta eller inte samt om de under studiens gång vill 

avbryta deltagandet. Forskarens ansvar är att fullständigt beskriva studien och att deltagarna 

vet att de har rätt att välja att inte delta i studien. Forskaren ska också informera om fördelar 

och risker med att delta samt vilket ansvar som forskaren har. Den tredje principen 

rättviseprincipen innebär att de har rätt till en rättvis behandling och till ett privatliv (Polit & 

Beck, 2008, s. 170-173). 

 

Personerna som deltog i studien gav medverkade genom informerat samtycke. Vi säkrade att 

materialet skulle behandlas konfidentiellt och att de kommer vara anonyma då resultatet 
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presenteras så de kunde känna en trygghet i att inga personuppgifter utlämnas. De eventuella 

konsekvenser som kunde uppstå för personen som deltog i studien övervägdes noggrant innan 

studien påbörjades. Framförallt beaktades dessa personers känslighet för stress vilket kunde 

påverka hälsan negativt. Med hänsyn till detta fick personerna i hög grad styra tid och rum för 

intervjuerna. De genomförda bandinspelningarna förvarades inlåsta och efter att studien är 

godkänd ska banden avmagnetiseras eller förstöras. Personerna som tillfrågades om 

medverkan i studien var så pass friska i sin sjukdom att deras förmåga till ett adekvat 

ställningstagande inte var påverkat.  

 

Resultat 

Analysen resulterade i tre kategorier och presenteras nedan med brödtext och illustreras med 

citat.  

 

Svårigheter att påverka sin situation 

Deltagarna upplevde sin hälsosituation som bristande i och med övervikt och dålig kondition 

vilket i sin tur ledde till orkeslöshet.  Hälsan hade försämrats efter insättningen av 

medicinerna på grund av ökad aptit och vikt. Deltagare berättar om osunda matvanor med 

mycket snabbmat, godis, fikabröd och läsk. Det viktiga var att det var enkelt, snabbt och gott 

vilket var det som styrde matintaget. Matrutinerna var oregelbundna och det var vanligt att gå 

upp sent på kvällen eller mitt i natten för att äta. Deltagarna hade aldrig gjort något försök på 

egen hand för att påverka vikten och hälsan. Det fanns hos många en känsla av att vikten 

måste påverkas men de hade varken ork eller kunskap om hur detta skulle åtgärdas. En av 

deltagarna kände att det var omöjligt att påverka vikten och andra upplevde svårigheter att 

motionera och uppförsbackar undveks vid promenader.  

 

…jag vet inte… om det var så mycket man gjorde… det var ju det lilla… maten 

blev man ju glad av… nä det var inte mycket som hände före… det rulla på 

bara… så känner man ju att ju mer magen växer så blev det ju bekymmer å ta på 

sig sockarna på morgonen… 

 

Deltagarna hade gjort försök till förändring men upplevde det som svårt att påverka vikten. 

De hade erfarenheter av motion genom promenader men det var svårt att upprätthålla en 

kontinuitet med dessa. Försök hade gjorts för att påverka sin kost men utan att veta vad som 

egentligen var nyttigt och hälsosamt. Det visade sig att många hade handlat mat-produkter i 

tron om att det var nyttigt men i själva verket var det onyttig mat. Deltagarna ansåg sig ha 
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kunskap om hur vikten kunde påverkas genom rätt kost och motion men klarade ändå inte av 

att genomföra en varaktig förändring. Tröttheten var ett problem deltagarna var bekant med 

och den upplevdes ofta som mycket påfrestande både fysiskt och psykiskt. En av deltagarna 

berättade om ett stort sömnbehov under hela dygnet.  

 

”Jag var jättetrött …jag kunde sova fyra fem timmar om dagen plus att jag sov 

hela natten så det var tröttheten som delvis bröt ner mig …psykiskt också jag 

mådde jättedåligt” 

 

 

Deltagarna upplevde att suget efter sötsaker blev värre av trötthet, stress och innesittande. 

Suget var värst på kvällarna enligt många av deltagarna. Deltagarna upplevde besvikelse över 

viktuppgång under själva programmet vilket relaterades till läkemedelsförändringar som 

gjordes. Det psykiska försämrade tillståndet och det ökade sötsuget gjorde det svårt för 

deltagarna att kontrollera intaget av mat och godsaker. Den kraftiga viktuppgången som följde 

skapade känslor av skam och misslyckande vilket upplevdes som ett nederlag. 

Förhoppningarna om att programmet kunde påverka hälsosituationen positivt grusades då 

omständigheter med försämrat mående och nya mediciner gjorde att det blev tvärtom.  

 

Ja… det var ju inte roligt att ställa sig på vågen… och varje gång har man gått 

upp flera kilon… det var ju inte kul… 

 

Ja jag ville ju inte ställa mig på vågen…ja jag tänkte bara att huff…nu är det 

måndag igen… men det är ju bara att gå… jag gick ju även fast det inte var så kul 

varje gång… 

 

 

Deltagarna upplevde det som svårt att kämpa mot hungerskänslor och starkt aptit. Det var 

svårt att ändra kostvanorna då suget var svårt att stå emot. Orkeslösheten styrde matintaget 

och deltagarna upplevde att det kändes tråkigt att laga mat på egen hand. De berättade att 

medicinerna bidrog till trötthet vilket gjorde att motivationen till viss del gick förlorad. 

Tröttheten gjorde också att en del deltagare uteblev från några av träffarna och de berättade att 

det kunde kännas jobbigt att delta i gruppen på grund av trötthet och orkeslöshet. Även 

tvångstankar gjorde att det blev omöjligt att komma till varje träff trots att en önskan om det 

fanns. De övriga deltagarna upplevde det som tråkigt att vissa hoppade av eller att de inte kom 

regelbundet och hade önskat att det var fler deltagare på programmet redan från starten.  
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Gruppdeltagandet ökar motivationen för livsstilsförändringar 

Förväntningar om att kunna påverka hälsosituationen väcktes hos deltagarna efter de hade fått 

information om programmet. De deltog på frivillig basis. En av deltagarna hade inga 

förväntningar då det kunde leda till besvikelse. De övriga hade förväntningar på 

gruppdeltagandet i och med att de träffade andra personer med liknande problem. De 

hoppades på utbyte av idéer och erfarenheter. Andra deltagare hade förväntningar på att lära 

sig att äta rätt, bli piggare, att få bättre kondition och att komma i sina gamla kläder.  

 

”…sen har jag ju ett mål i garderoben… 28 överdelar och 10 byxor… som väntar 

på mig… i övre delen av garderoben…” 

 

Trots att många upplevde svårigheter med att träffa nya människor var det ändå en positiv 

upplevelse att skapa nya relationer i och med deltagandet i gruppen. Deltagarna upplevde att 

de andra gruppmedlemmarna påverkade motivationen positivt då de hade lyckats gå ner i vikt. 

Att träffas i grupp motiverade också deltagarna att göra sitt bästa. Särskilt positivt upplevdes 

det att gruppdeltagarna kämpade mot samma mål och hade liknande grundförutsättningar.  

 

Ja vi pratade en hel del om vår… övervikt och alla hade vi samma… vi hade 

samma sits med medicinerna hade vi gått upp i vikt och det fick vi också lära 

oss… att man får sånt sockersug… eller ja… man får sockersug när man äter 

psykofarmaka… så vi var ju alla i samma båt så kunde vi prata om våra 

sjukdomar och peppa varandra att gå ut och gå… så fick vi ju stegmätare och det 

var jättebra… 

 

Deltagarna upplevde att stämningen var lättsam i gruppen och att det var roligare att vara 

tillsammans än att vara på egen hand. Att delta i grupp gjorde det lättare att genomföra 

förändringar enligt deltagarna. Genom att dela med sig av sina erfarenheter och sin kunskap 

kände de att de kunde ge någonting tillbaka till gruppen vilket upplevdes som positivt och 

stärkande för självkänslan. De kunde också byta tips och idéer som underlättade förändringar.  

 

Deltagarna gjorde en eller flera förändringar med kost och bland annat fick en del bättre 

matvanor och började äta mer regelbundet med ordentlig frukost, mat och mellanmål. Det 

gjorde det lättare att motstå frestelser eftersom aptiten kunde kontrolleras. Det fysiska och 

psykiska måendet förbättrades under kursen i och med bättre matvanor. Vikten gick ned för 

några deltagare och deltagarna upplevde att de kände sig piggare.  
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…joo… men ibland kan jag få sånt där jättesug men man är inte lika hungrig vid 

varje måltid när man äter mellanmål… förr kunde jag vara jättehungrig bara 

vräka i mig till middan tillexempel… men nu är jag inte lika hungring… jag blir 

hungrig de tider då jag är van att äta då känner jag ett sug så var det inte i 

början… det har kommit senare att jag blir sugen till måltiderna… förut kunde 

jag sova till långt in på dan… nu kliver jag upp varje morgon och äter tidigare 

och jag är piggare och kommer upp tidigare… 

 

Deltagarna berättade att de lärde sig olika strategier för att bryta sötsuget. De införde mer 

frukt och grönsaker i kosten och började dricka vatten som måltidsdryck och törstsläckare 

istället för läsk och mjölk. Deltagarna tog till sig ett tips om att droppa citron i vattnet för att 

det skulle kännas godare och lättare att dricka.  Att alltid ha frukt hemma var också bra då 

suget kom. Det var flera som bytte ut ljus choklad mot mörk choklad. En deltagare som var 

beroende av glass bytte ut den mot smoothisar med frukt och yoghurt.  

 

…det är lättare att stå emot suget nu än i höstas... vad det beror på… om det är… 

men det är jättestor skillnad… 

 

…tja… prova vatten först kanske… kolla om man är törstig kan vara en bra 

grej… sen gå och ta en banan… det är ju lite socker i den också…då brukar det 

släppa… sötsuget…  

 

Även om vikten stod stilla för vissa deltagare så var det en positiv upplevelse att 

viktuppgången avstannat. Det fysiska måendet upplevdes också som förbättrat trots att vikten 

var densamma. Framförallt beskrivs känslor av ökat välmående i och med bättre kondition 

och ökad energi. Deltagare upplevde en mer varaktig viktnedgång än vid tidigare försök. De 

berättade att viktnedgången stimulerade motivationen för fortsatt förändring mot bättre hälsa.  

 

I och med att kunskaperna förbättrades under kursen var det lättare att kämpa och inte ge upp. 

Deltagarna berättade att de hade fått lära sig att det tar tid att ändra vanor. De hade också fått 

veta att det kunde bli bakslag vilket gjorde dem förberedda på ett bättre sätt då det blev svårt 

och tungt. Med ökad kunskap växte också intresset vilket gjorde att de aktivt började leta efter 

mer kunskap genom Internet, böcker och tidskrifter. Några deltagare blev också mer aktiva 

med att titta på innehållsdeklarationerna för att se hur mycket kolhydrater och fett maten 

innehöll. De berättade att även nyckelhålsprodukter hade blivit ett enkelt sätt att hitta lite 

nyttigare alternativ. 
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Alla utom en deltagare har förbättrat motionsvanorna mot tidigare. Framförallt promenader 

blev ett enkelt sätt att röra på sig och få motion. Under programmet fick de prova olika 

aktiviteter där bland annat sjukgymnasten hade bollgymnastik som var särskilt uppskattat.  

 

Roligt och intressant var ju det som vi hade tillsammans med sjukgymnasterna… 

och sådär… med bollar och avslappning… de sakerna var roliga… 

promenaderna var som mer nyttigt… men det var inget som var jättetråkigt… 

 

Svårigheter att bibehålla förändringar efter avslutat program 

Resultatet visade att deltagarna under programmets gång förbättrade sina motionsvanor och  

flera av deltagarna promenerade mer i naturen nu. De upplevde att utomhusvistelserna bidrog 

till att göra dem piggare. Programmet gjorde också att motivationen ökade till att vara aktiv 

med framförallt promenader. En deltagare utövade också morgongymnastik efter 

programdeltagandet. All aktivitet räknades som motion vilket gjorde att även städningen i 

hemmet upplevdes som roligare. Målet för många deltagare var att motionera varje dag och 

det resulterade i att de var utomhus flera dagar i veckan.  

 

…jo jag går mer plus att jag… försöker på morgonen och kvällen göra såna här 

rörelser med kroppen… rulla på axlar och huvudet… försöker stretcha mer… det 

är ju också bra… både  före och efter man rör sig... det har förändrat mig… jag 

tänker mer på… att jag vill röra mig för att må bra… 

 

Deltagare beskrev att det var viktigt att ha självdisciplin och karaktär för att genomföra och 

behålla förändringar. En annan deltagare hade mycket hjälp genom att upprätta ett 

motionskontrakt med sig själv och en kompis. Det upplevdes som en trygghet för att det 

verkligen skulle bli mer motion efter programmet. Kontraktet innebar att motion skulle 

genomföras vid minst tre tillfällen på 30 minuter varje vecka.  

 

…men sen på slutet så hade vi en rolig grej… det var ett kontrakt… så då gjorde 

jag ett kontrakt och det löd så att jag tillsammans med en kompis skulle vara ute 

och gå minst tre dagar i veckan och minst en halvtimme per gång… åhhh jag 

gjorde det där kontraktet och skrev på det för kuls skull [skratt]… och efter det 

har jag faktiskt gjort det… 

 

Deltagare beskrev oro över att det skulle vara svårt att behålla motionsvanorna efter 

programmet och beskrev vidare att det inte är lika lätt att ta sig ut och motionera på egen 

hand. När programmet upphörde blev det således inte någon mer motion för några av 

deltagarna. Av den anledningen tyckte många deltagare att uppföljningsmöten hade varit bra 
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för att behålla motivationen till livsstilsförändringarna. De ville gärna träffas i samma grupp 

för att följa varandras framsteg och erfarenheter. Många ville träffas för att motionera 

tillsammans och menade att det skulle vara ett extrastöd för motivationen. Uppföljningen 

skulle också fungera som sporre för varandra. En deltagare ville också ha uppföljning med 

ledare för att se hur man lyckades på egen hand efter programmet. Förslag fanns på 

uppföljningsträffar en gång i månaden då med viktkontroll och för att diskutera hur det går. 

Önskan fanns även att på återträffar först gå en promenad tillsammans och sen laga mat, för 

behålla motivationen och repetera kunskaperna om hälsosam kost och motion. 

 

[om motivationen efter programmet] 

…nä…  jag försöker hålla… men det är ju så ibland är det tufft… då måste man 

köpa nån godsak… det hade varit roligt att träffa de andra för att höra om de har 

några knep som man själv inte har tänkt på…    

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva hur personer med psykossjukdom som behandlas 

med antipsykotiska läkemedel upplever deltagande i livsstilsförändringsprogram. 

 

Resultatet visade att deltagarna upplevde att hälsan hade försämrats i samband med psykisk 

sjukdom och läkemedelsbehandling vilket hade skapat ökad aptit och osunda matvanor. Detta 

ledde till en negativ spiral med orkeslöshet, dålig kondition och övervikt. Personer med 

schizofreni löper en högre risk att utveckla övervikt och fetma på grund av inaktivitet och 

ohälsosam livsstil i kombination med neuroleptikabehandling (Sachs & Guille, 1999). I 

jämförelse med normalbefolkningen äter personer med schizofrena i högre grad mer fett och 

mindre fibrer. Detta ska sättas i relation till att de också är mindre fysiskt aktiva (Compton, 

Daumit & Druss, 2006). Vårt resultat visade att deltagare hade gjort försök till att påverka sin 

kost men hade inte kunskapen om vad som var nyttigt och onyttigt. Deltagare hade en känsla 

av att vikten måste påverkas men de hade varken ork eller kunskap om hur de skulle gå 

tillväga. Detta kan jämföras med en annan studie som visar att personer med allvarlig psykisk 

störning har intresse av att träna men att dålig självkänsla, sorg, stress samt bristande socialt 

stöd är en barriär för fysisk aktivitet. Det som också framkommit i tidigare forskning (Ussher, 

Stanbury, Cheeseman & Faulkner, 2007) är att trötthet och sjukdomskänsla är anledningar till 

att inte motionera. I vårt resultat fann vi också att deltagarna upplevde förväntningar på att 

kunna påverka sin hälsosituation i och med livsstilsförändringsprogrammet. Bland annat 

hoppades de på att få kunskaper om att lära sig att äta rätt, bli piggare, få bättre kondition och 
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att gå ner i vikt. Faktorer som bidrar till svårigheter för att genomföra fysisk aktivitet och 

träning är negativa symtom, brist på tillgång till information och kunskap, brist på 

träningsfaciliteter och redskap samt sederande effekter av läkemedelsbehandling (Humphrey 

Beebe, 2008). 

Vårt resultat visade också att deltagare upplevde stor besvikelse då de under programmets 

gång gick upp i vikt istället för ned. Då det psykiska måendet försämrades och 

läkemedelsförändringar genomfördes upplevdes en kraftigt stegrande aptit och sötsug. Detta 

gjorde det svårt att kontrollera intaget av mat och godsaker vilket resulterade i viktuppgång. 

Deltagare upplevde stora svårigheter att kämpa mot hunger och starkt aptit. Hos personer med 

allvarlig psykisk störning har det framkommit att antipsykotiska läkemedel orsakar kraftig 

trötthet och ett ökat begär efter mat. Många av de antipsykotiska läkemedel som finns idag 

kan orsaka en genomsnittlig viktuppgång på ca 14 kg/ år (Perese & Perese, 2003). Personer 

med schizofreni väljer sällan att äta frukt och grönsaker. De äter istället ofta en ensidig kost 

och varierar sig sällan utan väljer att upprepat äta samma typ av mat de är vana vid. Det blir 

ofta en hög andel kalorier genom att de omedvetet väljer mat med hög andel kolhydrater och 

fett (Compton, Daumit & Druss, 2006). Vårt resultat visade att deltagare upplevde kraftig 

trötthet av medicinerna vilket försvårade motivationen till förändringar och som också gjorde 

det svårare att komma till gruppen.  

 

Resultatet i vår studie visade att deltagare upplevde svårigheter att till en början träffa nya 

människor och stifta nya bekantskaper. Det är känt att personer med schizofreni kan uppleva 

svårigheter i och med att de kan lida av paranoida vanföreställningar och då drar de sig ofta 

undan sociala sammanhang. Deras olikheter i social kompetens kan också bidra till 

svårigheter i interaktionen med andra människor (Soundy, Faulkner & Taylor, 2007). I vår 

studie fann vi att trots att deltagarna initialt kunde uppleva ett motstånd att delta i sociala 

aktiviteter så upplevde de positiva erfarenheter av gruppdeltagandet. De motiverade varandra 

och de tyckte att det var roligt att motionera i grupp. Men det fanns också deltagare som vid 

vissa tillfällen undvek att delta i gruppen på grund av begränsningar i det psykiska måendet. 

Soundy et al (2007) fann vidare i sitt resultat att individer ofta använde aktiviteter för att 

tillägna sig sociala fördelar. Men känsligheten för andra personers kroppsspråk och 

övertygelser om att de själva blir negativt värderade skapade svårigheter i den sociala 

kommunikationen. Detta i kombination med dålig självkänsla skapade tendenser att istället 

undvika fysiska aktiviteter tillsammans med andra. Detta visar att det kan uppstå problem då 

de är känsliga och sårbara då de deltar i vissa sociala miljöer. Därför bör ett mål vara att skapa 
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en stödjande miljö där individerna kan vinna självförtroende, självkänsla, social integration 

och beteendeförändringar.  

Resultatet visade att deltagarna förbättrade sina motionsvanor, det var framför allt 

promenader utomhus som ökade vilket bidrog till att de blev piggare. En studie av Fogarty, 

Hapell, och Pinikahana (2004) visade att promenader och cykling var de aktiviteter som 

personer med schizofreni uppskattade och använde mest i motionsprogram. Även Soundy et 

al (2007) fann i sin studie att promenader var den motionsform som bäst lämpade sig för 

personer med allvarliga bestående mentala funktionshinder då promenader är flexibla, billiga 

och enkla att införa i det dagliga livet. De menar att det är bättre att försöka uppmuntra 

personer till promenader än att försöka införa nya mer avancerade och krävande aktiviteter. 

Promenader ger också andra hälsofördelar förutom viktminskning i och med att de är 

ångestreducerande och minskar spänningar. 

 

Resultatet i vår studie visade att deltagare upplevde att livsstilsförändringsprogrammet även 

ökade motivationen till ett aktivare liv, det blev också roligare att tillexempel städa eftersom 

detta också räknades som motion. Efter att kunskapen om hälsoeffekterna av aktiveter 

erhållits bör behandlingen fokuseras på motivationen, en viktig aspekt är självtilliten som 

inkluderar förtroende för sin funktionsförmåga samt förhoppningar om vinsten av aktiviteten 

(Humphrey Beebe,  2008).  

 

Deltagarna i vår studie beskrev vikten av självdisciplin och karaktär för att kunna behålla sina 

förändringar till ett sundare liv. Enligt SBU rapport (2006) är tilliten till den egna förmågan 

att kunna utföra fysisk aktivitet det starkaste psykologiska begreppet för framtida fysisk 

aktivitet. Självtilliten kan beskrivas som individens perception om kompetens och kontroll 

över sina tankar och handlingar (Weber et al 2008). En deltagare i vår studie skrev kontrakt 

med en kompis som hjälpte henne att bevara motionsrutinerna. Upplevelser av oro över att 

inte klara av att behålla motionsvanorna efter programmet beskrevs av deltagare, en del 

upphörde helt med motionen.  Det behövs minst 16 veckors uppföljning för att se statiska 

signifikanta bevis för förändringar hos stillasittande personer som börjat ett motionsprogram 

(Humphrey Beebe,  2008 ). Deltagarna hade en önskan om uppföljningsträffar gärna med 

samma deltagare och ledare för att följa varandras erfarenheter, samt ha stöd och sporra 

varandra till fortsättning . Enligt SBU rapport (2006) Metoder för att främja fysisk aktivitet, så 

ökar den fysiska aktiviteten med 12-50 procent med rådgivning i klinisk vardagsmiljö, den 

ökar ytterligare med en ökad frekvens och intensitet genom upprepad kontakt under flera 
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månader. Rapporten visade också att teoribaserade beteendeinteventioner och strukturerade 

träningsprogram ökar den fysiska aktiviteten 10-15 procent mer än vanligt vårdande. Effekten 

av liknande rådgivning och behandling är densamma hos personer med mental sjukdom som 

hos befolkningen i övrigt när det gäller övervikt och fetma (Compton et al, 2006). En studie 

av Weber et al (2008) visar att personer med schizofreni som deltagit i gruppinterventioner 

fokuserade på viktminskning, upplevde att åtta veckor var för kort tid för att ändra beteende 

och de önskade en fortsättning. Det framkom även att personerna kommit igång med att 

minska matportionerna och användandet av snabbmat.  I vårt resultat fann vi också att 

deltagarna genomfört förändringar till en hälsosammare kost med bättre matrutiner. De hade 

önskan om att på uppföljningsträffar laga mat tillsammans för att inte tappa de erhållna 

kunskaperna om hälsosam kost och motion. 

 

Metoddiskussion 

I denna studie har vi intervjuat sex personer med diagnostiserad psykisk störning som 

behandlas med antipsykotiska läkemedel. De har problem med övervikt och intervjuerna 

fokuserades på deras upplevelser av att delta i ett livsstilsförändringsprogram för att förbättra 

hälsan. Intervjuerna genomfördes enskilt med varje deltagare vid två separata tillfällen för att 

minimera de psykiska påfrestningarna och för att de skulle ha chans att reflektera över 

föregående intervju. Detta kan ses som en styrka då personerna själva fick berätta om sina 

upplevelser (Kvale, 1997, s. 49-56). En begränsning kan dock vara att deltagarna i studien har 

svårigheter med att uttrycka sina känslor och tankar vid samtal. De är stresskänsliga och 

ambivalenta och hade stundvis svårt att hålla fokus under intervjuerna. Även den aktuella 

dagsformen för deltagarna kunde ha stora variationer beroende på det psykiska måendet. 

Dessa faktorer sammantaget kan ha påverkat resultatet då viktiga detaljer eventuellt inte har 

framkommit. 

   

 Exempel på Intervju 

”i-Vad tyckte du om upplägget med ca två timmars teori och sen en timmes aktiviteter 

p-det var bra det var lite annat än att bara sitta still och …fick komma ut lite grann och.. 

i-inget du sakna eller tyckte  vi skulle göra annorlunda 

p-nä utan det var bra som det var.. 

i-har din sömn påverkats nånting 

p- den har blivit bättre…det är för att jag är ute mycket och då sover jag bättre 

i-har  det påverkar sömnrutinerna 



   

 19 

p-jo  det har förändrats ganska mycket 

i-är det nånting du saknade eller önskat att vi hade mer av eller 

p- det var kanske det att promenera mera  eller vara ute som mera 

i- kanske halva tiden eller 

p-ja eller som…men vi hade ju sista delen att vi promenera…jag tyckte det var lagom nästan” 

 

 

I vår studie har vi bearbetat datamaterialet noggrant vilket gjort att vi blivit väl bekanta med 

materialet. Under arbetet har vi genomgående gått tillbaka till grundmaterialet för att försäkra 

oss om att inte glida iväg från syftet och för att inte ändra meningens betydelse. Vi har under 

studiens gång haft seminarier där arbetet kritiskt har diskuterats och svagheter belysts. Genom 

att handledaren deltagit i arbetets olika steg har vi ytterligare stärkt tillförlitligheten. Polit och 

Beck (2008, s. 539-540) beskriver att grunden i det kvalitativa arbetet är tillförlitlighet. Det 

kan förklaras genom fyra olika begrepp som trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet. Trovärdighet innebär att materialet inte får sättas ur sitt sammanhang. 

Pålitlighet syftar till datamaterialets stabilitet vilket ska kunna vara replikerbart om det skulle 

göras om med samma förutsättningar och sammanhang. Bekräftelsebarhet innebär att 

materialet som deltagarna gett upphov till även studerats av objektiva oberoende personer 

utan att vara påverkat av forskarens föreställning. Överförbarhet syftar till generaliserbarhet 

av datamaterialet. Det vill säga om resultatet är applicerbart i andra grupper och sammanhang. 

I vår studie har vi presenterat resultatet med olika citat för att förtydliga innebörden och 

sammanhanget. Vi har för att studien ska vara så tillförlitlig som möjligt även stärkt resultatet 

i diskussionen genom att använda oss av andra vetenskapliga studier inom samma 

ämnesområde.  

 

 

Slutsats    

Resultatet av denna studie beskriver personer med psykossjukdoms upplevelse av hälsa och 

ett sundare liv efter deltagande i livsstilsförändringsprogrammet. Resultatet belyser vikten av 

att se den enskilda individen och att livsstilsförändringar bör individanpassas för att personen 

ska nå lyckade resultat, men samtidigt är det viktigt att lyfta fram gruppdeltagandets 

betydelse. Personer med psykossjukdom drar sig ofta för att delta i sociala sammanhang så 

därför är det en viktig uppgift för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård att hjälpa och stödja 

dessa personer att ingå i ett gruppsammanhang där gruppens betydelse kan vara avgörande för 
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ett lyckat resultat. Betydelsen för vår studie är att vi som sjuksköterskor får en inblick i hur 

personer med psykossjukdoms upplever deltagande i livsstilsförändringsprogram. Upplägget 

på den här typen av livsstilsprogram bör vara enkla och inte kräva så mycket vare sig teoretisk 

eller materiellt, promenader är en utmärkt form av aktivitet. Resultatet visar också att 

personerna har svårigheter att behålla den sundare livsstilen, de behöver uppföljning och stöd 

även efter programmet. Även enklare praktiska delmoment i köket kan vägas in i programmet 

för att på ett enkelt sätt demonstrera och konkretisera exempelvis hur man går tillväga för att 

laga nyttiga måltider. 

 

Förslag på vidare forskning 

Med utgångspunkt i denna studies resultat bör framtida forskning vara inriktat på att 

undersöka hur tidigt insatta interventioner för att förebygga övervikt och fetma hos personer 

som behandlas med antipsykotiska läkemedel kan påverka förloppet. Hur tidiga interventioner 

påverkar livskvaliteten hos dessa personer? Hur tidiga interventioner kan påverka 

medicinföljsamheten, det psykiska måendet och behovet av sluten psykiatrisk vård?  
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      Bilaga 1  

Förfrågan om medgivande att genomföra intervjustudie 

 
Evidensbaserade riktlinjer i många länder rekommenderar varierade interventioner som ska 

hjälpa patienten att förändra livsstil. Beteende interventioner är strategier för att hjälpa 

patienten till ökad förståelse, motivation och stöd för att förändra sina vanor och mönster. 

Syftet med rådgivning är att främja personer till förändringar av sina kost- och/eller 

motionsvanor. Personer med psykossjukdom lider i högre grad av övervikt, hjärt- och 

kärlsjukdomar samt diabetes.  För att minimera risken att drabbas av dessa hälsoproblem har 

det framkommit att dessa personer behöver stöd och undervisning i att leva hälsosamt både 

vad gäller kost och motion. Syftet med studien är att kunna beskriva hur personer med 

psykossjukdom upplever deltagande i ett livsstilsförändringsprogram.  

 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om medgivande att få genomföra denna studie 

vid din klinik. Studien kommer att genomföras som en intervjustudie med frågor om hur 

personer som deltagit i projektet ”Ett sundare liv” i klinikens regi upplever deltagande i ett 

livsstilsförändringsprogram. Vi planerar att intervjua 6 personer vid två tillfällen om ca 30- 40 

minuter vardera och intervjuerna kommer att spelas in. Svaren kommer att hanteras så att inga 

obehöriga kan ta del av dem. Intervjuerna kommer att bearbetas och sammanställas i en 

rapport som kommer att finnas tillgängligt för läsning under hösten 2009 via Luleå tekniska 

universitets hemsida (http://epubl.ltu.se) under länken examensarbete. Deltagandet är frivilligt 

och kan avbrytas när som helst utan att vård och behandling kommer att påverkas. 

 

 

Om vi får ditt godkännande, svar önskas antingen muntligt eller genom e-post till 

arbetsplatsen, skickas brev till personerna genom deras kontaktpersoner angående förfrågan 

om medverkan i studien. I detta brev får de information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt. Deltagarna kommer även att få muntlig information. I brevet bifogas en 

svarsblankett där informerat samtycke kan lämnas till studien eller om de önskar mer 

information innan de fattar beslut. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Carolina Holmbom Bertil Karlsson Lisa Skär 

Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska Docent, handledare 

Student   Student   Institutionen för hälsovetenskap 

XXX  XXX  Luleå tekniska universitet 

    XXX 

 

 

 

 

http://epubl.ltu.se/
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      Bilaga 2 

Information och förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 
 

Forskningsresultat från många länder rekommenderar varierade åtgärder för att hjälpa 

personer att förändra livsstil. Det behövs strategier för att ändra beteenden och hjälpa personer 

till ökad förståelse, motivation och stöd för att förändra sina vanor och mönster. Personer med 

psykossjukdom lider i högre grad av övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes. För att 

minimera risken att drabbas av dessa hälsoproblem har det framkommit att dessa personer 

behöver stöd och undervisning i att leva hälsosamt både vad gäller kost och motion. Syftet 

med studien är att kunna beskriva hur personer med psykossjukdom upplever deltagande i ett 

livsstilsförändringsprogram. 

 

Vi vill med detta informationsbrev fråga Dig om du vill delta i denna intervjustudie.  

Studien kommer att genomföras som en intervjustudie med frågor om hur personer som 

deltagit i projektet ”Ett sundare liv” upplever deltagande i ett livsstilsförändringsprogram. Vi 

planerar att intervjua 6 personer vid två tillfällen om ca 30- 40 minuter vardera och 

intervjuerna kommer att spelas in. Svaren kommer att hanteras så att inga obehöriga kan ta del 

av dem. Intervjuerna kommer att bearbetas och sammanställas i en rapport som kommer att 

finnas tillgängligt för läsning under hösten 2009 via Luleå tekniska universitets hemsida 

(http://epubl.ltu.se) under länken examensarbete.  

 

Om du är intresserad av att delta ber vi dig besvara svarstalongen och skicka den tillbaka i 

medsänt svarskuvert. Deltagandet är frivilligt och du kan avbryta din medverkan närhelst du 

vill utan att vård och behandling kommer att påverkas.  

 

 

 

Vid frågor får du gärna kontakta någon av oss på följande telefonnummer  

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Carolina Holmbom Bertil Karlsson Lisa Skär 

Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska Docent, handledare 

Malmfältens Psykiatri Malmfältens Psykiatri Institutionen för hälsovetenskap 

Gällivare Sjukhus Gällivare Sjukhus Luleå tekniska universitet 

Källgatan 14  Källgatan 14  97187 Luleå 

98282 Gällivare 98282 Gällivare  

http://epubl.ltu.se/
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Svarstalong 

 

Jag har fått information om studien och är intresserad av att delta som intervjuperson. Jag är 

medveten om att deltagandet i studien är frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande när 

som helst utan närmare förklaring. 

 

�  Jag vill ha mer information om studien 

 

 

  Ja tack, jag önskar delta i studien  

 

 

 

 

 

Namn------------------------------------------------ 

 

 

 

Telefon---------------------------------------------- 

 

 

 

 

Returnera denna svarstalong i medsänt svarskuvert så kommer Carolina Holmbom eller Bertil 

Karlsson att kontakta dig för att bestämma tid och plats för intervjun.  
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      Bilaga 3 

 

Intervjuguide för den första intervjun 

 

Forskningsfråga: Hur upplevdes hälsan innan livsstilsförändringsprogrammet? 

1. Kan du berätta för mig om på vilket sätt du upplevde din hälsosituation innan ”ett 

sundare liv” 

 

a) Vad innebär hälsa och välbefinnande för dig? Varför är just det hälsa och 

välbefinnande för dig? 

b) Hur var ditt psykiska mående innan deltagande i livsstilsförändringsprogrammet? 

c) Hur var ditt fysiska mående innan deltagande i livsstilsförändringsprogrammet? 

 

Forskningsfråga: Vad gjorde personen själv innan programmet för att främja sin hälsa? 

2. Kan du berätta för mig vad du själv gjorde för att må bra eller öka din hälsa? 

 

a) Motionerade du om dagarna innan deltagande i livsstilsförändringsprogrammet? 

b) Vilka motionsformer använde du? 

c) När och hur ofta motionerade du? 

 

d) Vad åt och drack du under en dag innan du hade deltagit i 

livsstilsförändringsprogrammet? Matrutiner (när, var, hur) Småätande? Nattmål? 

e) Tänkte du på vad du åt och drack? 

f) Hur kommer det sig att dina mat/dryckesvanor var sådana? Gott? Nyttigt? Enkelt? 

Snabbt? Sugen? 

g) Hur mycket visste du om vad som var nyttig mat och onyttig mat? 

 

 

Forskningsfråga: Hur upplevdes den egna vikten innan livsstilsförändringsprogrammet? 

3. Vad är en hälsosam vikt för dig? 

 

a) Hur upplevde du din vikt under livsstilsförändringsprogrammet? 

b) Visste du hur du kunde påverka din vikt? 

c) Vad gjorde du själv för att påverka din vikt? 
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Forskningsfråga: Varför ville personen delta i ett livsstilsförändringsprogram? 

4. Kan du berätta för mig varför du blev intresserad av att vara med i Ett sundare liv? 

 

a) Var det någon som påverkade dig att delta i livsstilsförändringsprogrammet? 

b) Ville du verkligen det själv? 

c) Vad förväntade du dig av deltagandet? 

d) Hur kunde det påverka din hälsosituation? 

 

Intervjuguide för den andra intervjun 

 

Forskningsfråga: På vilket sätt upplevdes deltagande i en grupp? 

5. Kan du beskriva hur det kändes att delta i gruppen? 

 

a) Var det någonting som kändes jobbigt eller svårt med att vara med i en grupp? 

b) Vad upplevde du som positivt med att delta i en grupp? 

c) Hur påverkade gruppen dig personligen? Stöd? Hjälp? Pushning? Kunskap? 

d) Hur tror du att du påverkade gruppen? Stöd? Hjälp? Pushning? Kunskap? 

 

Forskningsfråga: Hur en eventuell förändring av vanor upplevdes under 

livsstilsförändringsprogrammet? 

6. Förändrades dina motions- och kostvanor under programmet? 

 

a) På vilket sätt förändrades dina motions- och kostvanor under programmets gång? 

b) Vad var det som fick dig att förändra dem?   / Varför förändrade du dem inte? 

Om förändring… 

c) Hur såg din förändring ut? Motions- och kostvanor? 

d) Hur upplevde du förändringen?  

e) Vad var svårt att förändra?  

f) Vad gick lättare att förändra? 

 

Forskningsfråga: Hur var motivationen hos deltagarna under programmets gång? 
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7. Kan du berätta för mig vad som fick dig att fortsätta/fullfölja större delen av 

programmet? 

 

a) På vilket sätt påverkade deltagandet i gruppen din motivation? 

b) Vad var bra för motivationen? 

c) Vad minskade motivationen 
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