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Sammanfattning 

Denna studie är kvalitativ och har sitt ursprung i Kvalés och i Hassméns teorier med syftet att undersöka 

upplevd hälsa hos kvinnor som har genomfört GI-metoden längre än en månad. Analysen gjordes via 

intervjuer för att få fram studiens frågeställningar. Intervjuer har genomförts för att besvara våra 

frågeställningar. Frågeställningarna är varför börjar man med en GI-metoden? Hur mår man av GI-metoden? 

Hur påverkas vardagsrutinerna av GI-metoden? Vilka positiva/negativa effekter har GI-metoden?    

Studien har sitt ursprung i GI-metodens olika effekter och resultat. Litteraturgenomgången kommer 

att bearbeta GI och hälsa ur individ och samhällsperspektiv så vida i USA som Sverige. Även ta upp 

fetmaepidemin och här kommer fokus ligga mycket i USA. Analysen gjordes via intervjuer och 

bearbetades utifrån vad respondenterna har sagt. Resultatet bearbetar det som kommit fram ur stu-

dien med hjälp av intervjuerna. I intervjuerna framkom det som vi trodde, det vill säga att de flesta 

upplevde GI-metoden som en bra och tydlig diet för att uppnå välmående och viktnedgång. Det 

enda negativa var att vissa respondenter uttryckte att de upplevde en lite större kostnad för GI-mat. 

Trots detta tyckte de att det var värt det då de många positiva effekterna övervägde de negativa. Så i 

det stora hela tycker vi att vi fick bra och tydliga svar på frågeställningar. Skulle vi gjort någonting 

annorlunda skulle vi haft fler respondenter för att få en bredare och mer trovärdig studie. 
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Förord 

Vi är två studenter på Karlstads Universitet som nu snart är klara med vårt första år. I samband med slutet på 

denna termin genomför vi nu en B uppsats. Vi har med många om och men kommit fram till att vi vill inrikta 

oss på kost och hälsa med inriktning på GI-metoden. Vi vill undersöka vilka effekter GI-metoden har, såväl 

positiva och negativa. Att äta GI-mat innebär att äta livsmedel som är under 70, och vad 70 innebär kommer 

vi att gå in på sen. Och varför vi i västvärlden bara blir större och större, och hur har det kommit sig? Och 

hur har våra matvanor förändrats genom tiden? Hur vi människor nu definierar hälsa är också en sak som kan 

diskuteras då inget synsätt är varken rätt eller fel. 

Vi vill framför allt tacka våra respondenter som tog sig tid att ställa upp till denna uppsats. 

Vi vill även tacka vår handledare Helene Hjalmarsson som hjälps oss genom denna process. 
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Inledning 

Hur man ser på hälsa kost och välmående har ändrats chockartat de senaste åren menar Winroth och 

Rydqvist (2008) I takt med att tillgången till mat ökat så man idag nästan kan få tag på mat tjugo fyra timmar 

om dygnet, ökar också andelen personer som drabbas av övervikt, det vill säga ett BMI över 30. I dagens 

samhälle har det nu också dykt upp en stor andel olika dieter, som påstås ha snabbt resultat men vad är rätt 

och vad är fel? Vi ska därför genom denna studie granska en av alla dieter, nämligen GI-metoden. Vi blir 

varje dag bombarderade med bilder i tidningar med texten ”gå ner fem kilo på två veckor” och så vidare. 

Ingvar och Eld (2010) beskriver nu att fetmatrenden nu gått så långt så man kalla det en epidemi. I och med 

denna bakgrundskunskap kommer denna uppsats handla om ett upplevelsen av GI-metoden och dess olika 

effekter. 
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Bakgrund 

Ordet diet kommer från forngrekiskans och betyder ”sätt att leva”. Med tiden har det vuxit fram allt olika 

typer av dieter och bantningsmetoder men denna uppsats är riktad mot GI-metoden. Dieter kan vara bra på 

många sätt om man vill gå ner i vikt uttrycker lifeplusformula.com. Dock är det inte bra i längden att gå på en 

diet, då det handlar om att förändra hela livsstilen och inte bara kosten. Att börja på en diet behöver inte 

alltid innebära att man har som avsikt att gå ner i vikt, utan kan vara andra typer av orsaker till exempel bli 

piggare, bli hälsosammare, i samband med träning eller magproblem så som IBS eller Crohns uttrycker 

Ingvar & Eldh (2010) 

 

GI-metoden innebär att man äter råvaror som innehåller ett glykemiskt index under 70 uttrycker Ingvar och 

Eldh (2010). Vilket innebär att blodsockret hela tiden är på en jämn nivå som ska leda till att man inte ska bli 

sugen på mat som innehåller snabba kolhydrater så som vit pasta, vitt bröd och socker så som godis och 

sötsaker. Under GI-metoden ska man välja fullkornsprodukter istället för snabba kolhydrater. Kollar man på 

GI-tabellen ser man att rågbröd med hela korn innehåller ett GI-värde på 64, och vetebröd har ett värde på 

100. Vilket innebär att det vita brödet lämnar kroppen fortare och blodsockret stiger lika fort som det 

sjunker. Medan det grova brödet ger en jämn blodsockerkurva och man håller sig mätt under en längre 

period menar Winroth och Rydqvist (2008). 

 

Litteraturgenomgång 
 

Hälsobegreppet genom tiderna 

Hälsa 

Det patogena perspektivet lägger vikt vid att se till det sjuka hos varje individ. Hälsokorset är en av 

många modeller som uttrycker hur dessa två perspektiv ställs på sin spets mot varandra och vad som 

är rätt och vad som är fel. Denna modell uttrycker att man kan vara fysiskt sjuk, men ändå må väl-

digt bra psykiskt, känna livsglädje och lust till livet. Man kan må psykiskt dåligt men ändå känna 

sig stark och frisk fysiskt. Världshälsoorganisationen, WHO:s definition som lyder” hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. Man kan fråga sig om detta 

synsätt verkligen är rätt, då det förmodligen inte finns någon individ som upplever totalt välbefin-

nande på alla stadier. Utifrån Nordenfeldt (uttryck i Winroth och Rydqvist 2008) kan man se hälsa 

utifrån två synsätt. Det holistiska synsättet då man går efter hur man mår fysiskt och psykiskt efter 

förmågan att uppnå sina mål. Man kan också se hälsa utifrån ett biologiskt-statiskt synsätt menar 

Nordenfeldt, vilket innebär att man hela tiden utgår ifrån ett normalvärde t ex att alla individer har 

samma puls. 
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Fetmaepidemin genom tiderna 

Att människor i västvärlden blir fetare och fetare är inget nytt uttrycker Anders Eedenfeldt (2012) En 

förklaring kan vara att vi människor blev rädda för fett under 80-talet. En kampanj som kom ut i Amerika 

och förklarades att man blir fet av fett, alltså av smör, ägg, fet mjölk osv. Det sades att fett var farligt, det 

höjer kolesterolvärdet. En teori som alla trodde på men forskarna hade inga bevis. Teorin om att den nya 

människans kost- socker och vitt mjöl- låg bakom våra västerländska sjukdomar hade avfärdats för länge 

sedan. Forskarna tyckte att det är samma sak som att du häller fett i en diskhon, det blir stopp till slut och 

därmed får du en hjärtinfarkt. Att detta var farligt pågick i flera decennier, men dom fick aldrig något bevis 

på att det stämde. Och efter flera decennier var redan alla människor redan övertygande om att fett var 

farligt. Anders Edelfeldt (2012) Budskapet blev att Amerika skulle äta mindre fett. Livsmedelsindustrin var 

snabb att se de ekonomiska möjligheterna. Lightprodukterna fyllde hyllorna med mindre fett, men mer billig 

stärkelse och socker. Till och med läsk, sportdryck och juice. Rena sockerlösningar kunde se hälsosamma ut, 

det var ju trots allt 100 % fettfri... Detta var ett experiment eftersom att det fanns inga bevis, trots att 

vetenskapsmän varnade om att det kan finnas okända faror, men de hade absolut ingen talan, de hade blivit 

överröstad för länge sen. 

 

Du kan inte äta betydligt mindre av en sak utan att äta mer av något annat för att bli mätt. Äter du mindre av 

en sak, alltså fett som amerikanerna gjorde måste man äta mer av något annat för att bli mätt. I praktiken är 

det kolhydrater man tar till. Mer av den nya maten, socker och vitt mjöl som lanserades i Amerika. Så 

amerikanerna drog ner på fett, vilket ledde till att de åt mer kolhydrater istället som bröd, pasta, ris och 

socker. Kolhydrater som kommer in i vår kropp åker ut till blodet och när detta kommer ut i blodet bildas ett 

ämne som heter insulin som tar hand om blodsockret, och blir det för mycket insulin blir det en stark signal 

till fettinlagring. 

 

Så man kan säga mindre fett, kan leda till fettproblem. Man kan givetvis komma undan med detta om man 

väljer bra produkter uttrycker Anders Edelfeldt (2012) som grovt bröd och fullkornsprodukter. Och undantag 

i fattiga länder, som Asien som lever på ris. Men i USA valde man inte bra produkter, inte heller snålade 

dom på maten. I USA väljer man inte groddar och bönor till maten, som människor gör i Asien. Utan här 

finns det kakor, godis, snabbmat, pommes, glass, vitt bröd och massa läsk. 

Här kommer bilder från kostdoktorn Andreas Edelfeldts blogg som visar vad som hände i USA när epidemin 

kom att fett gör dig fet. 

 



 8 

 

 

 

År 1985 kan man se att några få delstater har en fetma som är runt 0-10 % av befolkningen, alltså et BMI 

över 30. Det vita finns inga säkra siffror eftersom att fetma inte var ett problem då. 

 

 

 

 

År 1995, ett decennium efter amerikanerna blev rädda för fett kommer nya siffror in som visar att vissa 

delstater har 15 % av befolkningen som har ett BMI över 30. 
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Den senaste statistiken från 210 visar hur fetman har spridit sig över hela landet. Bilderna är hämtat från 

www.kostdorktorn.se 

 

Det är inte förrän några år senare som man kunde se att samma typ av fetmaproblematik också till Sverige. 

Man kan se genom en statistik i Sverige som visar smörförsäljningen från 1985, då människor blev rädda för 

fett till 2008. Även statistiken över fetman sprider sig över Sverige, dock inte lika explosionsartat som i USA 

se nedan för jämförelse Bilden är hämtat från statistiska centralbyråns undersökningar 2002. 

 

 

 

 

Fett gav oss sjukdomar och utan fett skulle vi bli smala eftersom att vi skulle få i oss mindre kalorier. Man 

kan se att smörförsäljningen minskas drastiskt. Men om man kollar på hur fetman ökade i Sverige, kan man 
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se ju mindre smör landet köpte, desto fetare blev svenskarna. 1989 kom fettsnåla produkter med lite mättat 

fett var nyckelhålsmärkningen på livsmedel i butiken, detta kom 1989 och då kan man även se att det är så 

fetma epidemin verkligen tar fart i Sverige. Precis det som hände med USA när de fick liknande råd några år 

tidigare. Men nu på senare år verkar något hända, smörförsäljningen har vänt uppåt igen, samtidigt som 

fetman i Sverige bromsas upp menar Folkhälsoinstitutets senaste folkhälsorapport. 

 

 

Övervikt och kostvanor 

Fetma är såklart inte bra menar Winroth och Rydqvist (2008) eftersom att det kan leda till en massa andra 

sjukdomar. Sjukdomar som är kopplade till våra vanligaste folksjukdomar som diabetes, sömnapné, cancer, 

högt blodtryck, demens och hjärtsjukdom. Och fetma det ökar för varje år. Forskare har räknat ut att görs 

ingen förändring i USA, om alla fortsätter som det gör så kommer år 2048 ingen amerikanare vara ”normal”, 

alla amerikaner kommer antingen vara feta eller överviktiga uttrycker Ingvar och Eldh (2010). Detta är 

såklart vansinnigt, och det är väldigt rimligt att det görs en förändring. Och vad skulle då hända om vi 

började tänka tvärtom? Då kommer vi till något i Sverige som är väldigt populärt. Nämligen LCHF- Low 

Carb High Fat (lite kolhydrater och mycket fett) LCHF grund är att man undviker socker som läsk och kakor 

och stärkelse som finns i bröd och pasta. Alltså kolhydrater ska man skippa uttrycker Faskunger ((2007) Man 

ska istället äta sig mätt på annat, som kött , grönsaker och smör i maten om man nu vill. Och detta finns 

många som varnar för denna diet, detta ska vara livsfarligt och varför det? Jo, eftersom att det finns ingen 

gräns om hur mycket mättat fett du får äta, smör och ägg etc. det är fritt fram att välja själv.  Och det är ju 

den gamla idén om att fet mat höjer kolesterolet, mättat fett höjer kolesterolet och ger dig hjärtsjukdom. Men 

är det verkligen så? Tittar man på kolesterol så kan man se att det finns ett ont och ett gott kolesterol. LDL är 

det onda kolesterolet och HDL är det goda kolesterolet. Vilket är det som stiger när man äter smör och ägg? 

Jo, det är det goda kolesterolet. Och ju mer man har av HDL, desto lägre risk har man för hjärt- och 

kärlsjukdom menar Sand med flera (2006) 

 

 

Dieter 

Det finns många nya tankar och teorier om vad som är rätt och fel gällande kosten menar Winroth 

och Rydqvist (2008). På senare tid har det kommit en stor mängd av olika dieter och råd om hur 

man ska äta för att gå ner i vikt. Men det är inte alltid man väljer en diet med avsikt för att uppnå 

viktnedgång. Utan det kan handla om att få en bättre hälsa, eller till exempel av medicinska skäl så 

som diabetes eller tarmsjukdomar. Av alla dieter som finns har vi som sagt valt att studera särskilt 

GI metoden. 

 

GI-metoden går ut på menar forskningen att när man äter kommer det att omvandlas till energi.  De 

kolhydrater som din föda innehåller kommer att tas upp i mag-tarmkanalen och i levern omvandlas 
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till glukos, även kallat blodsocker, för att sedan föras ut till cellerna via blodomloppet. Det finns 

många olika kolhydrater som olika lätt bryts ner av kroppen. GI, Glykemiskt Index, är ett mått på 

hur snabb kolhydrater i ett visst ämne bryts ner av kroppen. Ju högre GI desto snabbare bryts de ner 

och ju lägre desto långsammare. I samband med att blodsockerhalten stiger så kommer kroppen att 

känna av detta och utsöndra insulin från bukspottskörteln. Insulin signalerar bl.a. till kroppens celler 

att ta upp blodsockret vilket gör att blodsockerhalten sjunker. Forskare menade först att GI-metoden 

endast var bra för diabetiker men nu senare menar man att den kan användas av alla som vill för-

ändra sin kost och gå ner i vikt. Forskare menar också att GI-dieten är lätt att följa främst därför att 

man kan äta sig mätt. Vid GI-metoden behöver inte matintaget begränsas, vilket leder till en bättre 

”livskvalitet” än med de andra bantningsmetoderna. 

 

Denna metod har funnits under ca 20 år och myntades av hälsogurun Fredrik Paulun. Den var först 

tänkt som kost för diabetiker men har sedan visat sig vara en effektiv metod för viktnedgång då den 

går ut på att hålla ett jämnt blodsocker under en lång period uttrycker Ingvar och Eldh (2010) En 

diabetiker lider av högt blodsocker då hans eller hennes kropp inte producerar tillräckligt med insu-

lin. Denna studie visade även att personer som lider av övervikt går i liknade spår som en diabeti-

ker. GI-metoden är bra i detta läge eftersom det hjälper personen att hålla ett jämnt socker vilket 

leder till minskat sötsug, ökat mättnadskänsla och så småningom viktnedgång. En anledning till att 

uppsatsen tar upp just GI-metoden var just att denna diet är smidig och passar alla individer oavsett 

ålder, kön, bakgrund och livsstil. 

Metoden går ut på att äta kost med lågt GI-värde det vill säga under 70, vilket innebär snabba och 

långsamma kolhydrater. Man ska också försöka undvika livsmedel med ett GI över 70 vilket kan 

vara till exempel ris och vit pasta. När vi äter snabba kolhydrater skjuter vår blodsockerkurva i höj-

den vilket i sig inte är bra eftersom den kommer snabbt att dala igen då snabba kolhydrater inte hål-

ler oss mäta särskilt länge. GI-metoden går ut på att äta livsmedel som håller mättnadskänslan länge 

vilket i längden gör att vårt sötsug minskar. GI-metoden kan även hjälpa till att förebygga samt un-

derlätta sjukdomar så som diabetes och andra sjukdomar som har med hormoner att göra menar 

Paulún (2002) GI-metoden hjälper även till med att sänka stresshormoner ökar välmående minskar 

det farliga blodfetter samt viktnedgång.   

 

Det finns många faktorer som påverkar sammansättningen i en måltid när det kommer till just kol-

hydraterna uttrycker Sand (2007) De kolhydrater som är mest komplexa till exempel pasta har lågt 

GI då det innehåller annan typ av socker om man jämför med till exempel godis som innehåller det 

dåliga enkla sockerarter. Andelen fett och typen av fetter i måltiden påverkar också GI-värdet då de 

olika fetterna tas upp olika fort av mag- och tarm systemet. 
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Att förändra ett beteende 

Det är inte lätt att förändra sina kostvanor menar Winroth och Rydqvist (2008), dock kan man till 

exempel som coach ta hjälp av modellen som heter den transteoretiska modellen. Den består av fem 

olika steg (se nedan) som vid till exempel en kostförändring kan vara till stor hjälp. 

 

1) Förnekelsestadiet är när individen inte riktigt kommit till insikt om att den har ett problem 

och inte heller måste göra någon förändring. I det här stadiet måste man närma sig individen 

på ett smidigt och ödmjukt sätt, och verkligen säga rätt saker vid rätt tidpunkt för att försöka 

få individen att känna sig trygg. Ett sätt kan vara att gå ner i vikt med till exempel GI 

metoden som hjälpmedel och vägledning gällande kosten då det är en bra metod som passar 

alla typer av individer. 

2) Begrundarstadiet innebär att individen har börjat fundera på att det kanske vore bra att börja 

ändra kosten och börja med GI-metoden samt insett problemet och är villig till förändring. 

3) Förberedelsestadiet är där individen börjar planera inför förändring och kanske tänker ut 

vilka dagar passar det att laga mat GI-tabellen, och kanske planerar inköp av nya råvaror. 

Här tar även individen till sig information om hur en GI metod går till. 

4) Handlingsstadiet är när individen kommit igång med förändringen samt hållit på med den 

under en tid i detta fall GI-metoden. 

5) Aktivitetsstadiet är när individen har levt sitt nya liv i ca 6 månader. 

 

Här säger man att förändringen är i mål men att risk för återfall finns under hela processen menar Prochaska 

och DiClimente (uttryckt i Faskunger (2002). Man bör därför inte se stegen som en trappa utan mer som en 

cirkel, där man hela tiden pendlar mellan de olika stadierna av olika anledningar. Det kanske inte är rätt tid i 

livet för förändringen, eller det kanske plötsligt händer något inom familjen som gör att individen inte är 

redo att genomgå en förändring. 

 

Uppgiften som hälsovägledare är att i de olika stadierna inte bara att kunna ge rätt råd vid rätt situation, utan 

så mycket mer. Det menar bland annat Miller och Rollnick (1991) samt Prochaska och DiClimente (uttryckt i 

Faskunger 2002) Dessa uttrycker att man som coach vid förberedelsestadiet ska öka klientens uppfattning 

om riskerna med ett fysiskt inaktivt liv, samt tydligt uttrycka vinsterna med motion. Viktigt att man som 

coach lägger samtalet på den nivån som passar klienten. 

Vid begrundarstadiet ska man ta reda på varför klienten vill genomgå en förändring, samt vilka risker 

klienten ser med sitt nuvarande leverne. 

 

När klienten når förberedelsestadiet ska man uppmuntra klienten till att börja undersökta vilka aktiviteter den 

kan tänka sig att börja med. 
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I handlingsstadiet ska man som coach, menar Faskunger (2002) med flera, värdera hur det gått för klienten 

och om han eller hon trivs med den nya planen, eller om något behöver ändras för att stärka klienten 

ytterligare. 

I det femte och sista stadiet ska man tydligt uppmuntra klienten att fortsätta med sitt nya leverne, samt 

informera om riskerna för återfall. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka människors erfarenheter av att ha provat GI dieten. 

Frågeställningar: 

 Varför börjar man med en GI-metoden? 

 Hur mår man av GI-metoden? 

 Hur påverkas vardagsrutinerna av GI-metoden? 

 Vilka positiva/negativa effekter har GI-metoden?   

 

Metod 

Studien utgår från kvalitativ metod eftersom att avsikten var att få mer djupgående information om 

informanternas erfarenheter av GI-metoden. En intervjuguide utformades enligt Backman (2011) med semi-

strukturerade frågor med utrymme för att ställa fördjupande följdfrågor.   
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Urval 
Urvalet gjordes handplockat enligt Hassmén & Hassmén (2007) Urvalet var kvinnor i olika åldrar som har 

gått på GI-metoden under minst en månad. Respondenter kontaktades via mejl, sms och Facebook och 

erbjöds att vara med i intervjun som hade sin utgångspunkt i GI-metodens uppbyggnad. Sammantaget 

intervjuades fyra kvinnor med olika personprofiler och dom fyra kvinnorna som blev intervjuade har 

genomfört GI-metoden minst en månad, se nedan: 

 

Person 1 var en kvinna på 23 år. Och hon bor tillsammans med sin pojkvän och sin hund. Och hon jobbar 

inom förskolan. 

Person 2 var en kvinna på 49 år. Hon bor tillsammans med sin son som är 16 år. Hon har tre barn på åldrarna 

16, 20 och 24. Hon umgås mycket med hela familjen. 

Person 3 var en kvinna på 21 år. Hon bor tillsammans med sin pojkvän och sin familj och fyra hundar och 

åtta syskon. Respondenten har på många sätt haft en trasslig situation hemma med många syskon och har då 

behövt väx upp fort. Respondenten tror att detta har en stor betydelse till hennes övervikt.  

Person 4 var en kvinna i 50 års ålder. Hon bor tillsammans med sin man och två barn. Och jobbar som 

läkare. Eftersom att denna respondent jobbar som läkare har hon svårt att hinna med vardagen då hon jobbar 

jourer och sena kvällar. Vilket ofta leder till dåliga kostvanor. 

 

 

 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av fyra intervjuer. 

Data har samlats in genom intervjuer där syftet var att undersöka vilka erfarenheter respondenterna har av 

GI-metoden. Den sista intervjuguiden innehöll öppna frågor samt en mängd följdfrågor för att få fylligare 

svar. 

Høigaard och Jørgensen (2002) beskriver val av plats som en viktig förutsättning för att samtalet ska bli bra. 

De uttrycker även att man ska tänka på avståndet till klienten då för stort avstånd kan tolkas som nedlåtande. 

Det optimala enligt Høigaard och Jørgensen (2002) är att man sitter emot varandra utan någonting emellan. 

Det finns dock en risk att det kan blir för stelt, därför ska man alltid sitta på så sätt att man kan kolla åt ett 

annat håll. Målet var att få klienten att känna sig trygg, inte som att den ska få sin ”dödsdom”. Steve de 

Shaser (uttryck i Høigaard och Jørgensen 2002) uttrycker att den första delen av samtalet är viktig då 

grundtryggheten mellan oss och respondenten byggs upp här. Klienten är expert på sig själv och man ska 

därför lyssna noga vad klienten har att säga.   

En intervju spelades in på band och efter intervjun spelades bandet upp och skrevs ut ordagrant. Två 

intervjuer genomfördes utan bandspelare då respondenterna kände sig tryggare med det. Och då fick 
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respondenten skriva ner det som sades under intervjun. Och den sista genomfördes via mejl, på grund av sina 

arbetstider. Respondenten mejlade frågorna tydligt till kvinnan som hon sedan svarade på. 

Syftet förklarades före intervjuerna och uppgifterna behandlas konfidentiellt. Intervjuerna var ungefär en 

halvtimme långa.   

 

 

Analys 
Efter intervjuerna skrevs de ner på datorn som sedan skrevs ut och analyserades. Intervjuerna lästes noga 

igenom med hjälp av Hassmén och Hassmén (2008) teorier kring kvalitativ metod. Efter fått ut alla intervjuer 

börjar sökandet att försöka hitta samband och meningstermer. I detta fall mynnade analysen ut i följande 

kategorier 

 

Analysen kan se ut på olika sätt gick det till som följande. Först Analyserades hela intervjuerna flera gånger 

för att få en känsla för helheten. Sedan börjar arbetet med att försöka hitta meningar eller fraser som är 

relevanta för att kategorier och frågeställningar ska kunna plockas ut.  Den texten som blir kvar kallas enligt 

Hassmén och Hassmén (2008) för meningsbärande enheter, de har till syfte att korta ner innehållet men ändå 

behålla det centrala i innehållet. Sedan kodades de meningsbärande enheterna ihop till olika kategorier som 

enligt Hassmén och Hassmén (2008) har som syfte att återspegla de centrala budskapen i intervjuerna. Till 

sist kan man också enligt Hassmén formulera teman, dock användes inte den i studien men resten av 

processen användes dessa steg som sedan mynnades ut i fyra kategorier 

 Varför börjar man med GI-metoden? 

 Hur mår man av GI-metoden? 

 Hur påverkas vardagsrutinerna av GI-metoden? 

 Vilka positiva/negativa effekter har GI-metoden?    

 

Kvalitativ metod valdes som sagt på grund av att syftet med studien var att undersöka kvinnors erfarenheter 

av GI-metoden. Skulle man istället valt kvantitativ metod vilket innebär enkäter, skulle man inte fått ut den 

mer djupgående och fylligare svaren som krävdes för just denna studie. Høigaard och Jørgensen (2002) 

beskriver val av plats som en viktig förutsättning för att samtalet ska bli bra. De uttrycker även att man ska 

tänka på avståndet till klienten då för stort avstånd kan tolkas som nedlåtande. 

 

”För många försöker läsa mellan raderna, Det hade varit bättre om det koncentrerade sig på det som 

verkligen står på raderna” uttrycker Høigaard och Jørgensen (2002) (s 56). 

 

Etik 

I praktiken gör man ingen skillnad på begreppen etik och moral utan man behandlar dem som synonymer. I 

alla studier utgår man från två perspektiv menar Hassmén och Hassmén (2013) vilket är studenternas/ 
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forskarens agerande och integritet, vilket då kan betraktas som forskningsetik. Den andra aspekten handlar 

om hur respondenterna eller deltagarna i studien och hur dom skyddas mot otillbörlig påverkan. För att 

sammanfatta dessa två begrepp handlar det första om den som genomför forskningen och det andra om 

etiken i kontakten med de deltagande i studien. Hassmén och Hassmén (2013) menar att man kan 

sammanfatta ett bra samarbete mellan deltagare och forskare med tre ord det vill säga ärlighet, öppenhet, 

ordningsamt och hänsynsfullhet. Dessa ord stämmer bra in på kontakten mellan oss och våra respondenter 

genom denna process. 

 

Före intervjuerna kontaktades respondenterna via mejl, Facebook och telefon. Respondenterna fick 

information om studien och syftet förklarades. För intervjuer gäller många regler till exempel etiskt tänkande 

menar Backman (2007) Klädsel samt val av plats är saker som kommer att påverka slutresultatet av studien. 

Därför försöker man att tänka på det genom hela processen. Det är också viktigt att respondenterna ska veta 

att de får vara anonyma om de vill genom hela processen, samt avbryta när de vill menar Hassmén & 

Hassmén (2011) Även att intervjuerna bara kommer att användas i detta arbete och inte skickas vidare under 

några omständigheter. 
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Resultat 

Resultatet kommer att presenters utifrån intervjuerna kommer att presenteras utifrån de 

frågeställningar som studien haft och de tre kategorier som analysen mynnade ut i. 

 

 Upplevelser av GI 

 En vanlig dag med GI 

 Bra och dåliga effekter av GI 

 

Varför GI-metoden? 

Av alla dieter som finns så har alla respondenter uttryck att GI metoden varit en diet samtidigt som 

en livsstil. Vilket gjort att många av respondenterna var positivt inställda till beslutet att genomföra 

en GI-diet.  Anledningen till varför de började på GI-metoden var för att gå ner i vikt, hälsosam-

mare liv och bli piggare. Respondenten uttrycker dessa ord vid frågan om varför hon valde just GI-

metoden. Denna respondent uttrycker även att GI-metoden är bra för just diabetiker då hon vart i 

riskzonen på grund av sin övervikt. GI-metoden var från grunden skapad för att passa just diabetiker 

och hålla deras blodsocker under kontroll. Men har på senare tid utvecklats till en diet som passar 

många olika individer.  

 

En av respondenterna uttryckte sig såhär då målet med hennes GI-metod var viktnedgång. 

”För att jag aldrig under min uppväxt fått känna mig normal. Förstår du känslan att bara kunna gå 

in i en vanlig affär och prova vilka jeans som helst, det har jag aldrig kunnat göra” 

 

En annan respondent uttrycker ett annat fokus på hennes resa. 

”För att det kändes som att det var en diet som skulle kunna funka för mig för att jag tränar och för 

att man inte utesluter varken ena eller det andra. Man byter bara ut det dåliga till något bättre.” 

 

Intervjun som gjordes via mejl handlar mycket om väl måendet och viktnedgång. 

”Det var för att hon ville gå ner i vikt. Plus att hon ville bli piggare och få mer energi. När hon 

skulle börja hade hon cirka 15 kg i övervikt, väldigt godissugen och var trött.” 

 

Hur mår man av GI-metoden? 

Samtliga respondenter upplevde att de mådde bättre och fått mer energi till att kunna klara av var-

dagen på ett bättre sätt. Även deras familjer har fått mer glädje då de gjort mer saker tillsammans 

och även vågat göra saker som de aldrig vågade innan på grund av dåligt självförtroende.  Många 

upplever en trötthet under de första veckorna av en GI-diet eftersom man skär ner på kolhydraterna 
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och byter ut dåliga kolhydrater mot bra kolhydrater så som fullkorn. Dock är detta helt normalt me-

nar forskningen och det försvinner oftast efter ett tag då kroppen lärt sig att hantera den nya kosten. 

Här uttrycker en respondent om hennes viktnedgång. 

”Jag har gått ner sju kilo samt mer energi i vardagen, jag känner mig som en ny människa!” 

 

En annan respondent lägger mycket fokus hur hon mår av GI-metoden. 

”Man känner sig pigg och fräsch. Jag tycker att det är en livsstil som funkar för mig. Men det är ju 

olika för andra.” 

 

Vardagsrutiner och GI-metoden 

Respondenterna uttrycker att man vart tvungen att planerna och tänka mer på vad man äter. Och när 

man blir bortbjuden har det inte alltid varit GI-mat men då har respondenterna valt att fuska och äta 

den mat som serverats. De flesta av respondenterna upplever att GI-metoden kan bli dyr men att det 

ändå jämnar ut sig i längden efter man undviker andra onödiga råvaror. 

 

”Det har förmodligen kostat mer men det har varit värt varenda krona. Jag mår bättre av det, det 

är det viktigaste.” 

 

Här uttrycker en respondent om att hennes omgivning har sett en ny människa. 

”Min familj har fått se en helt ny sida av mig som ingen trodde fanns för har aldrig känt mig så 

pigg och stark som jag gör nu” 

 

 

 

Positiva och negativa effekter av GI-metoden 
Generellt sätt finns det bara positiva effekter av GI-metoden som kommit fram genom intervjuerna. 

Men enstaka negativa effekter har också kommit fram.   

 

De största och positiva effekterna var att de hade lyckats gå ner i vikt, blivit piggare, mer nöjd med 

mig själv, jämnare blodsocker och mindre sötsug. Det positiva citatet som uttrycktes var 

 

”Jag är piggare, jag har gått ner i vikt, jag är mer nöjd med mig själv än vad jag var för fyra år 

sedan”. 

En respondent uttrycker om sin trötthet. 

”Dock var jag väldigt seg i början av dieten, kommer inte riktigt ihåg hur länge men minst en må-

nad var jag seg” 
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Och för en annan respondent handlar det om sin ekonomi. 

”Att just den där vardagshandligen blir lite dyrare”. 

  

Och genom intervjuerna och uppsatsens resultat kan man se att det mesta är positivt med GI-

metoden. 
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Diskussion 

En av frågeställningarna var hur man mår av GI-metoden. Och samtliga respondenterna hade upplevt att de 

mådde bra av GI mat, dock en trötthet i början, men efter ett tag hade de fått mer energi och orkade mer i 

vardagen. Precis som Paulún (2002) uttrycker att man är seg till en början, med efter ett tag får man mer 

energi. Och detta kan bero på att kroppen inte är van vid denna typ av kost. Eftersom att kroppen enbart fick 

långsamma kolhydrater och aldrig snabba kolhydrater. Vilket kan leda till trötthet. 

En annan frågeställning var hur påverkades vardagsrutiner av GI-metoden. Hälften av respondenterna 

uttrycker att deras vardag påverkats både positivt och negativt. Eftersom att man har varit tvungen att 

planerna och tänka mer på vad man. De flesta av respondenterna uttrycker sig att GI-metoden kan påverka 

ekonomin eftersom att det blir dyrt. Men på andra sidan uttrycker de även att man slipper andra onödiga 

konstanter. 

Sista frågeställningen var att ta reda på positiva och negativa effekter av GI-metoden. Och som vi 

tidigare nämnde i diskussionen var väldigt positiva effekter, såsom att man blir piggare och perso-

nerna har fått mer energi i vardagen. Dock var man seg i början och det kan bli dyrt för plånboken.     

Studiens syfte var att undersöka kvinnors erfarenheter av GI-metoden och resultatet visar att GI-

metoden är en positiv och bra diet på många sätt 

De slutliga tankarna är bland annat att alla typer av modeller måste individualiseras, för alla indivi-

der svarar olika kostförändringar menar Faskunger (2001) Det är viktigt att poängtera att de all-

männa rekommendationerna för kost inte tillfredsställer alla individer uttrycker Sand (2007) då alla 

individer är olika och ska också behandlas så. 

En sådan modell kan till exempel vara den transteoretiska modellen som uttryck av Faskunger 

(2001) då alla individer är olika och dessa typer av steg kanske inte i längden passar alla. En lösning 

kan vara att till exempel byta namn på de olika stegen till något som passar individen i fråga på ett 

bättre sätt, eller förkorta tiden som kallas aktivitetsfasen till mindre än sex månader då det kanske 

går snabbare för vissa individer att påbörja en förändring samt bibehålla den. Personer läggs på mo-

dellen efter sig. Inte gå efter en modell. Alla personer är olika! 

En annan modell som borde individualiseras är de allmänna rekommendationerna för kost och hälsa 

enligt Eenfeld (2011) Det finns tydliga mått och riktlinjer för hur vi ska äta och röra oss för att få ut 

max av vad vår kropp orkar. Dock kan det ju inte vara så att den exakta rekommenderade mängden 

av till exempel kolhydrater passar hela svenska folket utan det finns alltid dom som behöver mer 

eller mindre.  Trots att dessa rekommendationer är en bra grundpelare för hur man ska äta tycker jag 

ändå att man ska byta namn på det från näringsrekommendationer.   

Utifrån studiens resultat kan man konstatera att GI-metoden är en bra diet då både Paulún (2002) 

och Edenfeld (2011) menar att de positiva effekterna av en GI- diet är stora och hjälper många indi-

vider att må bättre särskilt diabetiker. Dock är olika typer av GI-mat aningen dyrare än ”vanlig” och 

snabbmat I dagens samhälle är alltid den ekonomiska biten ett stort faktum och problem. Därför kan 

en anledning till varför människor har svårt att hålla sin vikt då de hellre väljer den billigare och 
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onyttiga alternativet uttrycker Ekblom och Nilsson (2000) Egentligen borde bra och nyttig mat vara 

billigare än onyttig mat för då kanske ännu fler får ett hälsosammare liv. Samtidigt som man får ha i 

åtanke att väljer man GI-mat så slipper man andra onödiga utgifter, så som godis, chips, läsk etc. 

Många människor tror att det tar lång tid från det att man börjar med en diet tills man ser resultat. 

Faktum är att det inte alltid är så menar Winroth och Rydqvist (2008) . I de situationer där det fak-

tiskt gör det, gäller att hålla ut och alla vet att en kostförändring i längden för med sig stora hälso-

vinster menar Ingvar och Eldh (2012). Bättre kostvanor leder till bättre cirkulation, lägre kolesterol-

värde, starkare skelett, minskat sötsug, och bättre och småningom viktnedgång. 

Hälsoarbetet är mycket viktigt då alla människor på ett eller annat sätt kommer att komma i kontakt 

med menar Winroth och Rydqvist (2012) . För att öka hälsan måste man försöka rikta in sig mer på 

individnivå och se vad varje person behöver. 

Det är inte bara stress som bidrar till att vår hälsa har blivit sämre, utan hela samhället vilket lett till 

den negativa spiralen i vårt sätt att leva uttrycker Sand (2007). För att en förändring ska ske måste 

vi lita på forskningen och informera och utbilda fler människor inom området, då det faktiskt kan 

handla om ren okunskap menar Faskunger (2001). Vi kan genom föreläsningar, böcker eller andra 

typer av stora evenemang försöka få med så många som möjligt på vägen mot en bättre livsstil.   

Enligt Forskningen finns det inget rätt eller fel sätt att se på hälsa, men synen på hälsa som ligger 

oss närmast om hjärtat är att hälsa är när man har tillräckligt med energi och verktyg att klara av 

vardagens krav på ett bra sätt menar Winroth och Rydqvist (2012).  Om man sedan tittar på kosten 

är det också delade meningar om vad som egentligen är bra. Forskare hävdar att en medelhavskost 

är det bästa, men självklart ska man hitta den kosten som passar just dig då tidigare nämnt så är alla 

olika och behöver i och med de olika typerna av kost precis som Ingvar och Eldh (2012) uttrycker. 

En diet så som GI metoden kan vara ett bra verktyg om man vill gå ner i vikt under en tid. Dock ska 

man i största mån försöka sluta med dieten efter en tid för att få i sin nya medvenetenhet om kost i 

en helhetssyn på sina kostvanor. Med hjälp av denna kunskap och GI metoden är det många som 

sedan mår bättre och får ett mycket hälsosammare liv menar Paulún (2002) 

 

Metoddiskussion 
Det är mycket mer ansträngande att intervjua än man tror då det är mycket att tänka på. Därför kan det vara 

viktigt hur man disponerar sin tid och kanske bara gör en intervju per dag och sedan transkribera den samt 

lyssna på den för att sedan kunna göra nästa intervju ännu bättre. Innan man ger sig ut är ett bra alternativ att 

göra en provintervju utifrån den färdigställda intervjuguiden för att se om man kan ändra på något. Frågorna 

är öppna och meningen är att respondenten ska prata och kunna utveckla sina svar. Det optimala enligt 

Høigaard och Jørgensen (2002) är att man sitter emot varandra utan någonting emellan. Det finns dock en 

risk att det kan blir för stelt, därför ska man alltid sitta på så sätt att man kan kolla åt ett annat håll. Målet 

med att intervjua är att få klienten att känna sig trygg, inte som att den ska få sin ”dödsdom”.  Den första 
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delen av samtalet är viktig då grundtryggheten mellan den som intervjuar och respondenten byggs upp här. 

Klienten är expert på sig själv och man ska därför lyssna noga vad klienten har att säga. Detta ska man tänka 

på under hela processen. Dock inte under intervju nummer två, eftersom att det gjordes via mejl. 

Hade vi fått blicka tillbaka skulle vi haft fler respondenter och börjat tidigare med att kontakta 

respondenterna. Eftersom att intervjun blir mer trovärdig och respondenterna får större förtroende för oss 

direkt eftersom vi inte tvingar någon att vara med utan de får välja helt själva. Istället för att ta kontakt med 

dem via mail hade vi kanske kunnat få fler respondenter om vi gjorde ett informationsblad om oss och vår 

tanke med studien och sedan satte upp i gläntan. 

 

Hade vi fått göra om studien hade vi också valt att ta kontakt med respondenter som hade möjlighet att 

genomföra intervjun personligen då de intervjuer som genomfördes via mail innebar en del svårigheter att 

analysera och förstå. Eftersom vi inte hade möjlighet att få se respondentens uttryck eller personlighet vid 

anslysen då kroppsspråk och ansiktsuttryck säger mer än ord i vissa situationer samt att de inte fick träffa oss 

personligen kanske ledde till mindre förtroende. Dock kan det även vara positivt att genomföra intervjun via 

mail eller liknade då respondenten kanske känner en annan typ av frihet att uttrycka sig som han eller hon 

inte hade gjort om vi hade sets personligen. 

 

Genom att välja en urvalsgrupp som har använt GI metoden i en månad eller längre. Detta kan vara en 

felkälla menar Backman (2011). Personer som inte är positiva till GI men ändå provat valde troligtvis att 

avbryta dieten. En idé till vidare studier att få en urvalsgrupp att testa en GI diet under en kortare tid. 
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