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Patientgrupp och beteendemål 

51 procent av svenskarna i åldern 16-84 år är överviktiga (36 procent) eller feta (15 procent). Det är en 

trend som ökat stadigt under 2000-talet (Folkhälsomyndigheten, 2016). Kalorirestriktion och ökad fysisk 

aktivitet har länge varit rekommenderad metodav vården och privata aktörer, typ Viktväktarna. Ändå 

är svenskarna fetare än någonsin. Beteendeproblem: Kostvanor som ger övervikt. 

Lågkolhydratkost (LCHF) med större andel hälsosamma fetter (innovation) sprider sig i Sverige 

som metod för bland annat viktminskning. Att drastiskt minska intaget av kolhydrater är mer effektivt 

för viktgång, än till exempel att äta fettsnål kost (SBU, 2013). Beteendemål: Ändra kostvanor genom att 

minska på kolhydrater, och öka andelen hälsosamma fetter, i syfte att gå ned i vikt. 

Teoretisk utgångspunkt 

Diffusion of Innovations kan användas för att utforma program för att sprida nya idéer inom folkhälsa. 

Modellen beskriver hur, varför, och i vilken takt en innovation sprider sig via kommunikationskanaler 

i ett socialt system (Oldenburg  & Glanz, 2008, s314). Innovation är något som upplevs som nytt av användare: 

en idé, praktik eller ett objekt (Rogers, 1995, s11). Sociala system är individer, grupper eller organisationer 

i ett visst sammanhang som delar ett problem och strävar mot ett gemensamt mål (Rogers, 1995, s22). 

Innovationer kan spridas passivt via informella sociala nätverk (diffusion), men också aktivt, genom 

planerade, systematiska program till en viss målgrupp (dissemination). Eller en blandning av båda 

(Nilsen, 2014, s116).  

Innovationens egenskaper 

En innovations egenskaper har betydelse för om den sprids. (Rogers, 1995, s16). Många har provat på 

kosten (trialability), och en hel del användare upplever att den har fördelar före traditionella kostråd 

(relative advantage): man slipper räkna kalorier, eller vara hungriga då feta livsmedel ger mättnad. 

Kosten kan ge dramatiska viktnedgångar hos kraftigt feta (observability). Cirka 7 procent av 

svenskarna (early adopters) följer dieten i någon form (Gustafsson, 2015).  

Massmedier är snabba och effektiva för att berätta om en ny idé (Rogers, 1996, s18). 2007 startade 

Kostdoktorn Andreas Eenfeldt (opinionleader) en blogg för att sprida idén (awareness-knowledge) 

och förenkla (compexity) för fler att äta enligt LCHF (adoption). Kostdoktorns engelska version är 

idag världens mest besökta hemsida för lågkolhydratkost (Rane, 2016). Individer är mottagliga för inno-

vationer som är i linje med behov, attityder och värderingar (Rogers, 1995, s164). Att lågkolhydratkost 

sprider sig kan ses som ett tecken på att nuvarande kostråd inte möter behovet.   
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Att övertyga till beslut 

Att ta till sig en ny idé (adoption) tar tid och sker stegvis (innovation-decision process). Individen 

(eller organisationen) får kunskap om den (knowledge), övertygas (persuasion) om dess fördelar och 

beslutar sig (decision) för att anta, och börjar använda den (implementation). Bekräftelse (confir-

mation) är när individen (eller organisationen) bestämt sig för att anta/avvisa den (Nilsen, 2014, s116-117).   

Användare kategoriseras utifrån hur snabbt de antar en innovation (Rogers, 1995, s22)). Val av kommu-

nikationskanal bör anpassas till användare och olika faser i beslutsprocessen (Rogers, 1995, s191, 197). 

De första användarna (innovators) spred idén (diffusion) om LCHF bland annat via litteratur, till 

tidiga användare (early adopters), som tar till sig nya idéer snabbt. Men övriga grupper (early-late 

majority, laggards) behöver längre tid och mer konkret stöd i beslutsprocessen (Rogers, 1995, s264). Att 

övertyga till beslut sker bäst i dialog ansikte mot ansikte (interpersonal channels) (Rogers, 1995, s194).  

Hälso- och sjukvården (change agent) kan vara en arena för att bistå individer med övervikt/fetma 

att ändra hälsobeteende – till exempel att ändra kostvanor – genom att skapa en relation för informa-

tionsutbyte, identifiera patienters behov och erbjuda lösningar som möter behovet (Rogers, 1995, s335-336).  

Kunskap om lågkolhydratkost (awareness-knowledge), hur den fungerar (procedural knowledge) 

och varför den fungerar (principles knowledge) är viktig för adoption (Oldenburg  & Glanz, 2008, s318). 

Intresse kan väckas via massmedier, till exempel genom patientbroschyrer, vårdgivares webbsidor. 

Men mellanmänsklig kommunikation är effektivare, särskilt för att övertyga och bistå i beslutsfasen 

(Rogers, 1995, s21). För att övertyga gäller det att påverka känslomässigt, och skapa en positiv attityd till 

innovationen (Rogers, 1995, s168). Patientmöten kan användas för att främja vilja till förändring, till 

exempel genom Motiverande samtal, och peka på lågkolhydratkost som ett alternativ. Vid implemen-

tering och i bekräftelsefas behöver patienten budskap som förstärker beteendeförändringen (adoption) 

och motverkar avbrott (Rogers, 1995, s337). Till exempel genom dialog kring praktiska problem, peka på 

positiva förändringar. Att möta andra i samma situation (near peers) som antagit innovationen och 

upplevt fördelar påverkar mer än objektiva fakta. Både för beslut och i bekräftelsestadiet (Rogers, 1995, 

s18, 21). Det kan handla om viktminskningsgrupper där patienter får träffa framgångsrika användare, 

dela erfarenheter med andra och få svar på frågor, och att vården följer upp hur det går över tid. 

Att sprida på samhällsnivå 

Diffusion beror inte enbart av egenskaper hos användare och innovation. Strukturen i det sociala 

systemet påverkar starkt, till exempel kan normer hindra spridning (Rogers, 1995, s37).  Tidiga användare 

av lågkolhydratkost (innovator, early adopter) vågade prova trots att den går på tvärs med traditionella 

kostråd. Men för att den breda allmänheten (early majority), de skeptiska (late majority) och misstänk-

samma (laggards) ska haka på måste den bli kompatibel till systemets normer (Rogers, 1995, s264-265).  
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Sociala och politiska värderingar kan påverka spridning mer än egenskaper hos innovation eller 

användare (Oldenburg  & Glanz, 2008, s321-322). Riktlinjer och politiska beslut är viktiga faktorer för att för-

ändra hälsobeteende (Owen, Glanz, Sallis & Kelder, 2006). För att lågkolhydratkost ska bli vedertagen metod för 

viktminskning (institutionalization) i Sverige krävs att myndigheter och hälso- och sjukvården antar 

och implementerar innovationen. 

Därför måste lågkolhydratrörelsen (community), med till exempel Kostdoktorn (opinion leader) 

och andra förespråkare, samla sig och övertyga (persuasion) beslutsfattare genom att berätta om 

kostens fördelar, både via personliga kontakter och via massmedier (Oldenburg  & Glanz, 2008, s322-323). 

Förutom färsk forskning, kan framgångsberättelser från användare (observability), och hänvisning till 

ett brett fält av förespråkare över hela världen, användas som argument för att anta idén (Owen, Glanz, 

Sallis & Kelder, 2006). Det sker i nu andra länder. Till exempel har 200 kanadensiska läkare nyligen sänt ett 

öppet brev till sitt hälsoministerium för att ändra nationella kostråd till att rekommendera låg-

kolhydratkost (Sboros, 2016).  

Spridning av lågkolhydratkost som metod i hälso- och sjukvården kan ske både som riktlinjer 

(policy to practice), och som vårdprogram (direct to practice) med informations- och utbildnings-

material och praktiska verktyg som vårdpersonal kan ta del av (Owen, Glanz, Sallis & Kelder, 2006).  

Många faktorer i organisation och omgivning kan hindra och underlätta dissemination av en inno-

vation. Om dissemination genomförs som en forskningsstudie kan den följa processen – hur olika 

strategier påverkar spridningen (Owen, Glanz, Sallis  & Kelder, 2006) – och utvärdera vilka insatser som krävs 

för att innovationen ska användas i verksamheten (maintenance) och överleva över tid (sustainable).  

Ett lyckat pilotprojekt i ett mindre område (trialability) kan undanröja osäkerhet om innovationens 

fördelar, hos de personer i organisationen som ska ta beslutet. ■ 

Tre studier som hänvisar till Diffusion of Innovations 

Jag lyckades inte finna studier kring Diffusion of Innovations och fetma/viktnedgång hos vuxna. 

Följande tre studier avser insatser riktade mot skolbarn. 

En kanadensisk studie undersökte ett skolbaserat program med riktlinjer för kost och fysisk 

aktivitet för att minska fetma bland barn (Mâsse, Naiman & Naylor, 2013). Avsikten var att urskilja faktorer 

som hindrade/främjade implementering. Diffusion of Innovations som ram för att planera åtgärder var 

en underlättande faktor. En annan kanadensisk studie undersökte orsaker till att skolor inte anammade 

nya riktlinjer för kost (Downs et al, 2012). Största hindren var kostnader och att föräldrar motsatte sig för-

ändringen. En amerikansk studie kom fram till att ett webbaserat läromedel hade effekt på skolsköter-

skors kunskaper och färdigheter i att kommunicera med familjer kring barnens vikt och hälsa (Steele, 

Wu, Cushing & Jensen, 2013). ■ 
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Granskning av tre studier som använt sig av modellen 

Diffusion of Innovations (DOI) har använts med framgång för att disseminera program för fysisk 

aktivitet, kostvanor, cancer- och aids-prevention, som riktar sig till individer (Oldenburg  & Glanz, 2008, s316). 

Egenskaper hos användare och innovation kan användas som stöd för att planera insatser. 

Dissemination i en organisation är en komplex process där egenskaper hos innovation, tilltänkta 

användare och kontext interagerar (Oldenburg  & Glanz, 2008, s321). DOI kan vara ett hjälpmedel för att 

planera dissemination, men att förutspå vilken av alla variabler som blir mest styrande är svårt 

(Oldenburg  & Glanz, 2008, s329).  

 

From policy to practice: implementation of physical activity and food policies in schools. Kanadensisk 

studie undersökte faktorer som underlättade/ hindrade implementering av riktlinjer för fysisk aktivitet 

och kost i skolor (Mâsse, Naiman & Naylor, 2013). Strategier för implementering varierade. DOI var inte 

teoretisk utgångspunkt, vare sig för implementering eller för studien. Men egenskaper hos en 

innovation användes för att organisera resultatet. Författarna, och även jag, menar att DOI lämpar sig 

för att planera och utveckla strategier för att förbättra implementering av riktlinjer i skolan för att 

förebygga övervikt bland barn. Skolan är ett socialt system där barn befinner sig lång tid. De kan 

påverkas både via change agents och near peers.  

Kritik: Hade studien gjorts utifrån DOI skulle data ha samlats flera gånger för att fånga tidsapek-

ten. Enkät gjordes en gång, efter ett par år. Att lita till svarandens minne efter lång tid är en svaghet. 

Data som samlas flera gånger under diffusionens gång, ger en mer rättvisande bild (Rogers,1995, s122). 

Eller en ”point-of-adoption”-studie i samband med implementering, för att få en detaljerad bild 

(Rogers, 1995, s124). Det var nog tanken i en finsk studie: 

 

Adoption of an Internet‐based patient education programme in psychiatric hospitals. Syftet var att 

beskriva sköterskors adoption av ett datorprogram för patientutbildning på två sjukhus (Anttila, Välimäki, 

Koivunen, Luukkaala, Kaila, Pitkänen, & Kontio, 2011). DOI genomsyrar artikel och studie: implementering med 

informationsmöte (awareness-knowledge), champions (interpersonell kommunikation) som gav stöd 

och förmedlade frågor till forskarna, manual (procedural-knowledge), kategorisering av användare.   

Kritik: Kategorisering av användare gjordes inte utifrån tidpunkt för adoption. Det gick inte på 

grund av organisationsfaktorer. Adoption beräknades som andel utbildningstillfällen per sköterska, en 

inte standardiserad metod. Man fick heller inte den normalfördelning som Rogers beskriver.  

83 av 100 sköterskor adopterade. Bakgrundsfaktorer hos sköterskor påverkade inte adoption, 

däremot var det stor skillnad i adoption mellan sjukhusen. Det sätter fingret på kontextens betydelse 
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för spridning (Oldenburg  & Glanz, 2008, s321). Författarna diskuterar kring resultatet, men lyckas inte förklara 

det utifrån modellen. 

 

Evaluation of a randomized intervention to increase adoption of comparative effectiveness research by 

community health organization. Stor, välgjord amerikansk studie (RCT) som i denna del utvärderade 

två strategier – passiv och aktiv – för att påverka beslut att införa Motiverande samtal (MI) som metod 

(Williams, Williams, Dusablon, Puckett Blais, Tregear, Banks & Hennessy, 2014). DOI var utgångspunkt vilket redovisas 

grundligt, även i en separat artikel (Williams, Tregear, Dusablon, Caceda-Castro, Miller, Hill & Hennessy, 2014).  

Grupperna var representativa och matchades i par. Kontrollgruppen fick en broschyr medan 

interventionsgruppen dessutom fick två interaktiva webbseminarier. Enkätdata samlades vid tre 

tillfällen – en före, och två uppföljande efter intervention – för att beskriva kunskaps- och övertygan-

defas i innovation-decision-process. Båda strategier ökade beslut att adoptera, men den aktiva med 

tvåvägskommunikation i övertygandefas var betydligt mer effektiv. En mängd bakgrundsdata 

samlades för att urskilja vad som gav fler adoptions-beslut i interventionsgruppen, men analysen gav 

inga otvetydiga svar. 

Kritik: Studien avser självrapporterad intention att adoptera, inte om de verkligen gjorde det. ■ 
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