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Abstrakt 

Larsson, L. (2010). Överviktens gåta – en intervjustudie om framgångsfaktorer för initiering och 

vidmakthållande av en livsstilsförändring. D-uppsats i pedagogik: 15 hp. Akademin för utbildning och 

ekonomi: Avdelningen för kultur, religions- och utbildningsvetenskap, Högskolan i Gävle.  

 

 

Övervikt och fetma anses vara ett globalt folkhälsoproblem, vars omfattning tycks ha ökat de 

senaste årtiondena. Förklaringen till det anses ofta vara en västerländsk livsstil bestående av 

kaloririk kost och bristande fysisk aktivitet. Att lyckas med en livsstilsförändring tycks 

därmed viktigt, men svårt. Syftet med studien var att identifiera framgångsfaktorer som 

bidragit till initierande och vidmakthållande av en livsstilsförändring. Enskilda intervjuer, 

med tre kvinnor och tre män, genomfördes därför med individer som vidmakthållit en 

livsstilsförändring i minst två år. Studien visade att gemensamma framgångsfaktorer för 

initiering och vidmakthållande var en vändpunkt som resulterat i motiv och mål, samt 

omgivande förutsättningar. Specifikt för initieringen var bestämdhet viktigt, medan 

vidmakthållandet gynnades av strategier och upplevd belöning. Respondenterna hade överlag 

många gemensamma framgångsfaktorer, och inga tydliga skillnader mellan könen kunde 

urskiljas.    
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1. INLEDNING 
 

Enligt Agerberg (2007) har övervikt och fetma kommit att bli ett av vår tids största 

hälsorelaterade problem. Faktum är att övervikt och fetma, trots all kunskap inom området, 

tycks fortsätta att öka (ibid.) – åtminstone enligt majoriteten litteratur och forskning. Fetma 

ansågs tidigare vara en konsekvens av välstånd, men tycks numera även vara vanligt 

förekommande i många av världens u-länder (ibid.). I jämförelse med många länder menar 

emellertid Agerberg (2007) att Sveriges utgångsläge fortfarande är förhållandevis okej, trots 

att andelen vuxna med fetma anses ha omkring fördubblats de senaste tjugo åren. I dagens 

Sverige betyder det, enligt honom, att ungefär 2,7 miljoner vuxna är överviktiga, varav 

630 000 lider av fetma. Få är idag också ovetande om den negativa påverkan övervikt och 

fetma tycks ha på hälsan (Faskunger & Hemmingsson, 2005).  

 

Individens kunskap om hälsa inhämtas och förmedlas idag ofta via massmedia, som är en 

betydande informationskälla (Olson & Boreson, 2004; Sandberg, 2004; Gard & Wright, 2005; 

Berry, 2007; Wilson, 2007). Det är således inte brist på tillgänglig information, men 

massmedias strävan är inte huvudsakligen att hjälpa allmänheten att leva hälsosamt – utan att 

sälja (Agerberg, 2007). Informationens framtoning och presentation är ofta vetenskaplig, 

vilket gör att den inte tycks ifrågasättas av allmänheten (van der Ster Wallin & Lindskog, 

2000). I viss mån är den också baserad på vetenskaplig forskning, men långt ifrån alltid 

(Wilson, 2007). Inte sällan presenteras dessutom preliminära och tvivelaktiga 

forskningsresultat som fakta (Goldberg, 2000; Miller et al, 2006; Berry, 2007). Det är givetvis 

ett problem, men då massmedia fyller en viktig funktion för spridningen av information är 

dess påverkan inte odelat negativ (Berry, 2007).  

 

Det finns flera orsaker till förekomsten av övervikt och fetma i vårt samhälle (Melin, 2001). 

Den mest avgörande orsaken återfinns möjligtvis i den västerländska livsstilen, det vill säga 

en kaloririk kost och en bristande fysisk aktivitet (Agerberg, 2007; Robbins, 2006). En 

hälsofrämjande livsstilsförändring tycks således behöva bestå av beteendeförändringar 

gällande framförallt kost och fysisk aktivitet för bästa resultat (Agerberg, 2007). Svårigheten 

med att genomföra en positiv livsstilsförändring beror emellertid sällan på okunskap hos den 

berörda, utan snarare på att råden tycks vara svåra att följa en längre tid (Stahre, 2007). Det 

kan bland annat bero på människans benägenhet att styras av gamla vanor (Gilbert, 1989), 

eller förändrade förutsättningar (Sjödén, 1992).  
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En livsstilsförändring, och vidmakthållandet av en livsstilsförändring är två skilda processer 

(Klem et al, 1997). Vilken del som är svårast råder det delade meningar om, men generellt 

anses vidmakthållandet vara svårare (Dickens, 1989; Sjödén, 1992; Agerberg, 2007). Annan 

forskning har trots det visat att förhållandet kan vara det omvända (Klem et al, 1997). De 

bakomliggande framgångsfaktorerna som påverkar individen positivt i sin strävan efter en 

mer hälsosam livsstil tycks det dock sällan talas om. Överhuvudtaget vet vi förvånansvärt lite 

om de individer som lyckats med ett vidmakthållande av en ny livsstil (ibid.), samt vilka 

faktorer som påverkat dem till att initiera densamma. Varför vissa är mer lyckosamma än 

andra att vidmakthålla nya vanor, trots liknande förutsättningar, anses ännu oklart (Wing & 

Hill, 2001).  

 

Då framgångsfaktorer för initiering och vidmakthållande är ett relativt outforskat område 

finns möjligtvis upptäckter att göra. Förekomsten av övervikt och fetma anses trots allt öka, 

trots att kunskapen om vad som krävs för en individuell förändring tycks finnas (Agerberg, 

2007). Kanske är det ett tecken på att mer fokus bör läggas på olika framgångsfaktorer. 

Uppsatsens fokus är således framgångsfaktorer för initiering och vidmakthållande av en ny 

och mer hälsosam livsstil, uteslutande med fokus på förändrade kost- och motionsvanor. 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

2.1 Syfte 

En livsstilsförändring som inneburit förbättrade kost- och motionsvanor består av två skilda 

processer, initiering och vidmakthållande. Med anledning av det är studiens syfte tvådelat och 

avser att undersöka:  

 

� vilka faktorer som har bidragit till initieringen 

� vilka faktorer som har bidragit till vidmakthållandet  

 

2.2 Frågeställningar 

� Vilka framgångsfaktorer framkommer och på vilka sätt har dessa bidragit till 

initierandet av livsstilsförändringen? 

 

� Vilka framgångsfaktorer framkommer och på vilka sätt har dessa bidragit till 

vidmakthållandet av livsstilsförändringen?  
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3. PERSPEKTIV PÅ EN OHÄLSOSAM LIVSSTIL 

 

Övervikt och fetma är ett problem som kan leda till negativa konsekvenser för hälsan. En 

grundförutsättning för att förstå helheten kring livsstilsförändringar är således kunskap och 

förståelse för området övervikt och fetma, då det ofta ligger till grund för en förändring.    

 

Nedan presenteras en översikt av det globala överviktsproblemet sett ur två skilda perspektiv, 

samt dess eventuellt efterföljande konsekvenser.  

 

3.1 Om övervikt och fetma 

Enligt Faskunger & Hemmingsson (2005) är människans uppsättning gener uråldriga, och 

tycks därför anpassade efter helt andra förhållanden än de som idag råder. Kroppen är enligt 

dem visserligen anpassad för en energirik kost, men då i samverkan med ett tungt dagligt 

fysiskt arbete. Innan industrialiseringen var det inget problem, men då det mesta numera görs 

maskinellt tycks det vara en av förklaringarna till dagens överviktsproblematik (ibid.). Det 

ifrågasätter emellertid Gard & Wright (2005), som menar att det inte finns tillräckliga belägg 

för att dra den slutsatsen. De menar nämligen att bevisen och påståendena för att teknologins 

utveckling till stor del är att beskylla för dagens överviktsproblematik fortfarande är alltför 

dåligt underbyggda. Ytterligare en anledning till överviktsproblemet anses ofta vara att 

individen idag konsumerar stora mängder energitäta och söta produkter (Håglin et al, 2006). 

Tillsammans anses utvecklingen alltså skapat vad som bland forskare namngivits en fetma-

genererande miljö (Faskunger & Hemmingsson, 2005). Fenomenet i sig, det vill säga 

övergången från traditionell kost, till västerländsk kost och livsstil har av Barry Popkin fått 

benämningen nutrition transition (Agerberg, 2007). Människan anses således mer eller 

mindre genetiskt felanpassad för den moderna livsstilen (ibid.). Eller som Faskunger & 

Hemmingsson (2005) utrycker det: generna laddade pistolen – den omgivande miljön och 

livsstilen står för avfyrningen. Gard & Wright (2005) skriver emellertid lite ironiskt angående 

den vedertagna bilden: ”In other words, Westernized living makes you lazy, gluttonous and, 

eventually fat” (s. 2), och menar att det är en felaktig och förenklad tolkning av situationen.   

 

Vid millennieskiftet anses en brytpunkt ha nåtts, då antalet överviktiga började överskrida 

antalet undernärda i världen (Agerberg, 2007). Omkring samma tidpunkt slog också 

Världshälsoorganisationen (WHO) fast att det pågår en global fetmaepidemi (ibid.). En 

fokusering som enligt Harjunen (2009) gjort att den så kallade epidemin eller krisen har 
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skapat en egen uppmärksammad diskurs. Ämnesområdet övervikt och fetma har, enligt henne, 

under de senaste åren därför utvecklats till ett av vår tids mest diskuterade sociala problem. 

När den så kallade epidemin tog sin början finns däremot inget bra svar på i nuläget 

(Agerberg, 2007). Det som bör beaktas i sammanhanget är även att överviktiga kan vara 

undernärda – på viktiga näringsämnen (Håglin et al, 2006), som till stor del är ett resultat av 

tomma kalorier (Robbins, 2006). Trenden med en ökad prevalens av övervikt (BMI mellan 

25-30) 1 och fetma (BMI över 30) tycks dock inte enbart gälla västerländska länder, utan även 

fattiga länder tycks i allt större utsträckning drabbas (Abrahamsson, 2006; Agerberg, 2007). 

Vad gäller procentuell andel drabbade i förhållande till befolkningsmängd verkar 

Söderhavsländerna, som tagit efter den västerländska livsstilen, värst drabbade i nuläget – inte 

USA som många tror (Agerberg, 2007). Problemet anses emellertid ha eskalerat i omfattning 

de senaste tjugo till tjugofem åren (Bandura, 1997; Agerberg, 2007; Robbins, 2006), då 

andelen personer med övervikt eller fetma tycks ha fördubblats eller tredubblats i många 

länder (Agerberg, 2007). För Sveriges del innebär det enligt Agerberg (2007), att ungefär 2,7 

miljoner vuxna människor är överviktiga, varav 630 000 lider av fetma. Vad gäller det totala 

antalet överviktiga i världen har det, enligt honom, uppskattats till omkring 1,3 miljarder. I 

jämförelse med många andra länder menar han därför att Sverige inte är fullt lika illa drabbat 

ännu, även om trenden tycks negativ även här. Värre menar han att situationen är i exempelvis 

USA, där halva befolkningen beräknas lida av fetma år 2030. Oavsett, så tycks framförallt 

förtidspensionerade och långtidsarbetslösa vara utsatta grupper (ibid.). Generellt har övervikt 

och fetma nämligen kommit att bli en klassfråga, då individer med låg utbildning och låg 

socioekonomisk klass tycks överrepresenterade (Bandura, 1997; Agerberg, 2007).  

 

Att benämna omfattningen av övervikt och fetma en epidemi motsätter sig dock vissa, 

däribland Gard & Wright (2005), som menar att begreppet tyder på en kommande mänsklig 

katastrof, något som de ställer sig frågande till. De menar även att benämningen antyder att 

övervikt och fetma i sig är en sjukdom, något som de inte håller med om. Vidare tycker Gard 

& Wright (2005) att de vanligaste argumenten gällande det som kommit att kallas en 

fetmaepidemi är dåligt underbyggda. Enbart det faktum att statistiken fortfarande bygger på 

personers BMI bör väcka en del frågor. Exempelvis Gard & Wright (2005) påpekar nämligen 

att det är ett mått som visat sig problematiskt, då BMI inte tar hänsyn till variationer i mängd 

kroppsfett mellan olika etniska grupper, personers individuella fysiska status (fördelning 

                                                
1 BMI (Body Mass Index) = kroppsvikten (kg) delad med längden (m) i kvadrat (Faskunger & Hemmingsson, 
2005).   



10 

mellan muskelmassa, benmassa och fett) eller det som verkar vara åldersrelaterad 

viktuppgång. Dessutom har dess gränsvärden enligt dem förändrats över tid. Med anledning 

av det anser Gard & Wright (2005) att statistiken vad gäller övervikt och fetma bör tolkas 

med försiktighet. De menar även att den vedertagna bilden är alltför förenklad, och skriver 

bland annat följande: 

 

Some readers will be aware that many contributors to the scientific literature claim that overweight and 
obesity have ’exploded’ in Western countries over the last twenty to thirty years. Does this mean that at 
some point during the 1970s or 1980s huge numbers of people around the world suddenly went into moral 
decline? (Gard & Wright: 2005, s. 7) 

  

De menar istället att förändringen vad gäller prevalens är högst oklar, och att vetenskaplig 

forskning har gjort lite för att klarlägga situationen. Dessutom påpekar Gard & Wright (2005) 

att antalet överviktiga eller feta inte heller säger någonting om hur de drabbade individerna 

faktiskt hamnade i situationen. Trots det kommer frågan ofta att handla om individens 

livsstilsval och moral, enligt Harjunen (2009). Enligt henne tas ingen hänsyn till att den enligt 

normen övervikiga kroppen faktiskt kan vara den ”enda rätta” för personen i fråga, utan en 

förändring tycks alltid vara att eftersträva. Hon ställer sig därför frågan: är angelägenheten att 

”bota” övervikt och fetma möjligtvis ett resultat av fördomar, samt en ohållbar föreställning 

om vad hälsa och normalitet innebär? 

 

Som nämndes tidigare anses övervikt och fetma generellt vara ett resultat av dåliga matvanor, 

i kombination med en alltför fysiskt inaktiv livsstil, vilket kan ge upphov till en positiv 

energibalans (Melin, 2001). Med det inte sagt att så alltid är fallet, utan faktorer som påverkar 

utvecklingen av övervikt och fetma hos människor varierar enligt Melin (2001). Ursprunget 

kan enligt henne finnas i genetiska faktorer, liksom sociala, psykologiska och etniska. 

Exempelvis kan stress under en längre period ge upphov till bukfetma, då den förhöjda 

kortisolutsöndringen under stress bland annat påverkar ämnesomsättningen negativt 

(Lundberg & Wentz, 2004). Till skillnad från den vedertagna bilden menar Gard & Wright 

(2005) även att sambandet mellan fysisk aktivitet/inaktivitet och övervikt fortfarande är 

oklart. I dagsläget anser de således att många frågor gällande kroppsvikt, fysisk aktivitet och 

hälsa fortfarande är obesvarade.  

 

Överhuvudtaget finns det enligt Gard & Wright (2005) många saker angående övervikt och 

fetma som fortfarande är okända. Trots det presenterar ofta ”experter” inom området sina 
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resultat och åsikter med övertygelse enligt dem. Luckorna som finns, fylls enligt Gard & 

Wright (2005) vanligtvis med antaganden och generaliseringar. En bild som allmänheten 

sedan tar till sig, bland annat genom massmedia (Gard & Wright, 2005; Wilson, 2007). 

Medan många områden inom medicin har gjort enorma framsteg menar Gard & Wright 

(2005) att forskningen kring övervikt och fetma har kört fast, då samma frågor fortfarande 

ställs – och svaren därför endast skiljer sig marginellt från tidigare resultat. Harjunen (2009) 

anser även hon att framsteg är nödvändiga, och menar att övervikt och fetma måste börja ses 

som ett mångfacetterat problem och fenomen. Hon framhåller därför även vikten av att inte se 

det som ett område medicinska experter har monopol på, då kunskap finns att hämta även 

inom andra discipliner. Samarbete är enligt Harjunen (2009) därför viktigt för att skapa en 

rättvisande helhetsbild.     

 

3.2 Konsekvenser av övervikt och fetma 

Övervikt och fetma anses ofta vara en kronisk sjukdom som kommer smygande (Wing & Hill, 

2001; Faskunger & Hemmingsson, 2005). Som nämndes tidigare är det emellertid en bild 

Gard & Wright (2005) motsätter sig. De menar nämligen att övervikt och fetma inte är en 

sjukdom i sig, utan att sjukdomsdefinitionen tycks beroende och påverkad av hälsotillståndets 

relaterade följdsjukdomar. Oavsett ståndpunkt i den frågan tycks övervikt och fetma ha visst 

samband med ett antal sjukdomar och hälsotillstånd (Faskunger & Hemmingsson, 2005), 

något som även Gard & Wright (2005) håller med om. Enligt Faskunger & Hemmingsson 

(2005) framkommer också ständigt nya forskningsrön relaterade till övervikt och fetma. 

Enligt dem tycks det därmed vara få som idag är helt ovetande om att övervikt och fetma 

anses påverka hälsan negativt. Informationen som tillhandahålls, framförallt via massmedia, 

är emellertid inte alltid baserad på vetenskaplig forskning (Wilson, 2007). I den mån 

vetenskaplig forskning används förekommer det att preliminära och tvivelaktiga 

forskningsresultat presenteras som fakta (Goldberg, 2000; Miller et al, 2006; Berry, 2007). Ett 

någorlunda kritiskt förhållningssätt tycks således befogat. Exempelvis Olsson (1999) tycks 

dock säker på sin sak, och menar att konsekvenserna av övervikt blivit allt tydligare, och att 

folkhälsoproblemen som tidigare främst bestod av infektioner och bristsjukdomar, nu har 

ersatts med nya.   

 

Som nämndes i föregående stycke anses övervikt och fetma öka risken för att drabbas av ett 

antal allvarliga sjukdomar och hälsotillstånd (Bandura, 1997; Faskunger & Hemmingsson, 

2005; Agerberg, 2007; Robbins, 2006). Måttlig fetma menar dock Lundberg & Wentz (2004) 
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inte är lika skadlig för hälsan som tidigare befarats. Oavsett tycks det, enligt Faskunger & 

Hemmingsson (2005), finnas sjukdomar och hälsotillstånd som har samband, om än inte alltid 

kausalt, till övervikt och fetma. De nämner däribland hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes 

och vissa former av cancer. Lägg därtill infertillitet, depression, förslitningsskador, sömnapné, 

metabolt syndrom2 och en i allmänhet nedsatt hälsorelaterad livskvalitet (ibid.). Tillsammans 

anses övervikt och fetma således bilda ett utbrett folkhälsoproblem vars konsekvenser 

Robbins (2006) tycker bör diskuteras mer frekvent och öppet. Många av de tillstånd som 

anses ha samband med övervikt och fetma tycks dock även livsstilsrelaterade, varför de även 

anses påverkbara (Ekblom & Nilsson, 2000). 

 

Sedan inledningen av 2000-talet tycks förekomsten av många sjukdomar som anses 

livsstilsrelaterade ha ökat (Faskunger & Hemmingsson, 2005). Visserligen tycks antalet 

dödsfall i hjärtinfarkt vara färre numera, men det beror inte nödvändigtvis på färre antal 

insjuknade, utan kan också bero på en bättre sjukvård (Agerberg, 2007). Trots det tycks 

hjärtinfarkt vara den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige (ibid.). Överlag anses 

stillasittande, felaktig kost, rökning och stor alkoholkonsumtion vara bidragande orsaker till 

ungefär sjuttio procent av västvärldens fall av tidig död (Faskunger & Hemmingsson, 2005). 

Övervikt och fetma anses dock inte enbart vara en riskfaktor gentemot den fysiska hälsan, 

utan även ur ett psykologiskt perspektiv (Bandura, 1997). Faktum är att enbart termen 

”övervikt” indikerar vad som anses normalt och onormalt (Harjunen, 2009). Oavsett om ens 

orsak till en livsstilsförändring beror på fysiska eller psykiska faktorer, tycks emellertid ingen 

skillnad i lyckade utfall kunna skönjas (Gilbert, 1989).  

 

Övervikt och fetma är ingen ny företeelse, och redan för 30 000 år sedan avbildades kvinnor 

som kurviga (Faskunger & Hemmingsson, 2005). I många länder ansågs det, och anses det 

fortfarande vara attraktivt med en god aptit, och en fyllig kropp (Gilbert, 1989; Agerberg, 

2007). Det idealet tycks däremot inte gälla i de flesta västerländska länder (Agerberg, 2007). I 

västerländska länder har istället den smala kroppen blivit ideal, samt ensam representant för 

vad som anses hälsosamt, normalt och socialt accepterat, enligt Harjunen (2009). Uppkomsten 

av den trenden kan enligt henne härledas tillbaka till mitten av 1800-talet då doktor William 

Banting introducerade den första viktreducerande dieten. Målet med dieten var enligt 

Harjunen (2009) emellertid att förbättra individens hälsa, samt dennes sociala acceptans. 

                                                
2 Det metabola syndromet är ett samlingsnamn för ett tillstånd där personen har en kombination av högt 
blodtryck, dåliga blodsocker- och blodfettsvärden och övervikt (Faskunger & Hemmingsson, 2005).  
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Enligt henne förstod Banting nämligen kroppsviktens betydelse i ett större sammanhang, men 

fastslog trots det att det var den överviktige som behövde genomgå en förändring. Det här 

lever fortfarande kvar, och medför att de som inte uppfyller det smala skönhetsidealet ofta 

tycks nedvärderas och diskrimineras (Agerberg, 2007). Generellt verkar det handla om en 

negativ attityd och okunskap, som inte sällan resulterar i fördomar, vilka exempelvis tycks 

återfinnas inom sjukvård och arbetsliv (ibid.). Skillnaderna i ideal menar Harjunen (2009) har 

sin förklaring i normer, värderingar och kulturella preferenser hos enskilda individer och 

samhällen. Vidare menar hon att kroppsstorlekar är sociala och kulturella konstruktioner. 

Rådande ideal kan enligt Harjunen (2009) därför variera över tid och rum, och bör inte ses 

som fakta. Den medicinska synen angående övervikt och fetma ses trots det fortfarande som 

den absoluta sanningen enligt henne. 

 

Övervikt och fetma tycks alltså än idag vara ett klart handikapp – fysiskt, socialt och 

känslomässigt (Gilbert, 1989; Faskunger & Hemmingsson, 2005). Det medför att många 

överviktiga personer tycks känna sig obekväma och oattraktiva (Gilbert, 1989). Inte sällan 

verkar de också ha dålig självkänsla (ibid.). Det kanske inte är så konstigt då de ofta tycks få 

stämpeln av att vara oförstående vad gäller sitt eget bästa (Agerberg, 2007). Kroppsstorlek 

tycks således ha blivit en avgörande faktor vad gäller social acceptans (Harjunen, 2009). I 

Agerberg (2007) beskriver en person fenomenet på följande sätt: ”Jag trivdes ju inte i min 

kropp; det tror jag inte att någon tjock människa gör.” (s. 216) Den upplevelsen är inte 

speciellt svårförstålig då övervikt ofta är förknippat med skam och skuld (ibid.). Många 

överviktiga önskar sig också en normalviktig kropp, men har trots det svårt att lyckas, vilket 

tyder på att en livsstilsförändring är svårare och mer komplicerad än att bara ”ta sig i kragen” 

eller att ”bättra på karaktären” (Faskunger & Hemmingsson, 2005).  

 

Överlag tycks överviktiga ha sämre livskvalitet än det generella genomsnittet (Agerberg, 

2007). Framförallt tycks det enligt Dickens (1989) vara kvinnorna som lider psykiskt av att 

inte se ut som de önskar. Männen däremot, tycks enligt henne, inte påverkas i samma 

utsträckning vad gäller utseende och omgivningens åsikter. Harjunen (2009) menar att det i 

huvudsak gäller heterosexuella män, vars kroppar inte blivit sexualiserade och objektifierade i 

samma utsträckning som kvinnors, och homosexuella mäns. Istället menar hon att fokus för 

männen har legat på deras fysiska styrka och funktionalitet. Det kan enligt Harjunen (2009) 

även vara en anledning till att en större variation i kroppsvikt anses acceptabel för män, i 

motsats till en snävare för kvinnor.   
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3.3 Fysisk aktivitet och kost – betydelse för hälsan 

Beslut formar våra liv (Hammond et al, 1999; Foster, 2001). Vare sig de fattats medvetet eller 

omedvetet är beslut individens mest väsentliga redskap då denne ställs inför möjligheter, 

utmaningar eller ovissheter (Hammond et al, 1999). Det handlar således inte enbart om att 

göra det bästa av situationen, utan individen har även själv i stor utsträckning möjlighet att 

påverka och forma sitt eget liv (Granbom, 1998; Robbins, 2006). Det tycks däremot svårt, då 

många vill men långt ifrån alla lyckas av olika anledningar (Stahre, 2007). Dickens (1989) 

skriver lite kryptiskt att det är i det omedvetnas mörker nyckeln till framgång finns, och 

menar med det att en förändrad mentalitet är en grundförutsättning för framgång. Ett beslut 

angående att initiera och genomgå en livsstilsförändring tycks emellertid aldrig vara för sent 

(Andersson et al, 2005). Exempelvis har fysisk aktivitet visat sig gynnsamt ur hälsosynpunkt, 

i stort sett oavsett ålder (ibid.). Trots det tycks endast omkring fem procent av Sveriges vuxna 

motionera aktivt och regelbundet (Holmsäter, 2004), ett fenomen Wester (2001) kallar 

alarmerande.  

 

De positiva effekterna gäller all form av fysisk aktivitet (Andersson et al, 2005), varför den 

bästa motionsaktiviteten alltid är den som utförs regelbundet (Agerberg, 2007). Så långt upp 

som i 70-årsåldern tycks förbättringar av den fysiska statusen på trettio till fyrtio procent 

kunna uppmätas (Andersson et al, 2005). Enligt Ekblom & Nilsson (2000) anses de 

livsstilsrelaterade ohälsofaktorerna öka med åldern. De menar emellertid att fysisk aktivitet 

där tycks ha ett preventivt värde, och därmed fyller en central roll i sammanhanget. En fysiskt 

aktiv livsstil tycks enligt dem nämligen främja hälsan, och i viss mån även motverka ohälsa. 

De menar därför att ett igångsättande av regelbunden fysisk aktivitet hos den äldre delen av 

befolkningen ofta innebär ett snabbt och positivt resultat. Ekblom & Nilsson (2000) påpekar 

exempelvis att äldres möjligheter till ett självständigt liv tycks öka, då bland annat förbättrad 

muskelstyrka och balans minskar risken för fallolyckor. Vidare menar Ekblom & Nilsson 

(2000) att många av dagens sjukdomar anses ha samband med individens livsstil, vilket också 

gör dem påverkbara, varför fysisk inaktivitet tycks vara en riskfaktor.  

 

Vad gäller ens kostvanor tycks en förändring, oavsett tidigare kosthållning löna sig enligt 

Robbins (2006), då kroppen inte är en permanent struktur. Enligt honom förnyas nämligen de 

flesta av kroppens många vävnader ständigt. Som exempel nämner han att cellerna i 

magslemhinnan ersätts var femte dag, att kroppens röda blodkroppar ersätts var fjärde månad 

och att cellerna i en vuxens persons lever byts ut efter cirka trehundra dagar – inte ens 
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benstommen är permanent. Robbins (2006) menar att i stort sett alla celler i människokroppen 

återbildas kontinuerligt, och det således finns goda möjligheter att påverka kroppens skick.  

 

Den optimala förändringen anses således innehålla beteendeförändringar gällande framförallt 

kost och fysisk aktivitet (Agerberg, 2007).  Förändringarna behöver emellertid inte alltid vara 

stora, utan även måttliga förändringar i livsstilen kan få stor betydelse för individens fysiska 

hälsa (Bandura, 1997; Faskunger & Hemmingsson, 2005). Kost och motion påverkar 

nämligen båda bland annat energibalansen, vilken har betydelse för vår vikt och hälsa 

(Faskunger & Hemmingsson, 2005). Kombinationen av kost och fysisk aktivitet anses således 

inverka positivt på alltifrån viktnedgång, kondition och förbränning, till insulinkänslighet och 

sömn (ibid.).  

 

Utöver redan nämnda positiva effekter tycks en livsstilsförändring även kunna ge upphov till 

en bättre mental hälsa då individen trivs bättre med sin kropp och tillvaron i övrigt (Gilbert, 

1989; Klem et al, 1997; Faskunger & Hemmingsson, 2005). Dessutom har det rapporterats 

om förbättringar i upplevd energi, humör (Klem et al, 1997) och glädje (Gilbert, 1989). 

Upplever individen att han eller hon tagit ett ansvar för sin egen situation tycks också mening 

och motivation skapas i livet (Granbom, 1998). Förenklat skulle en naturligt smal livsstil 

kunna definieras som ett sätt att prioritera intressen, att använda tid och pengar, och umgås 

med människor – att värdera sig själv helt enkelt (Dickens, 1989).  

 

En livsstilsförändring ämnad att ge positiva effekter kan emellertid också få motsatt effekt.  

Bantning skulle kunna ses som ett sådant försök, då dess konsekvenser för hälsan, enligt 

Faskunger & Hemmingsson (2005), både kan vara positiva och negativa. De menar att en 

snabb viktreducering med hjälp av bantning i vissa fall kan vara motiverad, då överviktens 

förmodade påföljder anses alltför påfrestande eller farliga. Ett problem med bantning är 

emellertid att energin som fattas istället tas från annan kroppsvävnad (Ekblom & Nilsson, 

2000). Det betyder att när personen ifråga återgår till en ”normal kost” är risken stor att dess 

vikt istället ökar till mer än utgångsvikten, då bland annat proteinerna i muskulaturen har 

minskat (ibid.), liksom mängden skelettmassa och kroppsfett (Håglin et al, 2006). Bantning 

med specifika dieter kan även, enligt Håglin et al (2006), medföra en förhöjd risk för 

näringsbrist. Det i kombination med ovan nämnda aspekter gör att viktreducerande dieter inte 

anses hållbart i längden (ibid.). Utöver det kan bantning även utveckla en ätstörning med 

efterföljande konsekvenser (Clinton et al, 2002).  
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4. LIVSSTILSFÖRÄNDRINGENS GÅTA 

 

Ett försök till en livsstilsförändring kan ha sin grund i en rad olika faktorer, däribland 

nyvunnen kunskap, ett nytt jobb eller en skilsmässa (Meillier et al, 1997). En annan anledning 

kan vara risken för, eller upplevt sjukdomstillstånd (ibid.). Angående beteendeförändringar 

skriver Faskunger & Hemmingsson (2005) följande: ”I stort sett allt har betydelse för om du 

ska lyckas med att genomföra en beteendeförändring – från motivation och självförtroende 

till familjeförhållanden, arbetssituation och samhällets struktur.” (enligt original, s. 25) 

Nedan kommer bland annat flera av ovanstående aspekter att behandlas närmare, då de tycks 

betydelsefulla för ett åstadkommande av en livsstilsförändring. Faktorerna kommer 

framförallt att diskuteras utifrån deras roll i några hälsopedagogiska modeller och teorier. 

Även andra faktorer som inte återfinns i dessa kommer i viss utsträckning att behandlas.     

 

4.1 Från ohälsosam till hälsosam livsstil  

4.1.1 Faktorer för livsstilsförändring 

Enligt Morrison & Bennett (2006) baserade sig de första teorierna kring beteendeförändringar 

på antagandet att information leder till en attitydförändring, som i sin tur resulterar i en 

beteendeförändring. De menar emellertid att dessa teorier ansågs naiva då det inte gick att 

fastställa att enbart information medförde någon attitydförändring. Dessutom menar Morrison 

& Bennett (2006) att om attitydförändringar ändå skulle ske var det trots allt osäkert om dessa 

influerade individen till en faktisk beteendeförändring. Idag är antalet modeller och teorier 

som försöker förklara en individs hälsorelaterade beteende, och anledning eller motiv till 

förändring många, enligt Weinstein (1993). Enligt honom har de dock rent generellt många 

gemensamma nämnare, och kompletterar därför varandra i stor utsträckning.  

 

Återkommande komponenter är exempelvis de demografiska variablernas (ålder, kön, 

etnicitet) betydelse för tillägnande av ett beteende. De återfinns tydligt utskrivna som en del i 

Health Belief Model (HBM) (Champion & Sugg Skinner, 2008), Theory of Reasoned Action 

(TRA) och Theory of Planned Bahavior (TPB) (Montaño & Kasprzyk, 2008). Att TRA och 

TPB liknar varandra är emellertid ingenting konstigt, då TPB är en vidareutveckling av TRA 

(ibid.). De demografiska faktorernas betydelse i själva förändringsprocessen benämns 

emellertid inte på samma sätt, då fokus i modeller såsom Transtheoretical Model (TTM) 

(Prochaska et al, 2008) och Precaution Adoption Process Model (PAPM) (Weinstein et al, 
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2008) ligger på andra saker. Ytterligare bestämningsfaktorer som tycks följa samma mönster 

är exempelvis individens personlighetsdrag, som även de nämns i HBM, TRA och TPB.  

 

En variabel som till skillnad från de demografiska dock tydligt återkommer i olika typer av 

modeller/teorier är individens övervägande av fördelar/vinster och nackdelar/hinder med 

respektive beteende. De benämns visserligen inte lika, men återfinns på ett eller annat sätt i 

följande modeller: HBM (Champion & Sugg Skinner, 2008), TRA, TPB (Montaño & 

Kasprzyk, 2008), TTM (Prochaska et al, 2008) och Social Cognitive Theory (SCT) (McAlister 

et al, 2008).  

 

Vad gäller en individs upprätthållande av ett specifikt beteende kan det tolkas som att 

fördelarna med beteendet fortfarande överväger nackdelarna (Arborelius, 2001). För att 

genomgå en livsstilsförändring krävs således att förhållandet blir det omvända – men den 

egna hälsan är något som individen själv måste ta ställning till (ibid.). En förändring i 

förhållandet mellan fördelar och nackdelar med respektive beteende har sin grund i individens 

kunskap (Bandura, 1997). Generellt anses individens kunskap vara en betydande faktor vad 

gäller livsstilsval och beteende (Meillier et al, 1997). Speciellt viktig för en 

beteendeförändring är kunskapen om hur olika livsstilsvanor påverkar hälsan (Bandura, 

1997). Överlag tycks kunskapen vad gäller hälsa vara god (Meillier et al, 1997; Agerberg, 

2007; Stahre, 2007), men det förminskar inte dess roll i sammanhanget. En närrelaterande 

faktor till kunskap är en individs förståelse för problemet. Inte sällan är det en insikt som är 

svår att komma till, då människan gärna intar försvarsställning och förnekar problemet – 

framförallt för sig själv (Meillier et al, 1997). Vissa upplever däremot inte den fasen, utan 

inser vad som måste göras enbart genom nyvunnen kunskap (Agerberg, 2007).  

 

Kunskap och förståelse för problemet är även faktorer som på sätt och vis återfinns i några av 

de hälsopedagogiska modellerna, däribland HBM (Champion & Sugg Skinner, 2008), TTM 

(Prochaska et al, 2008) och PAPM (Weinstein et al, 2008). I det avseendet tycks personer 

med bra känsla av sammanhang, KASAM, vara gynnade, då de anses ha lättare att identifiera 

problemet samt dess dimensioner, och därefter anta det som en utmaning (Antonovsky, 2005). 

Med KASAM menar Antonovsky (2005) en allmän hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning en individ har tillit till att stimuli, både från ens inre och yttre värld genom livet, 

är strukturerade, förutsägbara och begripliga. Enligt honom har även individens KASAM 

betydelse för ens känsla huruvida resurserna som krävs för att hantera nämnda stimuli finns 
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tillgängliga, samt om de krav stimuli ställer ses som utmaningar värda att lägga kraft och 

energi på. Rent begreppsmässigt består och bestäms en individs KASAM av tre centrala 

komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (ibid.).      

 

Kunskaper och förståelse som separata faktorer är dock sällan tillräckligt för att en individ ska 

förändra sina levnadsvanor (Ekblom & Nilsson, 2000; Arborelius, 2001; Agerberg, 2007). En 

god KASAM tycks emellertid underlätta ett mer hälsosamt och adaptivt hälsobeteende 

(Atonovsky, 2005). För att det ska ske, det vill säga livsstilsförändring, krävs enligt Granbom 

(1998) att en vilja till förändring finns. Individens vilja kan enligt henne ha sin grund i olika 

behov, motiv eller drifter, som sedermera kan ge upphov till en handling i specifik riktning. 

Det som ligger till grund för handlande är enligt Granbom (1998) den inre, naturliga 

motivationen, som grundar sig på inre personlighetsfaktorer. Den inre motiveringen är således 

inget som skapas, utan något för var person att upptäcka enligt Granbom (1998). Hon menar 

därför att det är viktigt att först definiera den ogynnsamma livsstilen och skapa reda i livet. 

Varje individs tro till den egna förmågan att kunna motivera och kontrollera sitt beteende 

spelar också en avgörande roll för att denne ens ska överväga en livsstilsförändring (Bandura, 

1997). Steget från intention till aktion är således inget som sker per automatik. Först måste 

varje individs motiv påverkas (Granbom, 1998). 

 

Ovanstående faktorer såsom vilja eller motiv till förändring, motivation och tro till den egna 

förmågan är alla centrala faktorer i många av de viktigaste modellerna och teorierna. 

Framförallt är det tron till den egna förmågan, self-efficacy, ett begrepp som myntats och 

utvecklats av Albert Bandura, som återkommer. Tron till den egna förmågan uppmärksammas 

bland annat i HBM (Champion & Sugg Skinner, 2008), TPB (Montaño & Kasprzyk, 2008), 

TTM (Prochaska et al, 2008) och SCT (McAlister et al, 2008), vilket tyder på att det är en 

viktig faktor i sammanhanget.  

 

Varje individs kapacitet och möjlighet till förändring skiljer sig, där vissa har ovanligt goda 

förutsättningar, medan andra har det svårare (Agerberg, 2007). Det kan bland annat ha sin 

förklaring i arvsanlag (Ekblom & Nilsson, 2000), vilket givit upphov till att vissa tror att den 

enda möjligheten till att leva ett långt och hälsosamt liv är bra gener (Robbins, 2006). Ens 

möjlighet till förändring är emellertid till stor del även beroende av omgivande faktorer såsom 

årstid, arbete och familjesituation (Meillier et al, 1997). De yttre förutsättningarna kan alltså 

ställa till det i vissa lägen. Enligt Meillier et al (1997) tycks exempelvis en livsstilsförändring 
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lättare initieras och genomföras när ens barn blivit äldre och mer självständiga, då personen 

ifråga har mer tid till förfogande. Generellt sett genererar alltså förändringar i livssituationen, 

även till förändringar i andra aspekter av en persons liv – däribland kan möjligheter till en 

livsstilsförändring finnas (ibid.).  

 

Inom forskningen återfinns begrepp såsom exempelvis cues to action och triggering events 

för att beskriva specifika händelser eller vändpunkter av betydelse för en livsstilsförändring 

(Klem et al, 1997; Meillier et al, 1997). De kan enligt Meillier et al (1997) exempelvis utgöras 

av att individen själv eller någon närstående drabbats av en sjukdom, förändringar i ens 

självuppfattning, att en specifik gräns överskridits, eller samhällets press. Enligt dem kan 

emellertid en närståendes sjukdom även få motsatt effekt, då många tar det som bekräftelse att 

deras egna vanor är väsentligt bättre och därför inte behöver förändras. Exempel på andra 

faktorer som de indirekt menar kan påverka ens hälsovanor är förändringar i privatlivet, ett 

nytt jobb och omplacering. Enligt Meillier et al (1997) behöver det alltså inte handla om 

drastiska händelser, utan vändpunkter kan likväl bestå av förändrade förutsättningar, som 

medför en intresseförändring hos individen, som därefter initierar en förändring. Antonovsky 

(2005) använder begrepp som livsstilshändelsestressor och chockstressor vilka skulle kunna 

ses ha ungefär samma innebörd. Enligt Antonovsky (2005) kan de nämligen i slutändan ha en 

hälsofrämjande inverkan på individen, och det som han menar avgör stressorens konsekvenser 

är individens styrka av KASAM.  

 

Den här sortens vändpunkter är inte alltför ofta inkluderade i hälsopedagogiska modeller och 

teorier, men återfinns i alla fall numera i HBM (Champion & Sugg Skinner, 2008), och i TTM 

där de emellertid kallas dramatic relief (Prochaska et al, 2008). Uppkomsten av en specifik 

händelse eller vändpunkt anses emellertid göra att individen själv måste utvärdera sin 

situation (Meillier et al, 1997). Det blir i och med det ett avbrott i den normala rutinen menar 

Meillier et al (1997), där personen i fråga måste söka efter nycklarna till att återfå balansen i 

sin vardag. För att lyckas är en attitydförändring gentemot gamla vanor viktig, att värdera 

gamla vanor i förhållande till tillgängliga alternativ, samt fundera kring erfarenheter och 

självförtroende i relation till en eventuell förändring (ibid.). 

 

Vad gäller det sociala stödet så anses det ofta betydande, då brister i en persons sociala stöd 

gör att andra framgångsfaktorer ofta neutraliseras, vilket i sin tur försvårar förändringsarbetet 

(Gilbert, 1989; Meillier et al, 1997). Det sociala stödet är således en tillgång, där alltifrån 
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emotionellt stöd till råd och förslag spelar roll (Heaney & Israel, 2008). Bland annat har det 

sociala stödet en viss roll i TRA, TPB (Montaño & Kasprzyk, 2008), TTM (Prochaska et al, 

2008) och SCT (McAlister et al, 2008). Uppmuntran från omgivningen har därför stor 

betydelse för den inre motivationsnivån, och en lyckad utgång (Granbom, 1998). En form av 

uppmuntran är även att belöna sig själv när du gjort något bra (ibid.). Förstärkning av det 

goda beteendet återfinns emellertid inte i många teorier och modeller, men i TTM (Prochaska 

et al, 2008) och SCT (McAlister et al, 2008) ges det åtminstone ett visst utrymme.   

 

Bandura (1997) menar emellertid att: ”People do not fit neatly into fixed stages. Predictably, 

substages or transitional stages must be created to encompass the human diversity.” (s. 412) 

Människor, än mindre överviktiga, stämmer sällan överens med den vedertagna stereotypen 

(Gilbert, 1989). Med anledning av det är det bra att det finns många modeller och teorier som 

tillsammans kompletterar varandra (Weinstein, 1993). Men rent generellt tycks förändringen 

vara en utmaning, och det gäller således att skaffa sig nya rutiner (Faskunger & 

Hemmingsson, 2005).  

 

Sammanfattning av ett urval centrala faktorer för beteendeförändring: 

 
Möjligheten till en livsstilsförändring påverkas bland annat av bestämningsfaktorer såsom 

demografiska variabler och personlighetsdrag. Inte sällan tycks en specifik vändpunkt vara av 

avgörande betydelse för initiering av en livsstilsförändring. För individen själv handlar det 

således om att överväga fördelar/vinster och nackdelar/hinder med respektive beteende, varför 

kunskap och förståelse för problemet tycks nödvändigt. I det avseendet tycks personer med en 

god KASAM gynnade. Det krävs emellertid även vilja och kapacitet till förändring, inklusive 

gynnsamma förutsättningar och tro till den egna förmågan.     

 

5. EN VIDMAKTHÅLLEN LIVSSTILSFÖRÄNDRING 

 

Den allmänna uppfattningen tycks vara att vidmakthållandet av en livsstilsförändring är svårt 

– i många fall svårare än den initiala förändringen (Dickens, 1989; Sjödén, 1992; Agerberg, 

2007). Gilbert (1989) skriver till och med att de som lyckas fullt ut är en minoritet. Att 

vidmakthållandet är svårt tycks samtidigt naturligt, då en väsentlig förändring av ens normala 

livsstil, vore tämligen enkel att genomföra om inga hinder fanns att övervinna (Bandura, 

1997). Det finns emellertid forskning som tycks visa på ett motsatt förhållande, där en 
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betydande andel personer anser att vidmakthållandet är lättare än själva förändringen (Klem et 

al, 1997). Någon tydlig skillnad vad gäller förmågan till vidmakthållande mellan könen tycks 

dock inte finnas (Anderson et al, 2001). Oavsett hur individen upplever en livsstilsförändring 

tycks det finnas en rad olika framgångsfaktorer som kan underlätta vidmakthållandet av 

densamma.  

 

Nedan presenteras en översikt över några kartlagda hinder respektive framgångsfaktorer för 

en vidmakthållen livsstilsförändring. 

 

5.1 Hinder att överkomma 

Vilka är hindren som gör vidmakthållandet till något svåruppnåeligt? De så kallade 

högrisksituationerna tycks enligt Arborelius (2001) vara en förklaring. Med högrisksituationer 

menar hon exempelvis speciella tidpunkter, sinnesstämningar och sociala situationer. Hur en 

person hanterar den sortens situationer anser hon avgörande för vidmakthållandet. Vidare 

menar hon att om ingen strategi för att undvika eller hantera den sortens situationer finns, är 

risken för återfall stor. Ett annat hinder Arborelius (2001) menar att individen kan möta är det 

som benämns fall, vilka ofta efterföljs av ett antingen-eller-beteende. En person som upplever 

ett så kallat fall kan enligt Arborelius (2001) resonera som följer: ”Har jag gått upp två kilo så 

kan jag lika gärna börja äta som tidigare”. (s. 40) I det läget börjar individen ofta tvivla på den 

egna viljan och förmågan, vilket i slutändan kan leda till att individen återgår till gamla vanor 

(ibid.).   

 

I Kearney & McElhone (1999) ges en rad exempel på upplevda hinder vad gäller en 

förändring av kostvanor. De inkluderar: oregelbundna arbetstider, hektisk livsstil och brist på 

viljestyrka och matlagningskunskaper. Dessutom menar de att familj och vänners 

matpreferenser spelar in för huruvida du lyckas. Faktorerna må inte vara exakt relaterade till 

ett vidmakthållande av en livsstilsförändring, men skulle även kunna ha betydelse i det 

avseendet. Tid är exempelvis en viktig aspekt, då bland annat mer fysisk aktivitet bör 

inkluderas i fritiden för ett vidmakthållande, när tiden kanske egentligen inte upplevs räcka 

till (Faskunger & Hemmingsson, 2005). Den sociala omgivningen har också visat sig 

betydande, både i form av stöd och (negativa) åsikter vad gäller beteendet (TRA/TPB) 

(Gilbert, 1989; Montaño & Kasprzyk, 2008), vilket således även påverkar situationen. Även 

en förhållandevis simpel sak såsom matlagningskunskaper har betydelse för vidmakthållandet 

av en livsstilsförändring. I Agerberg (2007) berättar exempelvis en person följande angående 
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sitt försök till vidmakthållande: ”[D]et är svårt för mig att lära mig laga mat nu. Jag har ju levt 

hotelliv, och saknar både kunskaper och intresse för matlagning.” (s. 67)  

 

Ytterligare en anledning till att så pass få lyckas med någorlunda besvärliga förändringar är 

enligt Dickens (1989) individens förmåga att hitta hinder, svårigheter och problem som 

innebär att de slipper ta itu med dem. Mer fokus bör enligt henne således läggas på att finna 

tillgångar. Att försöka är enligt henne inte tillräckligt, för det du försöker förväntar du dig inte 

klara av. Dickens (1989) skriver även: ”Det är inte hindren som är problemet. Problemet är 

att du ser dem som hinder, att du låter dem hindra dig.” (enligt original, s. 45)   

 

5.2 Vägen till framgång 

Kunskap, attityd, självförtroende, social påverkan och erfarenheter är alla faktorer som tycks 

betydelsefulla för vårt generella hälsobeteende (Meillier et al, 1997). Flera av faktorerna 

återfinns även som viktiga komponenter vad gäller vidmakthållandet av en livsstilsförändring 

(ibid.).  

 

En viktig del i vidmakthållandet är att ha realistiska förväntningar. Överlag tycks emellertid 

individen ofta överskatta den egna förmågan att fullfölja en livsstilsförändring (Gilbert, 1989). 

Med det inte sagt att självförtroende är någonting dåligt, utan tron till den egna förmågan är 

en ytterst viktig faktor för att lyckas i dessa sammanhang (Gilbert, 1989; Bandura, 19997) – 

men det gäller att målen är uppnåbara. Därför är det även viktigt att tänka på att även måttliga 

förändringar i ens livsstil kan ge betydande hälsovinster (Bandura 1997; Faskunger & 

Hemmingsson, 2005), samt att våga ta god tid på sig (Gilbert, 1989). Engagemang och 

hängivenhet leder inte heller sällan till framgång (Wing & Hill, 2001). Det är även något 

Antonovsky (2005) håller med om, då han menar att det tillsammans med förståelse för 

problemet ger stark motivation att söka efter resurser. Antonovsky (2005) menar även att en 

individs känsla av sammanhang, KASAM, har betydelse för upprätthållandet av det han kallar 

rörelse mot den friska polen, då det ger en djup kunskap och förståelse för det berörda 

problemområdet.  

 

Upplevelsen av att kunna påverka den egna situationen tycks väsentlig för ett genomförande 

och vidmakthållande av en livsstilsförändring (Sjödén, 1992; Bandura 1997). För 

vidmakthållandes skull tycks det framförallt viktigt att öka den egna förmågan att kunna 

förutse, identifiera, undvika och handskas med så kallade högrisksituationer, där risken för 
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återfall ofta är stor (ibid.). Det tycks därför nödvändigt att tillägna sig strategier (coping skills) 

för att kunna hantera olika situationer som uppstår (Sjödén, 1992; Bandura 1997; Agerberg, 

2007), men det gäller att ha strategierna redo när de behövs (Wing & Hill, 2001). Det tycks 

individer med en stark KASAM ha enligt Antonovsky (2005). Han går till och med så långt 

som att påstå att framgångsrik problemhantering är mer eller mindre beroende av KASAM i 

sin helhet. Det är således viktigt att ha god självkännedom (Gilbert, 1989). Lyckas individen 

hantera situationer som upplevs svåra ökar självförtroendet, och risken för återfall minskar 

(Arborelius, 2001). 

 

I tillägg till alla personliga egenskaper och förutsättningar har även yttre faktorer betydelse för 

möjligheten till vidmakthållande. Bland dem återfinns exempelvis det sociala stödet från ens 

omgivning (Gilbert, 1989). Stödet kan enligt henne bland annat bestå av uppmuntran, som i 

sin tur leder till en ökad motivation. Huvudsaken är att undvika obalans i sin vardag för att 

vidmakthållandet ska lyckas (Granbom, 1998), samt att regelbundet använda sig av många 

självreglerbara influenser (Bandura, 1997). Att belöna och ge sig själv positiv förstärkning 

kan också underlätta en positiv utveckling (Granbom, 1998). Vidare menar Granbom (1998) 

att behov, motiv eller drifter kan göra att motivationen till den specifika förändringen 

vidmakthålls. 

 

6. METOD 

 

I metodavsnittet nedan kommer att redogöras för hur undersökningen gått till, samt vilka val 

som gjordes innan genomförandet av intervjuerna. Även undersökningens trovärdighet och 

tillförlitlighet, samt väsentliga etiska aspekter kommer att behandlas.   

 

6.1 Ansats 

Till undersökningen har inspiration hämtats från fenomenografin, som är en analysmetod som 

handlar om hur olika fenomen ter sig för individen. Det är således förhållandet mellan individ 

och fenomen som undersöks (Egidius, 2003). Det är framförallt där fenomenografin skiljer sig 

från sin ursprungsgren, fenomenologin, då det inom fenomenologin är fenomenet i sig som 

undersöks (Söderlund, 2003). I den här undersökningen finns två fenomen som undersöks, 

initiering och vidmakthållande, varför uppfattningar av vad som haft betydelse för individens 

initierande och vidmakthållande av en livsstilsförändring har varit i fokus. 
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Den fenomenografiska ansatsen har enligt Marton et al (2004) sin teoretiska utgångspunkt i 

variationsteorin. Enligt dem innebär variationsteorin enkelt uttryckt att, för att kunna förstå 

innebörden av ett fenomen fullt ut måste individen erfara det på flera sätt. De menar därför att 

vi måste tillgodose oss med referenspunkter, vilket bland annat görs genom jämförelser, och 

genom att se fenomenet ur olika perspektiv. Variationen är enligt Marton et al (2004) 

nämligen nödvändig för att förstå helheten. För att skapa en förståelse kring fenomenen, 

initiering och vidmakthållande, var det således betydelsefullt att tala med individer med 

erfarenhet, och analysera deras redogörelser.  

 

I fenomenografin studeras fenomenet precis som det uppfattas vara, och det finns således inga 

riktiga, eller felaktiga uppfattningar kring detsamma (Egidius, 2003). Fenomen kan nämligen 

ses utifrån många olika perspektiv, vilket därmed påverkar individens uppfattningar av det 

(Marton, 1984). I traditionell fenomenografi ligger således fokus på att undersöka likheter 

och/eller (Egidius, 2003), skillnader i hur individer uppfattar ett specifikt fenomen, eller 

omvärlden i stort (Marton & Pong, 2005). Med anledning av det är en heterogen 

undersökningsgrupp att föredra vid fenomenografiska undersökningar (Eklund, 2008). 

Resultatet presenteras vanligen i form av beskrivningskategorier (Marton & Pong, 2005). 

Ovanstående aspekter är också något jag haft i åtanke vid arbetet med intervjuerna.  

 

6.2 Intervju som metod 

Valet av metod är viktigt för att på ett tillfredställande sätt kunna uppnå en undersöknings 

syfte (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Då uppsatsens syfte fokuserar på individers 

uppfattade framgångsfaktorer för initiering och vidmakthållande av en livsstilsförändring, 

föreföll personlig interaktion med berörda individer som nödvändig. Respondenterna antogs 

nämligen ha lättare att formulera och förklara sig muntligt. Intervjun antogs även underlätta 

hanterandet av eventuella tveksamheter för båda parter. Dessutom gav metoden mig möjlighet 

till att ställa följdfrågor. Med anledning av det genomfördes enskilda intervjuer, vilka sedan 

tolkats med inspiration av fenomenografin.  

 

Intervjun utmärks av att enkelt och rakt formulerade frågor ställs, men vars svar ofta är 

komplexa och innehållsrika (Trost, 2005). Det innebär exempelvis att intressanta skeenden, 

åsikter och mönster kan framkomma (ibid.), vilket även är intressant ur det fenomenografiska 

perspektivet (Egidius, 2003; Marton & Pong, 2005). För att det skulle ske försökte jag bland 

annat ställa lättförståliga men djupgående frågor, samt skapa förtroende mellan mig och 
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respondenten, så att denne vågade och ville dela med sig av sina erfarenheter. I en 

intervjusituation finns således möjlighet att få uttömmande och innehållsrika svar (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007), vilket i en undersökning likt den här behövs för att kunna ge en 

rättvisande bild av fenomenet som undersöks. Agerberg (2007) skriver, visserligen specifikt 

om övervikt och fetma, men ändå passande: ”Man kan ju inte ge någon begriplig bild av 

fetma och övervikt utan att lyssna på människor som själva är drabbade.” (s. 78) Valet av 

enskilda djupgående intervjuer som metod föll sig därmed naturligt, då det är ett bra verktyg 

för att få inblick, och se världen ur en annan människas synvinkel, ta del och utveckla 

innebörden av erfarenheter med mera (Kvale, 1997).  

 

Trost (2005) påpekar även vikten av att framhålla variationer och skillnader inom 

undersökningsgruppen, men dock inom en given ram. Det har betydelse i sammanhanget då 

skillnader i gruppen kan leda till ett mer variationsrikt och övergripande material, vilket också 

Eklund (2008) menar är att föredra vid användning av fenomenografi. Trost (2005) menar 

också att istället för att fokusera på frekvenser är målet med kvalitativ data att identifiera 

mönster och/eller variationer, vilket även det gäller inom fenomenografin (Egidius, 2003; 

Marton & Pong, 2005). Benämningen kvalitativ (och kvantitativ) hänvisar här till egenskaper 

hos fenomenet som undersöks (Åsberg, 2001). Den kvalitativa datan består följaktligen av 

ord. Intervjuns möjligheter är således viktiga i sammanhanget (Trost, 2005). Inte sällan anses 

emellertid kvalitativ data vara mindre värd, då den bland annat inte anses lika tillförlitlig som 

den kvantitativa (ibid.). Det är visserligen sant att kvalitativ data är komplex och subjektiv, 

samtidigt skulle det vara svårt att i någon större utsträckning undersöka framgångsfaktorer för 

en livsstilsförändring med hjälp av kvantitativ data. Till intervjuns fördel hör även att risken 

för att missförstånd uppstår är relativt liten, då det hela tiden förekommer en dialog mellan 

intervjuare och respondent (Trost, 2005). Dessutom ger intervjusituationen en möjlighet att se 

den intervjuades reaktion på frågorna som ställs (Cohen, Manion & Morrison, 2007), vilket 

kan ge en djupare förståelse för vad som sägs och beskrivs. Dessutom ökar det möjligheten 

till att ställa följdfrågor, vilket senare kan innebära en bättre tolkning av materialet. Finns 

möjligheter, finns även problem. Det sistnämnda skulle bland annat kunna utgöras av att 

datamaterialet ger upphov till subjektiva bedömningar (Trost, 2005), vilket kortfattat 

behandlades ovan. Att helt undvika subjektivitet är emellertid nästintill omöjligt vid den här 

sortens undersökningar, då materialet måste tolkas och bearbetas. Inom fenomenografin tas 

emellertid avstånd från alltför spekulativa tolkningar (Egidius, 2003), vilket innebär att ett 

visst mått subjektivitet försvinner.   
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6.2.1 Utformning av intervjuguide  

Enligt Trost (2005) syftar begreppet standardisering till vilken grad frågorna är desamma, och 

situationen liknande för alla intervjuade. I sammanhanget betyder ”standard” således 

avsaknad av variation enligt honom. För att en intervju ska vara helt standardiserad innebär 

det enligt Trost (2005) att frågorna ska uppläsas på samma sätt, i liknande tonfall, exakt som 

frågorna är formulerade, i samma ordning, och ska förklaringar ges måste det gälla alla 

respondenter. Låg grad av standardisering innebär således motsatsen. Vad gäller strukturering 

menar Trost (2005) att det finns två betydelser i sammanhanget, det vill säga om frågorna har 

svarsalternativ, och huruvida frågeformuläret har struktur. Har frågorna inte svarsalternativ 

anses de av honom inte strukturerade, och detsamma gäller om frågeformuläret inte har någon 

speciell struktur. Överlag brukar kvalitativa undersökningar präglas av hög grad strukturering, 

men låg grad standardisering (ibid.). Det var även fallet i den här undersökningen, vilket 

bland annat innebar att frågorna inte alltid upplästes och förklarades på samma sätt. Det fanns 

således en viss variation mellan intervjuerna. Gällande undersökningens struktur så innebar 

den att intervjuguiden (se Bilaga 2) följde en viss struktur, som för egen del upplevdes följa 

en logisk ordning, men var i avsaknad av svarsalternativ.  

 

Utifrån syfte och frågeställningar utformades till den här undersökningen en intervjuguide (se 

Bilaga 2), som utgjordes av åtta stycken huvudfrågor, samt ett antal på förhand förberedda 

följdfrågor. Alla huvudfrågor följdes emellertid inte av förberedda följdfrågor, men då 

intervjun var halvstrukturerad fanns ändå möjlighet att följa upp med spontana och relevanta 

följfrågor vid behov och intresse. Intervjuguiden (se Bilaga 2) bestod således inte av några 

svarsalternativ, men däremot av en viss struktur som påpekades tidigare. Vad gäller 

standardiseringen så var den förhållandevis låg, då exempelvis tonfallet skiljde sig och 

frågorna inte alltid presenterades på samma sätt, eller i samma ordning. Dessutom skiljde sig 

platserna där intervjuerna ägde rum väsentligt från varandra. Vid samtliga intervjuer var det 

emellertid respondenten som fick bestämma omständigheterna kring intervjuerna.   

 

Intervjuguiden (se Bilaga 2) bestod i stor utsträckning av öppna frågor, och där så inte var 

fallet fanns följdfrågor utformade för att komplettera dem. Då undersökningens karaktär 

kräver kvalitativ data, det vill säga data i form av ord, var öppna frågor en förutsättning. 

Genom att formulera frågorna på ett sådant vis minskar även risken att deltagaren begränsar 

sig i sina svar (Cohen, Manion & Morrsion, 2007). Frågorna följde även ett par teman. Dessa 

var noga utvalda för att på ett bra sätt försöka besvara undersökningens syfte och 
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frågeställningar. Temana bestod således av frågor kring personens livsstilsförändring, samt 

vidmakthållandet av densamma.  

 

6.3 Undersökningsdeltagare 

6.3.1 Urval 

Hur stort material som bör ingå och analyseras varierar beroende på undersökning (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007).  Framförallt styrs urvalets storlek av undersökningens syfte och 

problemställning (ibid.). I det här fallet bestod urvalet av sex personer, tre män och tre 

kvinnor – alla med erfarenhet att lyckas med en vidmakthållen livsstilsförändring. 

Begränsningarna vad gäller antal intervjupersoner gjordes utifrån ovan nämnda premisser, 

men även för att materialet skulle vara hanterligt utifrån tillgänglig tid. Vad gäller den 

medvetet inlagda könsdimensionen, lades den in för att se om några tydliga skillnader i 

framgångsfaktorer mellan könen kunde skönjas. Slutligen valdes att ha en begränsning som 

innebar att deltagarna skulle ha vidmakthållit sin livsstilsförändring i minst två år. Den 

begränsningen valdes utifrån forskningsresultat som visat att chansen till ett långvarigt 

vidmakthållande tycks öka betydligt efter två års vidmakthållande (Wing & Hill, 2001). En 

respondent som ingick i studien visade sig emellertid senare inte ha vidmakthållit sin 

livsstilsförändring i fullt två år, trots att denne fått information om begränsningen på förhand.   

       

Formen av urvalsstrategi skiljer sig också beroende på undersökningens karaktär. I den här 

undersökningen har en kombination av urvalsstrategier använts – däribland något som kan 

liknas vid det Cohen, Manion & Morrison (2007) benämner snöbollsurval (snowball 

sampling). Det är således ett exempel på en etablerad teknik inom forskning.   

 

Som utgångspunkt tillfrågades personer i mitt kontaktnät om de kände till personer som 

uppfyllde kriterierna, som på förhand var bestämda. I de fall de ansåg sig känna någon som 

uppfyllde kriterierna tog de, i de flesta fallen, själv första kontakten med vederbörande för att 

undersöka eventuellt intresse att delta i undersökningen. Anledningen till att min kontakt tog 

första kontakten, med den berörda individen, var också ett medvetet val. Det grundades på att 

det ansågs mest naturligt, men också mest etiskt försvarbart då individen antogs ha lättare att 

neka en medverkan på så sätt. I ett fall tog jag emellertid själv den första kontakten efter ett 

tips från en kontakt, då denne inte hade någon möjlighet att göra det åt mig.   
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Då inte tillräckligt med respondenter kunde samlas ihop via egna kontakter besöktes lokala 

gym för tips om ytterligare deltagare till studien. Det resulterade i att en person på ett gym 

påträffades som visade sig kvalificerad och villig att delta. På andra gym där inga direkta 

kontakter kunde upprättas lämnades emellertid missiv (se Bilaga 1) till personer som sedan 

skulle vidarebefordra informationen till berörda. Det gav emellertid ingenting i slutändan.  

Av den anledningen tillfrågades även redan rekryterade respondenter om de kände personer 

som passade till undersökningen – utifrån dess syfte och på förhand bestämda kriterier. En av 

deltagarna gjorde det, vartefter denne vidarebefordrade kontaktuppgifter till mig efter att ha 

talat med personen ifråga. Den tekniken kan liknas vid det Cohen, Manion & Morrison (2007) 

beskriver som snöbollsurval, det vill säga att en redan rekryterad respondent rekommenderar 

ytterligare deltagare till undersökningen. Tekniken används ofta då det är svårt att hitta 

respondenter (ibid.).  

  

6.3.2 Undersökningsgruppen  

Att framhålla variationer inom en undersökningsgrupp kan vara viktigt (Trost, 2005), då det 

kan påvisa skillnader inom den aktuella gruppen. I sin tur kan det leda till ett mer 

variationsrikt och övergripande material. Trost (2005) menar även att huvudmålet med 

kvalitativ data är att identifiera mönster och/eller skillnader. Med det som utgångspunkt är det 

bra att undersökningsgruppen inte är alltför homogen. Det tycks även väsentligt inom 

fenomenografin, då skillnader i uppfattningar ofta eftersträvas (Marton & Pong, 2005; 

Eklund, 2008).  

 

Undersökningsgruppen bestod av sex personer, tre män och tre kvinnor, med varierande 

bakgrund och ålder. Deras bakgrund bestod av olika livserfarenheter, men skillnader fanns 

även i deras utbildning och arbete. Bland deltagarna fanns exempelvis alltifrån en egen 

företagare till läkarsekreterare och praktikanter. Vad gäller utbildning hade alla respondenter 

genomgått grundskoleutbildning. Fyra hade emellertid även någon ytterligare utbildning, i 

form av gymnasie- eller yrkesutbildning. Åldersintervallet sträckte sig mellan 26 och 62 år. 

Vad gäller den geografiska spridningen så skiljde den sig en del, då inte alla deltagare var 

bosatta i samma kommun. Allt detta bidrog till en inte speciellt homogen grupp, förutom 

deras gemensamma nämnare, vilket då eventuellt skulle kunna framhäva skillnader.  
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6.4 Genomförande 

6.4.1 Förberedelser inför intervjuerna 

Inför intervjuerna hade tid och plats bokats i samråd med respondenten. Det gjordes i 

samband med att en första telefonkontakt eller personlig kontakt tagits. Vid den första 

kontakten gav även individen sitt samtycke till att medverka i undersökningen, och fick 

därefter ta del av ett missiv (se Bilaga 1) med ytterligare information angående 

undersökningen. Ovanstående åtgärder är också det Trost (2005) i stora drag förespråkar 

innan intervjuer. 

 

Övriga förberedelser inför intervjuerna bestod exempelvis i att genomföra en så kallad 

pilotintervju för att prova ut, och säkerställa att frågorna upplevdes förståliga, och gav 

någorlunda förväntade svar. Men då det som enbart skulle ha varit en pilotintervju fick ett bra 

utfall, bedömt utifrån egen uppfattning och efterföljande intervju, fick även den ingå i den 

faktiska undersökningen. Det berodde också till viss del på bristen av respondenter. 

Respondenterna fick på förhand inte ta del av intervjufrågorna, vilket var ett medvetet val. 

Anledningen till det var att frågorna till viss del kunde komma att skilja sig lite mellan 

intervjuerna, vilket då skulle kunna skapa förvirring, men också därför att de spontana svaren 

då skulle utebli. Det sistnämnda var viktiga för att respondenten inte skulle ”överarbeta” 

svaren. Med anledning av det togs beslutet att inte delge respondenterna intervjuguiden (se 

Bilaga 2) i förväg.  

 

Vad gäller intervjufrågorna så hade dem studerats noga på förhand. Det hade gjorts till den 

grad att jag nästan lärt mig dem utantill. Tanken bakom det var att intervjuerna skulle kunna 

flyta så smidigt som möjligt, samt upplevas mer som ett samtal än en intervju för 

respondenten. Trost (2005) skriver nämligen att det är bra om individen upplever intervjun 

som ett mellanmänskligt samtal, och inte som en intervju för bästa resultat.  

 

6.4.2 Intervjuerna 

Intervjuerna tog plats på en rad olika ställen, men genomgående för dem var att det alltid var 

respondenten som hade sista ordet kring när och var de skulle äga rum, något som är viktigt 

enligt Vetenskapsrådet (2002). Några av intervjuerna tog därför plats i den intervjuades hem, 

medan andra tog plats vid individens arbetsplats, eller vid ett närliggande bibliotek med 

avskilda rum. I genomsnitt tog intervjuerna ungefär femtio minuter, och genomfördes utan 

några egentliga störningsmoment. Vid en av intervjuerna deltog dock även respondentens 
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partner, medan en annan inte tog plats i ett helt avskilt rum – men det gjordes som sagt utifrån 

respondenternas önskemål. Intervjuerna fortskred trots det utan större problem, och det 

upplevdes inte påverka respondenterna nämnvärt – inte negativt åtminstone.   

 

I missivet (se Bilaga 1) som respondenterna på förhand hade fått ta del av nämndes att 

intervjun skulle spelas in, om inte individen hade något emot det. Vid intervjutillfället blev 

därför individen tillfrågad om han eller hon tyckte det var okej att intervjun spelades in. Att 

använda bandspelare har emellertid både fördelar och nackdelar (Trost, 2005). Till fördelarna 

hör att det är möjligt att i efterhand lyssna på intervjun igen, och då bland annat lägga märke 

till tonfall och ordval (ibid.). Tonfallet var inget jag la stor vikt vid, men möjligheten att 

lyssna på intervjuerna i efterhand har ändå varit bra. Jag har då kunnat skapa mig en bättre 

helhetsbild av intervjuerna, och det har dessutom givit mig möjligheten att skriva ordagranna 

citat. Inga anteckningar var heller nödvändiga vid inspelningen (Trost, 2005), vilket gjorde att 

min fokusering kunde ligga på frågorna, och respondenternas svar. Till bandspelarens 

nackdelar återfinns dock att det är besvärligt och tidskrävande att ta till vara på materialet i 

efterhand, och oavsett går många detaljer förlorade (Trost, 2005). Många människor upplever 

också ett visst obehag att bli inspelade och kan därför bli besvärade och hämmade (ibid.). Alla 

respondenter godkände emellertid inspelning till den här undersökningen, vilken fortskred 

utan några problem. 

 

Vid intervjuerna antecknades således ingenting, vilket var ett medvetet val. Ett vanligt samtal 

var det trots det naturligtvis aldrig tal om, men i så stor utsträckning som möjligt försökte den 

stämningen mellan parterna att uppnås för bästa resultat, vilket Trost (2005) anser viktigt. 

Intervjuns första frågor var även utformade på ett sådant vis att de skulle upplevas som en 

bekväm och lättsam start. Under intervjun tänkte jag även på att försöka ha ett behagligt och 

avslappnat tonfall, samt att titta, lyssna och ge respons till den intervjuade för uppmuntran. I 

övrigt försöktes personliga ”egenheter” undvikas, och ett så neutralt och avslappnat 

kroppsspråk som möjligt användas. Respondentens kroppsspråk och ansiktsuttryck lades även 

märke till. Ovanstående aspekter är något som Trost (2005) upplever viktigt i en 

intervjusituation.  

 

6.5 Databearbetning 

Redan i intervjusituationen gjordes en intuitiv tolkning, något Alexandersson (1994) menar är 

ett sätt att påbörja en fenomenografisk analys. Det jag framförallt uppmärksammade då var 
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aspekter som även framkommit under bakgrundsarbetet. Efter varje intervju skrevs sedan, 

som planerat, det mest ”väsentliga” som framkommit ned. Även det påverkades till stor del av 

förförståelsen som bakgrundsarbetet givit. Det gjordes så fort tillfälle gavs, vilket enligt Trost 

(2005) är en bra idé, då intervjun fortfarande är färsk i minnet. Anledningen till att jag 

kompletterade inspelningarna med den sortens anteckningar var för att ta till vara på de 

intuitiva tolkningarna jag gjort under intervjuerna.  

 

Efter en intervju lyssnades den igenom en eller flera gånger innan transkriberingen av 

densamma påbörjades. Vad gäller transkriberingen av intervjuerna så fullföljdes de i sin 

helhet, men transkriberades däremot inte ordagrant då det upplevdes alltför tidskrävande, 

något som även Trost (2005) skriver om. Det innebar att det som sades under intervjuerna 

skrevs ned på ett ungefärligt sätt, med fokus på att inte förlora kontexten. På sina ställen, då 

något helt ovidkommande för undersökningen kommit med, som exempelvis prat om 

utbildningar, transkriberades det överhuvudtaget inte.  

 

När en transkribering var färdig lästes den sedan igenom för att etablera ett helhetsintryck, 

vilket enligt Alexandersson (1994) kan utgöra en del av ett första steg i en fenomenografisk 

analys. Därefter markerades viktiga eller spännande detaljer utifrån syfte och frågeställningar, 

för att underlätta senare arbete med materialet. När det var klart gick jag igenom de 

transkriberade intervjuerna var för sig, fråga per fråga, för att i marginalen notera och göra en 

första tolkning och sammanställning av framgångsfaktorer. Sedermera listades alla faktorer, 

samt vad de inneburit för respektive respondent i två tabeller, utifrån noteringarna i 

marginalen, för att lättare kunna överblicka intervjuernas innehåll och se mönster och/eller 

skillnader, vilket kan liknas vid det Alexandersson (1994) menar kan utgöra ett andra steg i 

analysen. Utifrån de två tabellerna, en för initiering och en för vidmakthållande, gjordes sedan 

beskrivningskategorier, underbyggda med citat från intervjuerna, vilket är ett normalt 

tillvägagångssätt inom fenomenografin (Alexandersson, 1994; Marton & Pong, 2005). Citaten 

skrevs medvetet med skriftspråk av hänsyn till respondenterna, och till skillnad från den 

initiala transkriberingen presenterades citaten så ordagrant som möjligt.    

 

6.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Trost (2005) menar att idéerna bakom användandet av begreppen validitet och reliabilitet i 

forskningssammanhang härstammar från insamlandet av kvantitativ data. Begreppen är enligt 

honom därför inte anpassade för insamlande av kvalitativ data, vilket gör begreppen svåra att 
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tillämpa. Med det inte sagt att den här formen av undersökningar inte ska vara trovärdiga, 

adekvata och relevanta (ibid.).  

 

Tillförlitligheten i en undersökning ökar med ett större material (Cohen, Manion & Morrison, 

2007). Med ett stort material kan emellertid analysen också bli ytlig (Eklund, 2008). 

Huvudsaken vad gäller en undersöknings tillförlitlighet, oavsett undersökningens karaktär, är 

således inte materialets storlek (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Istället är urvalets 

representativitet för den avgränsade grupp individer som undersöks ofta det viktigaste (ibid.). 

Huruvida den här undersökningsgruppen är representativ är svårt att bedöma, då den består av 

relativt få individer, om än med variation inom gruppen. Betydelsen av ett representativt urval 

tycks emellertid inte vara av stor vikt vid användning av fenomenografi, då urvalet istället 

görs utifrån strategiska överväganden (Eklund, 2008). Fenomenografin syftar enligt Eklund 

(2008) nämligen inte till att dra generella slutsatser. Däremot ska slumpfaktorn helst vara 

minimal då det ökar undersökningens tillförlitlighet (Thurén, 2007). I en intervjusituation kan 

slumpfaktorn utgöras av flera saker, däribland missuppfattningar och felsägningar (Trost, 

2005). Några sådana förekom dock inte i någon större utsträckning vid intervjuerna som jag 

ser det, då det konstant förekom en kommunikation mellan parterna.  

 

Inte sällan tycks en undersöknings tillförlitlighet bedömas utifrån att en ny mätning vid ett 

senare tillfälle ska ge samma resultat (Trost, 2005). Det förutsätter emellertid, som Trost 

(2005) också påpekar, ett statiskt förhållande, vilket är synnerligen problematiskt då 

människan inte är statisk, och ändrar åsikter, föreställningar och beteende över tid. I 

undersökningar där kvalitativ data eftersöks, är strävan efter att samma resultat bör kunna 

uppnås vid ett senare tillfälle kanske till och med överdriven, då förändringar kan vara av lika 

stort intresse enligt Trost (2005). Ytterligare en aspekt som han menar inverkar på en 

undersöknings tillförlitlighet är huruvida situationen och frågorna som ställs är desamma, för 

alla inblandade i undersökningen – det vill säga, ju högre grad standardisering desto bättre. 

Problemet där, ligger i att undersökningar med kvalitativ data generellt kräver en låg grad av 

standardisering (ibid.). Det blir således lite av ett moment tjugotvå i det avseendet. Den här 

undersökningen är inget undantag i det avseendet, utan har relativt låg grad av 

standardisering, vilket då eventuellt försämrar dess tillförlitlighet enligt ovanstående 

premisser. Inom fenomenografin tycks emellertid en förhållandevis löst konstruerad intervju 

vara att föredra, men där syftet är klart och således ger struktur till undersökningen (Eklund, 

2008).   
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Trovärdigheten kan möjligtvis vara det största problemet för undersökningar som ger 

kvalitativ data (Trost, 2005). I den här undersökningen har trovärdigheten försökt uppnås 

genom att insamlandet av data har gjorts på ett seriöst sätt. Frågor har exempelvis utformats 

med omsorg utifrån undersökningens syfte och frågeställningar, och reflekterande kring etiska 

aspekter såsom att låta en mellanhand som är känd för intervjupersonen ta första kontakten 

har om möjligt använts. Ur etisk synvinkel har även citat använts med viss sparsamhet, i stort 

sett endast för underbyggande av tolkningar. Alltför igenkännande uppgifter har också försökt 

tagits bort. Utöver det har frågorna som ställts under intervjuerna varit neutrala och öppna. 

Däremot har vissa spontana följdfrågor i efterhand upplevts som aningen ledande, vilket 

eventuellt försämrar undersökningens trovärdighet. Då har emellertid respondentens svar 

beaktats noga, för att avgöra dess egentliga ståndpunkt. Ovan nämnda aspekter är viktiga att 

ta i beaktning enligt Trost (2005).  

 

6.7 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) angav tidigare fyra huvudkrav som bör uppfyllas vid alla studier. De 

fyra huvudkraven var: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet, som var en konkretisering av individskyddskravet. Dessa har i största möjliga 

mån efterföljts även i den här studien, i tillägg till nuvarande Codex (codex.vr.se) som innebär 

att varje forskare ska ta hänsyn till viktiga aspekter i förhållande till sin egen undersökning.  

 

Inför intervjuerna kontaktades varje enskild respondent via telefon, eller personlig kontakt. 

Där uppmärksammades det mest relevanta kring studien, varpå personen gav sitt samtycke. 

Utifrån individens villighet att ställa upp fick de således bestämma tid och plats för intervjun, 

vilket bland annat resulterade i att några intervjuer bestämdes till respondenternas respektive 

hem. Vederbörande tillhandahölls sedan ett missiv (se Bilaga 1) via e-post eller personlig 

överlämning. Det innehöll information såsom studiens syfte, anledningen till den, samt 

individens roll och villkor – däribland att individen skulle ges mesta möjliga konfidentialitet. 

Brevet innehöll även information om att deltagande var frivilligt, samt att det kunde avbrytas. 

Det blev emellertid aldrig aktuellt. I övrigt innehöll brevet information om vem som gjorde 

studien, samt hur och till vad det skulle användas. Använt material kommer efter 

undersökningens slut låsas in på högskolan för att undvika att obehöriga får del av det. Av 

samma anledning kommer även ytterligare kopior som sparats att raderas. 
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Utifrån Codex (codex.vr.se) har jag framförallt reflekterat och funderat kring studiens 

område, som indirekt behandlar känsliga ämnen som övervikt och fetma. Jag har även med 

försiktighet behandlat uppgifterna kring eventuellt känsliga vändpunkter som respondenterna 

angivit. Jag är också väl medveten om att många mellanhänder varit inblandade i 

rekryteringen av respondenter, varför de inte är helt anonyma för delar av sin omgivning, 

vilket utifrån ovan nämnda aspekter kan anses problematiskt. Dessutom tog, som tidigare 

nämnts, två av intervjuerna inte plats i total enskildhet. I huvudsak har jag därför, utifrån 

dessa aspekter, försökt undvika att presentera alltför igenkännande uppgifter i resultatet, även 

om det kan förekomma utan min vetskap. Överlag tycktes respondenterna emellertid mycket 

öppna och villiga att tala om sin livsstilsförändring, då de upplevdes stolta över vad de 

åstadkommit, vilket kanske gör att de inte upplever ämnesområdet som särskilt känsligt.   

 

7. RESULTAT OCH ANALYS 

 

Nedan presenteras undersökningens resultat i relation till befintlig forskning och litteratur. 

Vad är det individen uppfattar vara framgångsfaktorer för initiering och vidmakthållande av 

en livsstilsförändring? Framgångsfaktorerna presenteras i ett antal beskrivningskategorier.  

 

7.1 Gemensamma framgångsfaktorer för initiering och vidmakthållande 

I det här avsnittet presenteras gemensamma framgångsfaktorer för initiering och 

vidmakthållande av en livsstilsförändring. Framträdande framgångsfaktorer tycks vara någon 

form av vändpunkt, som resulterat i motiv och mål för en livsstilsförändring. Utöver det tycks 

omgivande förutsättningar såsom tid och stödjande miljö vara viktigt. 

 

7.1.1 Reaktionsframkallande omständigheter  

Specifika vändpunkter, eller händelser tycks vara en framgångsfaktor för ett initierande av en 

livsstilsförändring (Klem et al, 1997; Meillier et al, 1997). Vad vändpunkten inbegriper, och 

innebär skiljer sig emellertid åt (ibid.). Begreppen återfinns i viss utsträckning inkluderade i 

hälsopedagogiska modeller såsom HBM (Champion & Sugg Skinner, 2008) och TTM 

(Prochaska et al, 2008). Även Antonovsky (2005) tycks övertygad om att det han benämner 

chockstressor och livsstilshändelsestressor inte nödvändigtvis innebär något negativt, utan 

kan resultera i en hälsofrämjande aktion eller inverkan. Det som enligt Antonovsky (2005) 

tycks avgöra stressorens konsekvenser är individens styrka av KASAM.  
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I undersökningen framkom att alla respondenter upplevt någon form av vändpunkt innan de 

initierade sin livsstilsförändring. En kvinnlig respondent angav emellertid inte själv någon. 

Hon berättade dock om förändrade sociala och fysiska förutsättningar som avgörande för 

initieringen, vilket kan tolkas som en vändpunkt. Övriga fem respondenter berättade om 

medicinska orsaker, såsom övervikt/dåliga värden, hjärtflimmer och hjärt- och kärlsjukdom i 

släkten.  

 

Vändpunkter, som en avgörande framgångsfaktor för initiering av en livsstilsförändring, 

berättade således alla utom en respondent om. Den kvinnliga respondenten nämnde emellertid 

vid ett annat tillfälle under intervjun att en arbetskamrat, vid en då ny arbetsplats, hade haft en 

avgörande betydelse för initierandet av hennes livsstilsförändring. Hon menade nämligen att 

arbetskamraten tog ett första initiativ, och således fungerade som den draghjälp respondenten 

då behövde för att komma igång.  

 

[…] tjejen som jobbade där då, hon var aktiv och så där. De hade börjat på gymmet då och så ’ska du inte 
följa med?’ Så jag började så […] (Kvinna 1) 

 

Möjligtvis upplevde respondenten själv inte det som en tillräckligt laddad situation, för att 

nämnas som vändpunkt. Meillier et al (1997) menar dock att en vändpunkt i det här 

sammanhanget inte måste utgöras av drastiska händelser, utan likväl kan utgöras av måttligt 

förändrade förutsättningar i livet. Det skulle kunna kopplas till respondentens situation med 

en ny arbetsplats, där hon fick nödvändiga förutsättningar i form av en socialt och fysiskt 

stödjande miljö, som motiverade och gav henne möjlighet att påbörja en livsstilsförändring. 

Respondenten blev således motiverad till att initiera en livsstilsförändring med hjälp av, eller 

tack vare sin omgivning, men utifrån egna villkor – inte på grund av någon hotande sjukdom 

eller liknande. I det avseendet skiljer hon sig från övriga respondenter.  

 

Övriga fem respondenters vändpunkter, två kvinnor och tre män, hade sin grund i medicinska 

orsaker. Alla hade de i någon form kommit i kontakt med sjukvården, rörande den egna eller 

någon närståendes hälsa. Respondenterna reagerade emellertid initialt olika på situationen 

som uppstod. Tre av respondenterna, varav två kvinnor, upplevde en rädsla för eventuellt 

allvarliga framtida konsekvenser, medan de två övriga, båda män, enbart blev motiverade av 

situationen. Det trots att beskedet en av männen hade fått måste anses som förhållandevis 

allvarligt. Mannen formulerade sig så här:  
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Nej, nej, ingen rädsla, men däremot… vad ska man kalla det för? Det var väl bara en idé jag fick att ’ska 
jag ha det här nu då, så får man väl göra någonting liksom… så att det underlättar’. (Man 3) 

 

Hans reaktion var således positiv, då han såg en möjlighet att påverka och underlätta 

situationen genom att förändra den dåvarande livsstilen. En anledning till att han inte 

uppfattade situationen hotande kanske delvis berodde på läkarens framtoning. Läkaren var 

nämligen noga med att påpeka att respondenten själv kunde påverka och underlätta 

situationen, bland annat genom att börja motionera, utan att för den delen skrämma 

respondenten i fråga.   

 

Två av respondenterna, en man och en kvinna, upplevde emellertid en initial rädsla då de 

blivit skrämda av medicinsk personal då dessa berättat, på ett förhållandevis bryskt sätt, om 

negativa konsekvenser, i relation till övervikt och dåliga värden. Kvinnan berättade följande: 

 

[J]ag vart nog rädd och orolig för liksom… jag menar högt blodtryck vet jag väl att det inte är bra att ha, 
så det är klart att jag blev rädd och orolig för min egen skull. Men sedan vart det ju också en motivering 
att komma igång med träningen, eller ja, promenader som det var då, och komma igång och röra sig. Så 
det vart väl både och. (Kvinna 2) 

 

Den tredje respondenten, en kvinna, upplevde istället en rädsla i relation till sitt genetiska arv.  

 

Det var väl när jag såg min mamma att hon… […] hon fick ju […] hjärtattacker och sådant där liksom, 
och då tänker man ’usch, fasiken’. Ja, man blir ju rädd själv då […] (Kvinna 3)  

 

En närståendes sjukdomstillstånd kan emellertid även få motsatt effekt, då en del individer 

istället tar det som bekräftelse att de egna vanorna är bättre, och att de således inte behöver 

förändras (Meillier et al, 1997). Så resonerade emellertid aldrig respondenten, utan istället 

initierade mammans sjukdomstillstånd till en egen livsstilsförändring, utifrån ett preventivt 

tänkande. Respondenten formulerade sig enligt följande: 

 

[…] då är man ju lite rädd att det ska bli samma sak då, eftersom jag är ganska lik min mamma också […] 
Allt skit går i arv säger dem […] Man får göra det man kan i alla fall. (Kvinna 3) 

 

Vändpunkterna skapade således, trots en initial rädsla, motivation till en livsstilsförändring 

hos respondenterna.  

 

Vändpunkten tycks även fylla en funktion för vidmakthållandet, då respondenterna vill 

försöka undvika att hamna i samma situation igen. För en av de manliga respondenterna har 
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det medicinska problem, som även utgjorde vederbörandes vändpunkt, fortfarande en 

väsentlig betydelse för vidmakthållandet då problemet kvarstår. Respondenten förklarade 

situationen enligt följande: 

 

[J]ag har alltid trott att… jag har känt mig kärnfrisk, och inte trott att det varit något fel på en. Och så får 
man veta att… att man har någonting som heter [x]. Nu är ju det ganska ofarligt ändå, men… och så har 
de försökt att få bort det, men det går inte bort […] då får man ju liksom en fundering. (Man 3) 

 

För att således underlätta situationen anser respondenten att det är viktigt att vidmakthålla 

livsstilsförändringen, då dennes i likhet med övriga respondenters, grundläggande motiv och 

mål med livsstilsförändringen var och är att må bra. En kvinnlig respondent berättade även 

om att den rädsla som infann sig vid vederbörandes vändpunkt förmodligen gjorde att hon tog 

mer allvarligt på situationen, vilket således underlättat ett långvarigt vidmakthållande.   

 

7.1.2 Övervikt och dåliga värden 

Övervikt och fetma anses kunna leda till en rad efterföljande konsekvenser, däribland högt 

blodtryck (Faskunger & Hemmingsson, 2005). Ingen av respondenterna ansåg sig ha varit 

kraftigt överviktiga. De hade heller aldrig gjort något seriöst försök till en livsstilsförändring 

tidigare. De flesta angav emellertid att de varit något överviktiga, och att det var ett av 

motiven till att initiera livsstilsförändringen, vilket kan härledas tillbaka till respondenternas 

rapporterade vändpunkter. Framförallt gällde det för de fem respondenter som initierat sin 

livsstilsförändring på grund av medicinska orsaker, då de ur ett generellt perspektiv hade/har 

anknytning till kroppsvikt och blodvärden. Ett initialt mål för majoriteten var således att gå 

ner några kilo i vikt, för hälsans skull, i ett preventivt syfte.  

 

Hon [läkaren] sade rakt ut att – överviktig, dåliga värden… hotade med hjärtinfarkten […] Ju äldre man 
är ju viktigare är det ju också att ha koll på allt. Ja, vikt och värden och att man sköter sig då. Det var det 
som var vändpunkten för mig. (Man 1) 

 

Som synes är vändpunkten, och individens motiv och mål nära relaterade till varandra för den 

här personen, något som även gäller majoriteten av respondenterna. Den här mannen var 

också en av respondenterna som blivit skrämd, och upplevt en initial rädsla i relation till sin 

vändpunkt. En annan manlig respondent, som också varit överviktig och kommit i kontakt 

med sjukvården, beskrev även en situation där han ville föregå med gott exempel för sin bror, 

som var/är kraftigt överviktig. Respondenten menade på att han länge hade tjatat, och försökt 

hjälpa sin bror att initiera en livsstilsförändring, men att varken vilja eller förståelse för 



38 

problemet tycktes finnas hos brodern. Respondenten bestämde sig således för att själv initiera 

en livsstilsförändring, delvis för att visa sin bror att det var möjligt att lyckas, och dessutom 

för att påvisa vilka positiva effekter det medförde för hälsan. Det blev således lite av ett 

tävlingsmoment, som fungerade och utgjorde viss motivation för respondenten. Respondenten 

formulerade sig så här: 

 

Jag har en bror som jag har tjatat på i… jag vet inte när jag började, jag har det uppskrivet […] Och jag 
har tjatat och tjatat och tjatat, och jag var med på Viktväktarna […] Och ja, till slut så gav jag upp […] 
Det går inte att hålla på till slut, så det har väl funnits där att… kan inte han, så vill jag visa honom lite att 
han kan gå ner i vikt då. (Man 2)  

 

Flera av respondenterna, däribland två kvinnor och en man, uttryckte även en viss 

missnöjdhet i form av en negativ självbild, vilket tycks ha påverkat deras beslut om att initiera 

en livsstilförändring. Mannen sade så här:  

 

Man trivdes ju inte som man var eftersom man hade en tanke att ’jag ska, jag måste’. Då är det ju 
någonting som inte är bra, som man inte trivs med. (Man 1)  

 

En kvinnlig respondent uttryckte sig istället så här:  

 

[…] jag gör det för min egen skull, inte för att det ska se bra ut eller någonting, utan jag behöver det 
verkligen. (Kvinna 2) 

 

Det kanske således inte är kroppsvikten i termer av utseendefixering som är anledningen till 

den negativa självbilden, men ett visst mått av missnöjdhet vittnar det ändå om. Annars tycks 

det vanligt, framförallt för kvinnor, att initiera en livsstilsförändring i relation till utseende och 

social acceptans (Dickens, 1989; Harjunen, 2009). Respondenternas huvudsakliga motiv och 

mål tycks emellertid inte ha varit att gå ner många kilon i vikt, utan framförallt att förbättra 

sina förutsättningar och må bra. En man uttryckte sig till exempel så här:  

 

Jag gör ju inte den här grejen för att gå ner i vikt, men jag får ju en bonus där. (Man 3) 

 

Oavsett anledning fungerar det ursprungliga motivet och målen även för att vidmakthålla 

förändringen. Dessa har emellertid förändrats till att numera hålla vikt, värden och allt annat 

av betydelse på en stabil och bra nivå, för hälsans skull.  
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7.1.3 Att leva, uppleva och må bra  

Hjärtinfarkt tycks vara den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige (Agerberg, 2007). 

Generellt anses exempelvis stillasittande och felaktig kost vara bidragande orsaker till en stor 

del av västvärldens fall av tidig död (Faskunger & Hemmingsson, 2005). Många av 

respondenterna uttryckte också en klar önskan om att leva ett långt, hälsosamt och 

innehållsrikt liv som ett motiv till deras livsstilsförändring, och vidmakthållandet av 

densamma. En respondent uttryckte sig följaktligen så här:  

 

Sedan just för att man, ja man hade barn helt enkelt, man har ett ansvar – inte bara en själv. Så det är väl 
där mer man börjar tänka på att man skulle orka, och att man ska leva, helst längre än… eller ett tag till, 
så man får vara med ett tag till […] Men det beror ju också mycket på att jag, alltså jag ville må bra helt 
enkelt […] (Kvinna 1) 

 

Som Holmsäter (2004) antyder så är det solidariskt gentemot omgivningen att värdera sin 

hälsa, då även omgivningen gynnas av det, något ovanstående respondent speglar. Det tycks 

således handla om ett ansvar gentemot en själv och andra. Ansvar gentemot omgivningen, att 

leva länge och må bra, var framförallt något som två av de kvinnliga respondenterna, som 

båda hade barn, uttryckte. Det menade nämligen att de hade ett ansvar att finnas till hands för 

sin familj, och framförallt sina barn. Att ta hand om sig själv upplevdes därför som viktigt.    

 

Att uppleva något var också något som fyra respondenter, två män och två kvinnor, antydde 

var viktigt. Det behövde inte vara något speciellt, men ett alternativ till att exempelvis 

fördriva tid framför TV:n, för en mer meningsfull vardag. En manlig respondent uttryckte sig 

så här i relation till sina dagliga promenader:  

 

[…] man vill uppleva någonting, inget märkvärdigt, men ändock. Inte bara gå till jobbet varje dag och åka 
hem sedan och sätta sig framför TV:n. (Man 3)  

 

Personen såg en belöning i att uppleva naturen, och framförallt våren, vilket tillsammans med 

det ursprungliga motivet och målet fungerade som hans drivkraft. Vidare antydde en kvinnlig 

respondent en vilja att få träffa framtida barnbarn som en sorts drivkraft.  

 

Sedan är det ju, det man tänker på, att man vill ju överleva så man får träffa barnbarn […] Man vill leva 
länge helt enkelt. (Kvinna 1) 

 

Alla respondenter nämnde emellertid inte livslängd och upplevelser som en anledning till 

initierande och vidmakthållande av livsstilsförändringen. Däremot var viljan och strävan efter 
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att må bra/bättre ett genomgående tema som alla tog upp. Både män och kvinnor påpekade då 

även individens möjligheter att påverka den egna situationen, något som även tidigare visat 

sig viktigt för att genomföra en livsstilsförändring (Sjödén, 1992; Bandura, 1997). Individen 

har själv makten att påverka och forma sitt liv (Granbom, 1998; Robbins, 2006), vilket 

respondenterna kände var, och fortfarande är viktigt att ta till vara på. En kvinnlig respondent 

fick även efter initierad livsstilsförändring en ny medicinsk åkomma, varför hon finner det 

extra angeläget att vidmakthålla den nuvarande livsstilen. Respondenten förklarade 

situationen enligt följande:  

 

[D]å sade dem ju det sedan när jag kom tillbaka då på gympan ’men vilken tur att du hade börjat gympa 
liksom, att du hade motståndet och konditionen’. Man vet ju inte hur… de menade på att man inte vet vad 
det skulle ha blivit för skador annars då. Så då känner man ju också liksom att man måste fortsätta i alla 
fall liksom och hålla igång då, och verkligen försöka undvika sådant där då. (Kvinna 3) 

 

Granbom (1998) menar också att individens behov, motiv eller drifter kan innebära att 

motivationen till förändringen vidmakthålls, vilket till stor del tycks vara vad som driver 

dessa respondenter till att vidmakthålla sin livsstilsförändring.  

 

7.1.4 Tid till förfogande 

Alla, utom en manlig respondent, angav tid som en framgångsfaktor för initiering och 

vidmakthållande. Fyra av dem, två kvinnor och två män, nämnde där betydelsen av att deras 

barn blivit äldre och mer självständiga, vilket resulterat i mer egen tid. Framförallt var det 

kvinnorna som självmant tog upp den aspekten. En femte, också en kvinna, noterade att om 

vederbörande hade haft barn hade det försvårat ett initierande av en livsstilsförändring. En 

förändrad familjesituation, med exempelvis äldre och mer självständiga barn, har också inom 

forskning visat sig betydelsefull (Meillier et al, 1997). En av kvinnorna uttryckte betydelsen 

av en förändrad familjesituation enligt följande:  

 

Men om man är småbarnsmamma så är man ju trött för det, man fick ju aldrig sova heller, så det är ju 
också en annan del av livet på något vis. Nu har man bara sig själv nästan, att bry sig om liksom […] Det 
började ju lite smått ju mer de [barnen] har klarat sig själv kan jag säga, ju mer har jag kunna tänkt på mig 
själv helt enkelt […] (Kvinna 1) 

 

Utöver förändrade förutsättningar vad gäller ens familjesituation, tycks individens 

arbetssituation ha haft betydelse för två av respondenternas, båda kvinnor, initierande och 

vidmakthållande. Även Meillier et al (1997) belyser vikten av en gynnsam arbetssituation vid 

en livsstilsförändring. Respondenterna menade på att förbättrade förutsättningar i form av 
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arbetstider och arbetets geografiska läge hade underlättat deras möjligheter till en 

livsstilsförändring. Mer tid, tycks även resultera i mer energi. En av kvinnorna uttryckte sig så 

här: 

 

Sedan blev det ju… […] jag jobbade ju i [x-ort] förut på [x-arbete] där och då var det ju resor, det var ju 
mest bara resor, och så jobbade man ju sent […] När jag kom hem orkade ju inte jag träna, och inte före 
heller, för då skulle jag skjutsa barn till dagis och skola. Men sedan, när jag började jobba i staden så blev 
det ju lite enklare […] (Kvinna 1)   

 

En annan kvinnlig respondent talade även om det faktum att dennes förälder gått bort, som 

vederbörande hade tagit hand om i livets slutskede, vilket i sin tur inneburit mer egen tid till 

förfogande. 

 

Tid kan emellertid nyttjas på olika sätt. Förenklat menar Dickens (1989) att en naturligt smal 

och hälsosam livsstil kan definieras som ett sätt att värdera sig själv. Även respondenterna 

uttryckte vikten av att ta till vara på tiden genom prioritering. En manlig respondent, som 

själv inte angav tid som en framgångsfaktor, ställde istället den retoriska frågan:  

 

Om jag kommer hem klockan fem, eller om jag kommer hem klockan sex, vad har det för betydelse 

egentligen? (Man 2) 

 

Samme respondent menade istället att allt handlade om att ta sig tid. Det förutsätter emellertid 

en gynnsam familjesituation, i hans fall med en hjälpsam fru som står för matlagningen. 

Kvinnorna uttryckte sig lite annorlunda. En av kvinnorna formulerade sig så här:  

 

När man är van att alltid, alltid, alltid vara mamma, dygnet runt så blir man ju lite stressad av att man inte 
behöver vara mamma dygnet runt. Det är ju lite otäckt faktiskt […] ’Vad ska jag göra? Ska jag sitta här 
jag?’ […] Då tänker man ju på att, jag måste ju faktiskt börja leva mitt eget liv. (Kvinna 1) 

 

En annan kvinna uttryckte sig så här:  

 

[…] man behöver ju inte bry sig i dem [barnen], de klarar sig själva […] Man fick ju mer tid för sig själv 
så att säga. Det var nog mycket i det, att jag kände att jag hade mer tid över för mig själv och då ville jag 
göra något vettigt utav den tiden då liksom. (Kvinna 3) 

 

Tid som framgångsfaktor har således haft betydelse, då det underlättat både en initiering och 

ett vidmakthållande. Vad individen sedan väljer att använda tiden till skiljer sig åt, men 

undersökningens respondenter tycks vilja ta till vara på den. En manlig respondent menade att 
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en aktiv livsstil visserligen tar tid, men att han tidigare inte utnyttjat den tid han hade till 

förfogande på ett vettigt sätt. Allt handlade således om en omprioritering för hans del, vilket 

alla respondenter tycktes någorlunda överrens om.   

 

7.1.5 Stödjande miljö  

En stödjande miljö anses ofta betydelsefull (Gilbert, 1989; Meillier et al, 1997), social och 

fysisk miljö inkluderad. Brister i den stödjande miljön tycks inte sällan neutralisera andra 

framgångsfaktorer (Gilbert, 1989; Meillier et al, 1997). En stödjande miljö är således en 

tillgång (Heaney & Israel, 2008). Vad gäller det sociala stödet, så uppmärksammas dess 

betydelse i ett flertal hälsopedagogiska modeller/teorier såsom: TRA, TPB (Montaño & 

Kasprzyk, 2008), TTM (Prochaska et al, 2008) och SCT (McAlister et al, 2008).  

 

Alla respondenter i undersökningen ansåg sig ha en stödjande miljö. Fem stycken, varav tre 

män och två kvinnor, tyckte däremot inte att det sociala stödet, hade haft någon avgörande 

betydelse för deras möjligheter att initiera en livsstilsförändring, utan de var tämligen 

övertygade om att de skulle ha klarat det ändå, då viljan till förändring, utifrån vändpunkt, 

motiv och mål var så pass stor.  

 

Jag vet faktiskt inte, det är klart att det [sociala stödet] är viktigt. Men ja, jag känner nog ändå att, det är ju 
för min egen skull som jag gjorde det, så jätteviktigt kan jag inte säga att det var för jag hade nog gjort det 
i alla fall, även om han [partner] inte hade tyckt att det var okej. (Kvinna 2) 

 

För initierandets skull uttryckte istället samma respondent som ovan, ett behov av att hennes 

sociala omgivning lät henne göra livsstilsförändringen på egen hand, för att slippa krav och 

jämförelser med andra. Angående det beskrev respondenten följande:  

 

Jag har inte liksom känt att jag behöver någon med mig för att komma iväg […] i början var jag alltid 
själv […] då tror jag nog att jag mest tyckte att det var ganska skönt att gå själv […] det blir liksom inga 
prestationskrav, utan man kan gympa på i sin egen takt. Det gör man väl nu också i och för sig, men det 
var lättare på något vis att vara själv i början. (Kvinna 2) 

 

En kvinna ansåg emellertid att det sociala stödet (och fysiska miljön) vara av större, och till 

och med avgörande betydelse för initierandet och vidmakthållandet av livsstilsförändringen. 

Framförallt var det för henne betydelsefullt att få en aktiv träningskompis, men även stöttning 

från familjen var viktigt.  
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[D]et är mycket hennes [arbetskamrat] förtjänst tror jag faktiskt… för det är ju liksom hon som har gjort 
ändå att jag kommit iväg och så. (Kvinna 1) 

 

Alla respondenter var emellertid eniga om att det sociala stödet rent generellt hade underlättat 

både initierandet och vidmakthållandet av livsstilsförändringen. Bland annat berättade tre 

respondenter, en man och två kvinnor, om att de uppskattade stöd i form av positiv feedback 

och uppmuntran. Det uppfattades nämligen inspirerande och motiverande, framförallt för 

vidmakthållandets skull. Särskilt tycks komplimanger för utseende, samt ihärdighet vara av 

betydelse. En av kvinnorna sade följande: 

 

[…] omgivningen också säger ju… alltså om man får feedback utav omgivningen överhuvudtaget som 
liksom talar om att man är duktig och så, det ger ju otroligt mycket det också. Överhuvudtaget, man får 
tillbaka så mycket. (Kvinna 1) 

 

Känslan av bekräftelse tycks således viktig, och att känna sig duktig – framförallt för de två 

kvinnorna. Heaney & Israel (2008) menar också att alltifrån emotionellt stöd till råd och 

förslag kan spela roll. Uppmuntran från omgivningen har alltså för vissa stor betydelse för 

motivationsnivån, och en lyckad utgång (Granbom, 1998). 

 

En mer fysiskt stödjande miljö ansågs emellertid av fyra respondenter, två kvinnor och två 

män ha varit viktig, för initierandet och/eller vidmakthållandet. Bland annat hade 

arbetsplatsens geografiska läge betydelse för initierande och vidmakthållande för en kvinnlig 

respondent, då hon nu, till skillnad från tidigare, har nära till gymmet och således kan träna 

innan arbetet. En annan kvinnlig respondent framhöll vikten av att hennes sambo också börjat 

träna, vilket underlättat vidmakthållandet, då de nu lättare kunde planera vardagen. För 

samma respondent hade även bättre arbetstider underlättat situationen. Det männen 

framförallt hade gemensamt var att deras respektive partner stod för matlagningen, vilket av 

dem ansågs som en förutsättning för att lyckas. Det upplevdes alltför krångligt om de skulle 

behöva laga egen mat. Om det sedan berodde på okunskap, ovilja eller något annat är osäkert, 

men klart är att brist på matlagningskunskaper har utgjort hinder förr (Kearney & McElhone, 

1999). En av de manliga respondenterna sade så här:  

 

Att jag har lyckats, eller att jag har kunna gjort det här, är tack vare [partner] som lagar maten då. Hon 
lär… hon lär ju ändra mat åt mig då eftersom det är hon som föder mig... det låter… nej, men hon lagar 
mat och jag gör något annat. (Man 2) 
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Ytterligare en stödjande faktor i den omgivande miljön var variationsmöjlighetens betydelse 

för initiering och vidmakthållande. Att vara fysiskt aktiv och äta hälsosam kost kan ge 

positiva effekter (Andersson et al, 2005; Robbins, 2006). För att underlätta en sådan livsstil 

tycks variation och ett stort utbud vara av gagn. Respondenternas åsikter kring det skiljde sig 

emellertid åt, då en man angav att ett större utbud nyttiga livsmedel hjälpt honom att initiera 

och vidmakthålla sina förbättrade kostvanor (med hjälp av partner), medan en kvinnlig 

respondent framhävde vikten av att det alltid fanns något träningspass att gå på som en 

framgångsfaktor – men att variationen i sig inte var speciellt viktig då denne ansåg sig vara en 

”vanemänniska”.  

 

Jag är ganska mycket ”vanemänniska” så att jag tycker det är ganska skönt att köra mina vanliga pass. 

(Kvinna 2) 

 

Det sistnämnda var även något som en manlig respondent höll med om, då han påpekade att 

han gick samma promenadsträcka varje dag. Han upplevde således att det inte var lika 

inbjudande att ta en promenad när han arbetade borta. Huvudsaken tycks således vara att 

identifiera sina behov, varför den bästa motionsaktiviteten alltid är den som kan och 

genomförs regelbundet (Agerberg, 2007). Detsamma bör gälla en god kosthållning.  

 

Angående årstidens betydelse utgjorde den både en framgångsfaktor och ett hinder för 

livsstilsförändringen. En kvinnlig respondent talade exempelvis om vikten av barmark och 

lättillgänglighet vid initieringen, och sade följande: 

 

[H]ade det varit vinter eller kallt och grått, då har man nog inte alls varit lika sugen på att gå ut en vända. 
Då är man nog hellre hemma och sitter i soffan och gör något annat tror jag, eller jag hade nog gjort det i 
alla fall […] Det hjälpte nog mig i alla fall att det var rätt årstid. (Kvinna 2) 

 

Årstiden tycks emellertid inte ha spelat någon avgörande roll för majoriteten av 

respondenterna. Ovanstående respondent menade dock att den haft betydelse för initierandet, 

medan två andra, en man och en kvinna, poängterade att höst- och vintermånaderna ibland 

kunde göra vidmakthållandet svårare. Mannen syftade på att hans promenadsträcka inte var 

upplyst, medan kvinnan helt enkelt inte tyckte det kändes inbjudande att gå iväg när det var 

mörkt och kallt ute. Årstidens betydelse har också uppmärksammats tidigare, bland annat i en 

studie av Meillier et al (1997).  
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En av de kvinnliga respondenterna framhöll även den ekonomiska aspekten. Framförallt var 

det priset för ett årskort på gymmet som togs upp. Respondenten beskrev aspekten enligt 

följande:  

 

[…] de är billiga, med 900 för ett år, träna allt man vill. Så jag menar, det gör ju mycket till att man 
faktiskt gör det, att man inte behöver betala flera tusen för ett dyrt gymkort. Hade det varit det, då hade 
jag nog kanske övervägt det en gång till […] (Kvinna 2) 

 

Ett överkomligt pris har således haft betydelse för respondentens initiering. Vilken roll det 

spelat för vidmakthållandet är emellertid oklart, då de upplevda vinsterna kanske gör priset 

oväsentligt. Det bör emellertid inte vara någon nackdel för vidmakthållandet att priset upplevs 

som rimligt.  

 

7.1.6 Sammanfattande jämförelse 

Alla respondenters livsstilsförändring har till stor del präglats av en specifik vändpunkt, som 

resulterat i motiv och mål. Huvudsakligen bestod vändpunkterna av medicinska orsaker, 

däribland dåliga blodvärden, men det förekom även andra såsom förändrade förutsättningar. 

Vad gäller individernas initiala reaktion på vändpunkten skiljde den sig. Tre respondenter, 

varav två kvinnor, blev rädda för eventuella framtida konsekvenser, medan de tre övriga 

enbart uppfattade situationen som motiverande. Vändpunktens innebörd, och på vilket sätt de 

uppkom/framställdes tycks ha varit betydelsefull för den initiala reaktionen, det vill säga om 

den resulterat i rädsla eller motivation. För individerna som upplevde rädsla förbyttes den 

emellertid senare till motivation. För ett initierande och vidmakthållande tycks även 

gynnsamma förutsättningar utgöra framgångsfaktorer. Framförallt tycks tid, samt en fysisk 

och socialt stödjande miljö vara viktigt. 

 

Överlag kunde inga större skillnader mellan könen urskiljas, men en viss skillnad i deras 

framställning av familjesituationen förekom. Båda ansåg den viktig för en livsstilsförändring, 

men deras roller i familjen tycktes skilja sig lite.   

 

7.2 Bestämdhet – en framgångsfaktor för initierande 

Att ha ett eller flera mål kan vara av betydelsefullt för ett initierande, då de fungerar som 

beslutskriterier (Hammond et al, 1999). Enligt Foster (2001) har de ofta samband med vad du 

önskar dig, och har därför sin grund i långsiktiga drömmar och förhoppningar. Det är därför 

enligt honom viktigt att utgå från individens innersta vilja. För att lyckas är det enligt Foster 
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(2001) även viktigt att fundera kring vad som behövs för ett genomförande med ett lyckat 

utfall. Därefter menar han att det till stor del är improvisation som leder till goda resultat.  

 

En livsstilsförändring anses svårare än ett initialt beslut om att ”ta sig i kragen” eller ”bättra 

på karaktären” (Agerberg, 2007). Intressant då att alla respondenter i undersökningen 

uttryckte en klar bestämdhet i relation till de ursprungliga motiven och målen med 

förändringen. En manlig respondent uttryckte sig så här:  

 

[D]et var bara jag själv som skulle ta mig i kragen och göra det […] Jag gav mig fan på att ’nu ska jag gå 
dit upp och prata med dem och höra mig för lite’ och sedan var det klart. (Man 1) 

 

Det respondenten här berättar om kan kopplas till den hälsopedagogiska modellen TTM 

(Prochaska et al, 2008). Modellen inkluderar nämligen ett så kallat förändringshjul, stages of 

change, som består av stadierna: inget övervägande, övervägande, förberedelse, handling, 

vidmakthållande och befäst förändring (ibid.). Mannen ger här uttryck för den så kallade 

förberedelsefasen. Han har således passerat stadierna ett och två och är redo att ta ett första 

steg mot handling, vilket han sedan också gjorde. Det tycks alltså viktigt att förbereda sig, 

kanske framförallt mentalt. Foster (2001) skriver också att det är viktigt att fundera kring vad 

som behövs för ett genomförande, för att lyckas. En annan, kvinnlig respondent, sade så här:  

 

Ja, det var väl bara upp till mig själv att bestämma mig helt enkelt […] Nej, det var nog helt upp till mig 
själv att bara göra slag i saken liksom att ’nu ska jag försöka här’. (Kvinna 3) 

 

En stark vilja och bestämdhet tycks alltså väsentlig för att initiera en livsstilsförändring. Det 

tycks emellertid även behövas engagemang och hängivenhet, vilket både Wing & Hill (2001) 

och Antonovsky (2005) vittnar om. Antonovsky (2005) menar nämligen att det tillsammans 

med förståelse för problemet ger motivation att söka efter för individen nödvändiga resurser.  

 

7.3 Specifika framgångsfaktorer för vidmakthållande 

I följande avsnitt presenteras specifika framgångsfaktorer för ett långvarigt vidmakthållande 

av en livsstilsförändring. I undersökningen framkom att dessa utgjordes av förebyggande 

strategier för att undvika problem, samt akutstrategier för hantering av problem. I övrigt 

framkom upplevda vinster med den nuvarande livsstilen som en framgångsfaktor för 

vidmakthållandet.  
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7.3.1 Förebyggande strategier 

Gemensamt för alla respondenter var att de tillägnat sig någon form av strategi för att undvika 

eventuella problem. Framförallt var de gemensamma nämnarna regelbundenhet och 

långsiktigt tänkande, vilket rent generellt kräver en anpassning av livet. Att göra de nya 

vanorna till en del av vardagen har sedan tidigare visat sig viktigt (Wing & Hill, 2001), 

liksom att skynda långsamt (Gilbert, 1989). Däremot nämnde ingen respondent regelbunden 

viktkontrollering, något som framstod viktigt för att undvika problem i Wing & Hills (2001) 

studie. I den här undersökningen fanns emellertid en manlig respondent som istället hade som 

strategi att inte väga sig i början av livsstilsförändringen.   

 

Som nämndes framkom alltså regelbundenhet som en väsentlig del av vidmakthållandet, och 

då framförallt vad gäller den fysiska aktiviteten. Alla respondenter hade också mer eller 

mindre bestämda dagar och tidpunkter då de tränade, antingen före eller efter jobbet. Av den 

anledningen fick de bland annat anpassa exempelvis sina sovtider. Ingen uppfattade 

emellertid det som något större problem.  

 

Det är så vant och inrutat nu att man ska iväg den där tiden och så här… man lägger ju upp livet efter det 
kan man ju säga. (Kvinna 3) 

 

Att tänka långsiktigt och stegvis var också en strategi de alla hade gemensamt. De tycktes 

nämligen alla överrens om att det var viktigt att inte sätta ribban för högt i början, utan istället 

ha realistiska målsättningar och förväntningar, för att försöka undvika bakslag. 

Överhuvudtaget tycktes de medvetna om att även måttliga förändringar kan ge hälsovinster 

(Bandura, 1997; Faskunger & Hemmingsson, 2005). Majoriteten tycks idag dock träna 

relativt hårt och ofta, samt tänka på sin kosthållning.  

 

En kvinnlig respondent sade följande: 

 

Jag smällde ju inte igång med fem pass i veckan på en gång. Det gjorde jag ju inte […] Jag började med 
promenaderna, och sedan gick jag nog på […] två pass i veckan kanske, och sedan nu […] det kanske är 
sista året som jag liksom har kommit upp i fem pass i veckan. Så det har liksom blivit undan för undan. 
(Kvinna 2) 

 

Bland strategierna fanns också en del kreativa. Bland annat hade en kvinnlig respondent på 

eget initiativ spelat in träningsprogram på cd-skiva för att på ett enkelt sätt kunna hålla igång 

när det inte finns några träningspass tillgängliga, som under sommarmånaderna. Hon var 
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nämligen medveten om att hon skulle uppleva det alltför jobbigt att börja från noll igen, 

varför hon agerade förebyggande för att underlätta vidmakthållandet.   

 

[…] håller man på ett litet tag, och så lägger man av ett tag, då känner man nog ’åh’, då blir det drygt att 
börja där ifrån början igen […] så känner jag. Det är därför jag känner att jag måste hålla på över 
sommaren här nu också för att inte komma och börja på noll. För det är inte kul alltså. Det är drygt […] 
Då kommer man ihåg det där bara hur himla jobbigt det var i början […] (Kvinna 3) 
  

En manlig respondent använde sig mer eller mindre av en sorts nolltolerans av fikabröd och 

liknande, vilket i sig är en anpassning av livet. Respondenten tyckte nämligen att det var 

viktigt att dra en gräns, för att inte hota vidmakthållandet i onödan, något som den kvinnliga 

respondenten ovan även tycktes hålla med om. En annan manlig respondent hade till en 

början inte någon våg, då respondenten istället valde att gå på den positiva känslan han tyckte 

sig få av sin nya livsstil. Respondenten menade nämligen att det bara kunde leda till problem 

att stirra sig blind på vågen. 

 

Det dummaste tycker jag det är när de […] typ går och väger sig varje vecka, eller varje dag […] Det 
händer kanske ingenting, och dem går och tränar, och det händer ingenting och då ger dem upp. Så ibland 
skulle man nog önska att inte vågen fanns, utan att gå på känslan […] Bakslagen är nog, tror jag, hårdare 
än medgångarna så att säga […] Jag kände ju på kläderna att jag blev mindre […] (Man 1) 

 

Det respondenten talar om kan liknas vid det som namngivits antingen-eller-beteende, det vill 

säga att individen vid minsta motgång återgår till gamla vanor (Arborelius, 2001). En sådan 

reaktion kan enligt Arborelius (2001) exempelvis komma då en individ som anpassat sin 

livsstil för att gå ner i vikt, istället märker att han eller hon har gått upp något kilo. Individen 

finner, enligt henne, således ingen anledning till att fortsätta. Ett sätt att undvika det tycks 

således kunna vara att resonera lite mer som respondenten. Det vill säga, fokusera på den 

förhoppningsvis positiva känslan det innebär att vara fysiskt aktiv, istället för vikten i sig.  

 

7.3.2 Akutstrategier  

Så kallade högrisksituationer kan ställa till problem. Finns ingen strategi för att hantera den 

sortens situationer är risken för en återgång till gamla vanor stor (Arborelius, 2001). För 

vidmakthållandets skull är det således gynnsamt att kunna förutse och identifiera dessa 

situationer, samt att tillägna sig strategier (coping skills) för att hantera eventuella problem 

(Sjödén, 1992; Bandura, 1997; Agerberg, 2007). De gäller emellertid att ha strategierna redo 

när de behövs (Wing & Hill, 2001), vilket individer med stark KASAM ofta tycks ha 
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(Antonovsky, 2005). Framgångsrik problemhantering är enligt Antonovsky (2005) nästintill 

beroende av KASAM i sin helhet.  

 

Respondenterna uppfattade emellertid inte att det funnits några större påfrestande hinder, som 

gjort deras vidmakthållande överdrivet svårt, än så länge. Inga hinder ansågs ha varit 

oöverkomliga hitintills. Det har förmodligen sin förklaring i deras positiva grundinställning, 

det vill säga deras förmåga att tänka i termer av möjligheter och utmaningar, något som tycks 

gemensamt för individer med god KASAM (Antonovsky, 2005). Den positiva inställningen 

genomsyrade hela deras attityd. En kvinna resonerade exempelvis så här angående hur en 

förändrad familjesituation med småbarn skulle påverka möjligheterna att vidmakthålla 

livsstilen:  

 

Då får man väl gå ut och gå med barnvagnen istället […] Någonting finns det väl alltid man kan göra. 
(Kvinna 2) 

 

Respondenterna talade således inte i termer av problem, vilket är ett synsätt som tycks 

underlätta möjligheterna till vidmakthållande. Angående sin livsstilsförändring uttryckte sig 

en kvinnlig respondent så här:  

 

Det är synd att säga att det har varit några hinder. (Kvinna 3) 

 

Det speglar även hur övriga respondenter såg på sin livsstilsförändring. Visst uttryckte alla 

respondenter att det ibland hade, och att det emellanåt fortfarande tar emot lite att 

vidmakthålla livsstilen av olika anledningar, men överlag var de mycket positivt inställda.  

 

[…] träningen, det tar ju emot ibland, och ibland går det hemskt bra, men det är upp och ner. Men så är 
det för alla som tränar. Men nej, det är ingenting… jag tycker det har fungerat bra. (Man 2) 

 

De mindre hinder som förekom, såsom bristande motivation, egen/närståendes sjukdom, 

årstid och att jobba borta var förhållandevis tillfälliga hinder, som uppfattades 

lättövervinneliga med en positiv och framåtblickande inställning.  

 

Inte några längre perioder, utan bara kortare perioder som det har blivit så [träningsuppehåll]. Det är 
faktiskt inte något annat jag kan komma på. (Kvinna 1) 

 



50 

 Majoriteten påpekade även i sammanhanget att de i det avseendet kunde skatta sig lyckliga, 

då de inte varit långvarigt sjuka eller liknande, vilket naturligtvis underlättat 

vidmakthållandet.  

 

Istället har en genomgående framgångsfaktor för alla respondenter varit deras positiva 

inställning, samt deras upplevda kontroll och tro till den egna förmågan, till exempel då 

respondenten gått upp något kilo i vikt.  

 

Jag håller min vikt […] men som nu kanske jag är plus tre kilo, men det gör ingenting […] Jag har 
kontroll, jag har läget under kontroll. (Man 1)  

 

Det kan liknas med innebörden av self-efficacy (Bandura, 1997), som också förekommer i ett 

flertal hälsopedagogiska modeller däribland HBM (Champion & Sugg Skinner, 2008), TPB 

(Montaño & Kasprzyk, 2008), TTM (Prochaska et al, 2008) och SCT (McAlister et al, 2008). 

De situationer eller gånger som respondenten emellertid har upplevt aningen jobbiga har 

viljan och envisheten tagits fram och spelat en avgörande roll.  

 

Den [viljan] får man väl ta fram och använda de gånger det är mörkt och tråkigt ute, och det regnar när 
man ska iväg. (Kvinna 2) 

 

Lyckas individen sedan hantera och överkomma situationer som på förhand uppfattats som 

jobbiga ökar självförtroendet (Arborelius, 2001), något en respondent också vittnar om:  

 

[D]et känns ju nästan ännu bättre efteråt, när man har varit… när det varit motigt före. För ibland är man 
ju taggad redan innan då, men liksom, när man vet att ’nu har jag liksom klarat av det fast det var jobbigt 
innan’ – det är ju som, det är mer som en sporre det. Och den där kan man ta med sig då, nästa gång man 
tycker att ’å vad jobbigt’. (Man 1) 

 

Överhuvudtaget berättade alla respondenter att de när det känns lite tungt att gå och träna 

brukar de tänka på känslan som infinner sig efteråt, vilken således motiverar dem att inte 

strunta i det, om än för bara något enstaka tillfälle. Känslan efteråt överväger, vilket kan 

liknas vid det som i HBM (Champion & Sugg Skinner, 2008), TRA, TPB (Montaño & 

Kasprzyk, 2008), TTM (Prochaska et al, 2008) och (SCT) (McAlister et al, 2008) beskrivs 

som individens övervägande av fördelar/vinster och nackdelar/hinder, även om det där 

handlar mer om initierandet.   
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7.3.3 Belöning 

En fysiskt aktiv livsstil, i kombination med en god kosthållning kan främja den fysiska 

(Ekblom & Nilsson, 2000; Robbins, 2006), liksom den mentala hälsan (Gilbert, 1989; Klem 

et al, 1997; Faskunger & Hemmingsson, 2005). Förutom de mest uppenbara effekterna av en 

livsstilsförändring såsom viktnedgång och bättre kondition, kan en livsstilsförändring även 

leda till bättre sömn (Faskunger & Hemmingsson, 2005), samt i viss mån motverka ohälsa 

(Ekblom & Nilsson, 2000). Ett vidmakthållande av ett specifikt beteende kan tolkas som att 

fördelarna överväger nackdelarna (Arborelius, 2001). 

 

De positiva effekterna av livsstilsförändringen var något alla respondenter uttryckte som en 

framgångsfaktor för ett vidmakthållande av densamma – en form av belöning. Framförallt 

berättade respondenterna att de numera kände sig piggare, hade bättre ork, sov bättre, och 

trivdes med livet – en generellt bättre livskvalitet helt enkelt. En kvinna formulerade sig så 

här:  

 

Jag lever ju som jag vill leva nu, kan jag säga. Det är klart, jag vill också vara slö och lat ibland, men jag 
mår ju inte bra av det. Som jag lever nu, det vill jag ju leva. (Kvinna 1) 

 

Ett par respondenter, en man och en kvinna, nämnde även gemenskapen med 

träningskompisar som en slags bonus som motiverade till fortsatt vidmakthållande. Alla 

vidmakthöll de till viss del även livsstilsförändringen utifrån ett preventivt syfte, vilket ofta 

hängde ihop med deras ursprungliga vändpunkt, motiv och mål med förändringen. En manlig 

respondent formulerade sig även så här:  

 

[…] jag vill inte ge upp än… och bli gammal. Jag vill hålla igång lite till […] jag vill kunna röra mig fritt, 
inte hamna på någon sådan där rollator. Men det kan gå fort det, men det kan det väl göra ändå, men jag 
tänker i alla fall försöka göra det jag kan för att inte det ska bli så. (Man 3) 
 

Livsstilsrelaterade ohälsofaktorer tycks öka med åldern, men ett aktivt och hälsosamt 

levnadssätt tycks där ha ett preventivt värde, samt öka individens möjligheter till ett 

självständigt liv (Ekblom & Nilsson, 2000).  

 

Alla respondenter framhävde även vikten av att tycka om sitt nuvarande liv, och att 

framförallt se fysisk aktivitet som något roligt och njutbart. Alla vittnade också om att det inte 

var så från första början, men att det nu var något som de verkligen såg framemot. En kvinnlig 

respondent sade följande:  
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[…] det var en pina förut, men nu tycker jag att det är roligt. (Kvinna 1) 

 

En annan kvinna sade så här:  

 

[M]an längtar ju tills att det ska bli de där dagarna så man får gå iväg. Det är jättekul. Det är verkligen en 
del av vardagen. Det är jättekonstigt när det inte är det. (Kvinna 3) 

 

Den fysiska aktiviteten, oavsett vad den bestod av, sågs numera som något roligt, vilket i sig 

uppfattades som en form av belöning. Det kan kopplas till Solomons teori, som Wester (2001) 

skriver om. Tillämpning av Solomons teori på fysisk aktivitet är enligt henne visserligen inte 

särskilt beprövad, men hon tycker att det finns anledning att tro att den lämpar sig även där. 

Hon menar nämligen att de allra flesta till en början upplever en negativ känsla i samband 

med fysisk aktivitet, vilken tilltar till att en viss gräns är uppnådd. Enligt Wester (2001) avtar 

därefter densamma, och ersätts istället av ett psykiskt välbefinnande efter aktivitetens slut. 

Vidare menar hon att när den fysiska aktiviteten vidmakthållits under en tillräckligt lång 

period upplevs i stort sett inga negativa känslor, men däremot blir den positiva känslan i 

relation till den fysiska aktiviteten alltmer tydlig. När den gränsen uppnåtts tycks ingen yttre 

motivation vara nödvändig längre, enligt Wester (2001), utan den inre är fullt tillräcklig för ett 

långvarigt vidmakthållande. Den känslan var något alla respondenter i någon from uttryckte, 

vilket tycks vara ytterligare en anledning att tro att teorin fungerar väl, även vad gäller fysisk 

aktivitet.      

 

7.3.4 Sammanfattande jämförelse 

Alla respondenter uttryckte en klar bestämdhet i relation till livsstilsförändringens 

ursprungliga mål och motiv, vilket således var en framgångsfaktor för initierandet. Den 

beslutsamheten tycks ha kommit i samband med att motivationen infann sig för alla 

respondenter.  

 

Vad gäller specifika framgångsfaktorer för vidmakthållandet så hade alla respondenter 

tillägnat sig förebyggande strategier där de gemensamma nämnarna var långsiktighet och 

regelbundenhet. Utöver det hade tre av respondenterna, en kvinna och två män tillägnat sig 

ytterligare en strategi. Kvinnan hade spelat in träningsprogram på cd-skiva, för att även kunna 

träna i hemmiljö, medan en av de manliga respondenterna använde sig av en form av 

nolltolerans gentemot onyttiga/onödiga livsmedel såsom fikabröd. Ytterligare en manlig 

respondent hade som strategi att inte väga sig till en början, för att undvika känslan av 
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eventuella bakslag. Alla respondenter hade även i viss mån tillägnat sig akutstrategier, även 

om dessa inte var specifika på samma sätt som de förebyggande. Här handlade det främst om 

vilja och envishet när det tog emot med träningen, i kombination med en positiv inställning. 

Att tänka i termer av möjligheter och utmaningar var något de således hade gemensamt. Inte 

sällan använde de sig av strategin att tänka på känslan de visste infann sig efter ett 

träningspass. Överlag var också den upplevda belöningen de fick av livsstilsförändringen, 

något som underlättade vidmakthållandet.   

 

8. DISKUSSION 

 

I kommande avsnitt kommer undersökningens metod respektive resultat att diskuteras, delvis 

utifrån litteratur och forskning, men framförallt utifrån egna reflektioner och tankar.     

 

8.1 Metoddiskussion 

Till undersökningen har intervju fungerat bra som metod. Undersökningens syfte och 

frågeställningar har nämligen kunnat uppfyllas på ett tillfredsställande sätt, då en rad olika 

framgångsfaktorer, samt dess betydelse har kunnat identifieras. För ett lyckat utfall är det 

emellertid en förutsättning att intervjufrågorna består av enkelt, och rakt formulerade frågor 

(Trost, 2005), vilket således var något jag eftersträvade i utformningen av intervjuguiden. 

Enkelt och rakt formulerade frågor kan nämligen bidra till innehållsrika och komplexa svar, 

vilket enligt Cohen, Manion & Morrison (2007) är utmärkande för intervjun som metod. 

Respondenterna i undersökningen, oavsett kön, har också varit tillmötesgående och givit 

uttömmande svar, något som varit av betydelse för att kunna ge en rättvisande bild av 

fenomenet. Det tyder även på att frågorna varit någorlunda rakt och enkelt formulerade. 

Utifrån svaren har sedan intressanta mönster framkommit, vilket även är något som Trost 

(2005) menar kan uppstå vid intervjuer.  

 

Rekryteringen av respondenter innebar emellertid en del problem. Som utgångspunkt 

kontaktades personer i mitt eget kontaktnät, då jag på förhand visste att det fanns individer i 

deras närhet som hade erfarenhet av en vidmakthållen livsstilsförändring. Tillräckligt med 

respondenter kunde emellertid inte rekryteras på det viset. Av den anledningen besöktes ett 

antal lokala gym, som i sin tur lovade att återkomma, något de inte gjorde trots påminnelser. 

En respondent som var villig att ställa upp träffade jag dock på ett av gymmen. För att nå upp 

till sex respondenter frågade jag sedermera redan rekryterade respondenter om de hade några 
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kontakter, varpå jag slutligen fick ihop sex respondenter. Det blev därför en tidskrävande och 

mer stressande process än väntat, vilket naturligtvis inte är att föredra. Jag upplever dock inte 

att det försämrade intervjuernas kvalitet nämnvärt. Undersökningsgruppen bestod i slutändan 

av tre män och tre kvinnor, med varierande bakgrund. Avsikten med den heterogena gruppen 

var att eventuellt få ett varierat resultat, vilket dock till stor del uteblev. En av anledningarna 

till det kan exempelvis ha varit ledande frågor, samt givna exempel för förtydligande av 

frågor. I ett större perspektiv tror jag emellertid att det utgjort en begränsad del, och att 

likheterna istället berodde på en faktisk samstämmighet.               

 

Något som möjligtvis kan ha försämrat kvaliteten på intervjuerna var emellertid min brist på 

erfarenhet att intervjua. Intervjuerna hade således en del felkällor värda att uppmärksamma. 

Exempelvis ägde en av intervjuerna inte rum på en helt avskild plats (men nästintill). Total 

enskildhet är dock att föredra både ur etisk synpunkt, men även för att undvika 

störningsmoment. Vid en annan medverkade respondentens partner, vid en intervju som ägde 

rum i deras gemensamma hem. Jag var vid intervjutillfällena medveten om ovan nämnda 

aspekter, men tog trots det beslutet att genomföra intervjuerna som de beskrevs ovan, då det 

var utifrån önskemål av respondenterna själva. I efterhand kan det dock konstateras att det 

innebar ett visst störningsmoment. Jag uppfattar dock inte att det haft någon avgörande 

betydelse för utfallet, då respondenterna uppfattades bekväma i situationen. Ytterligare en 

felkälla var att vissa av de spontana frågorna, och följdfrågorna som ställdes var aningen 

ledande, vilket inte var helt avsiktligt, då öppna frågor eftersträvades för innehållsrika och 

spontana svar. Ledande frågor behöver emellertid inte enbart vara av ondo, även om det alltid 

är intervjuarens uppgift att uppmuntra och motivera respondenten att ge uttömmande svar 

(Kvale, 1997). De kan nämligen enligt Kvale (1997) fungera för att medvetet ta reda på viss 

information respondenten undanhållit. En förklaring till de ledande frågorna är möjligtvis den 

bristande erfarenheten att intervjua. De ledande frågorna som ställdes berodde således inte på 

respondenterna, då de oftast gav utförliga svar.     

 

Undersökningen har inspirerats av den fenomenografiska ansatsen, men inte alltid följt 

densamma till fullo, bland annat på grund av bristande tid och erfarenhet, vilket bland annat 

påverkat djupet i analyserna. Utifrån den fenomenografiska ansatsen har emellertid 

beskrivningskategorier kunnat göras som planerat vilket är det normala förfarandet enligt 

Marton & Pong (2005). Dessutom har alltför spekulativa tolkningar undvikits vilket Egidius 
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(2003) menar inte tillhör fenomenografin. Ett visst mått subjektivitet finns emellertid alltid 

med kvalitativ data, och dess analyser.   

 

8.2 Resultatdiskussion 

I grunden hade jag en hypotes om att en livsstilsförändring var något svåruppnåeligt, och 

framförallt vidmakthållandet av densamma. En bild jag förmodligen skapat mig genom att 

anamma den vedertagna bilden som presenteras i litteratur (Dickens, 1989; Sjödén, 1992; 

Agerberg, 2007; Stahre, 2007). Den bilden kan emellertid inte styrkas utifrån studiens 

resultat, då respondenterna varken vid initiering eller vidmakthållande tycks ha uppfattat 

några större eller påfrestande hinder. Med det inte sagt att en livsstilsförändring är lätt att 

åstadkomma, utan det tycks finnas ett antal framgångsfaktorer som är betydelsefulla, och 

ibland till och med avgörande. Vad gäller dessa framgångsfaktorer kunde inte några större 

skillnader mellan könen urskiljas, utan de var överlag väldigt samstämmiga. En likhet var 

exempelvis att respondenterna tycks tänka i termer av utmaningar samt möjligheter, och inte 

hinder, något som tyder på en stark KASAM, vilket jag tror kan vara en förklaring till 

respondenternas framgång.  

 

Tydliga framgångsfaktorer för initieringen av respondenternas livsstilsförändring var en 

avgörande vändpunkt, samt ofta närrelaterade mål och motiv. Utöver det tycks en rad 

förutsättningar vara viktiga, liksom individens beslutsamhet att agera utifrån sin vändpunkt. 

Alla faktorer tycktes således betydande, och utgöra varsin pusselbit av helheten. Av 

förutsättningarna har många sedan tidigare visat sig viktiga, däribland tid och en stödjande 

miljö (Meillier et al, 1997), vilka också var de förutsättningar som respondenterna framhöll 

som betydelsefulla. Dessa framgångsfaktorer känns emellertid som förhållandevis naturliga 

och självklara för att en initiering ska vara möjlig. Mer spännande är då de så kallade 

vändpunkterna som framkom som framgångsfaktorer för alla respondenters initierande. 

Visserligen har vändpunktens betydelse uppmärksammats tidigare. Bland annat fann Klem et 

al (1997) att sjuttiosju procent i deras studie antydde att en specifik händelse eller vändpunkt 

initierat deras livsstilsförändring. Varför ges eller ägnas således inte vändpunkterna större 

uppmärksamhet? Varför talas det så lite om dess betydelse i sammanhanget? De är 

exempelvis inte inkluderade i mer än ett par hälsopedagogiska modeller, trots att det finns 

förhållandevis många. Personligen trodde jag inte, bland annat utifrån de hälsopedagogiska 

modellerna, att majoriteten, eller som min tolkning gör gällande samtliga respondenter, skulle 

ange någon tydlig vändpunkt. Istället förväntade jag mig att tydliga vändpunkter skulle utgöra 
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en betydligt mindre del av undersökningens resultat. Tyder det på att en specifik vändpunkt är 

en förutsättning för ett initierande av en livsstilsförändring? Förmodligen inte, men nog är det 

intressant att det haft en så pass tydlig roll i samtliga respondenters livsstilsförändring.   

Ytterligare en intressant framgångsfaktor som framkom var individernas beslutsamhet. En 

livsstilsförändring har ofta ansetts svårare än att ”ta sig i kragen” (Agerberg, 2007), ändå 

tycks beslutsamheten vara av yttersta vikt för ett initierande. Är den emellertid beroende av 

den uppfattade vändpunkten? I den här studien tycks svaret vara ja, men rent generellt är det 

tveksamt, då exempelvis specifika händelser även kan ge motsatt effekt, som exempelvis vid 

en närståendes sjukdom (Meillier et al, 1997). Dessutom anger vissa individer att de en dag 

bara bestämde sig för att initiera en livsstilsförändring utan någon närmare förklaring (Klem 

et al, 1997). Kanske är det istället så att respondenterna har en stark känsla av sammanhang 

som gör att deras förmåga att identifiera och hantera problem är god (Antonovsky, 2005). De 

såg exempelvis inte det som kom att bli deras vändpunkt som ett problem, utan snarare som 

en utmaning och möjlighet som var påverkbar och värd att investera energi i. Det synsättet 

ledde sedermera fram till ett agerande. Personer med stark känsla av sammanhang har enligt 

Antonovsky (2005) också lättare att tillgodose sig ett hälsosamt och adaptivt hälsobeteende, 

vilket ytterligare tyder på god KASAM hos respondenterna.    

 

Generellt vet vi förvånansvärt lite om individer som lyckats med ett vidmakthållande av en 

livsstilsförändring (Klem et al, 1997). Vad gäller framgångsfaktorer för vidmakthållande 

tycks några gemensamma nämnare med initieringen finnas. Bland dessa återfinns 

vändpunkten, som är nära relaterad med det ursprungliga motivet och målet, samt några av 

förutsättningarna – däribland tid och en stödjande miljö. Tillsammans tycks de utgöra den 

röda tråden i respondenternas livsstilsförändring, varifrån viljan och motivationen hämtas. I 

övrigt tycks upplevd belöning i form av hälsovinster och ett antal strategier, i kombination 

med en positiv inställning vara viktigast för vidmakthållandet. Intressant i det sammanhanget 

är att respondenterna framförallt tycks ha tillägnat sig strategier för att undvika problem, det 

vill säga förebyggande strategier. Visst anser de flesta att de har kontroll och tro till sin 

förmåga nog, self-efficacy, att hantera det som skulle kunna utgöra problematiska situationer, 

men några specifika strategier angavs egentligen inte. När träningen emellertid tog emot 

tänkte de ofta på den positiva känslan som skulle infinna sig efteråt. Anledningen till att inga 

specifika akutstrategier i övrigt angavs kan ha sin förklaring i få uppfattade hinder. Vad skulle 

således hända om ett större hinder uppenbarade sig? Finns då nödvändiga strategier att ta till, 

eller räcker envishet och vilja som motkraft? Som Wing & Hill (2001) skriver så måste 
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strategierna finnas redo när de behövs. Frågan är vad de behöver innehålla, och om 

respondenterna är förberedda vid ett kritiskt läge? Om min teori om respondenternas känsla 

av sammanhang stämmer borde det betyda att respondenterna skulle hantera en sådan 

situation förhållandevis bra (Antonovsky, 2005). Deras engagemang och villighet att söka 

efter resurser bör nämligen leda till framgång. Dessutom ska framgångsrik problemhantering 

vara beroende av en stark känsla av sammanhang, och densamma vara en nyckel till ett 

vidmakthållande av det friska. Är det således individens känsla av sammanhang som är 

avgörande för initiering och vidmakthållande av en livsstilsförändring?       

 

9. FRAMTIDA FORSKNING 

Huvudkomponenterna som krävs för en livsstilsförändring är för oss bekanta. Ändå tycks det 

för många människor vara svårt att initiera och vidmakthålla en livsstilsförändring. Utifrån 

den här undersökningens resultat, och spekulationen kring betydelsen av en stark känsla av 

sammanhang, vore det således intressant att undersöka det området och dess betydelse 

närmare. Har individer som lyckats med en vidmakthållen livsstilsförändring generellt sett en 

god KASAM? Om så är fallet, vilken betydelse har den haft för framgången? Skulle känsla av 

sammanhang visa sig vara en betydande faktor att ta hänsyn till finns det möjligtvis anledning 

att arbeta med individens styrka av KASAM vid en livsstilsförändring, för att eventuellt 

underlätta densamma.   
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Gävle 11 april 2010 

 
Förfrågan om intervju 
 
Jag heter Louise Larsson och läser sista terminen vid Högskolan i Gävle, och under våren gör 
jag ett uppsatsarbete i pedagogik, med inriktning på hälsa (D-uppsats). 
 
I arbetet med uppsatsen ingår det att göra en studie, vilket i mitt fall alltså berör området 
hälsa. Intresset för hälsa är emellertid ingenting nytt för mig, då jag är utbildad hälsopedagog. 
Trots det är jag fortfarande intresserad av att veta mer om vad individen upplever har 
betydelse för att påbörja och vidmakthålla en livsstilsförändring (vars fokus är kost och 
motion) – därav studiens inriktning.  
 
Syftet med studien är således att undersöka vad individen upplever haft betydelse för dennes 
möjligheter att påbörja och vidmakthålla en livsstilsförändring. Jag vänder mig därför till dig 
som har genomgått en livsstilsförändring och vidmakthållit denna i minst två år.  
 
Med anledning av syftet är enskilda intervjuer den mest lämpliga metoden. Intervjun beräknas 
ta cirka en timme och är frivillig att delta i. Du kan när som helst avsluta din medverkan, utan 
att berätta varför. Om du inte har något emot det kommer intervjun att spelas in. Allt i 
anknytning till din medverkan, och intervjun är och kommer att behandlas konfidentiellt. Det 
bearbetade och avidentifierade resultatet från mina intervjuer presenteras sedan i form av en 
D-uppsats, som kommer att finnas tillgänglig vid Högskolan i Gävles bibliotek.  
 
Jag vill i och med detta brev be om tillstånd för att genomföra en intervju. Har du några frågor 
eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. Jag vill på förhand 
tacka för din medverkan.  
 
Vänliga hälsningar,  
Louise 
 
  
Louise Larsson 
Mobil: xxx-xxx xx xx 
E-mail: xxxx@xxxxx 
 
Handledare: 
Erika Björklund 
Telefon: xxx-xx xx xx 
E-mail: xxxx@xxxxx 

Högskolan i Gävle 
Akademin för utbildning och ekonomi 
Avdelningen för kultur, religions- och utbildningsvetenskap 
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Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor för beskrivning av undersökningsgrupp: 

 
- Ålder? 
- Arbete/utbildning? 

 
 
Frågor 

 
1) Berätta om din livsstil idag. Vad gör du för att leva hälsosamt? 
 

- Vad är viktigt för dig att göra, och tänka på för att vidmakthålla den livsstilen? 
 
 
 
2) Hur skiljer sig din livsstil idag jämfört med tidigare? Vilka förändringar har du gjort? 
 

- Varför har du gjort just den/de förändringarna? 
 
 
 
3) Vad fick dig att vilja förändra ditt sätt att leva?  
 

- Hade du försökt förändra din livsstil tidigare? Om ja, vad upplever du skilde 
gångerna åt? 

 
 
 
4) Vad anser du möjliggjorde påbörjandet av din livsstilsförändring? Vilka 

omständigheter/förutsättningar upplevde du som betydelsefulla?  
 

- Vilken betydelse hade dem för förändringen? 
 
 
 

5) Var det någon specifik händelse eller vändpunkt som var avgörande för din vilja till 
förändring? (Ex. en närståendes sjukdom, nyvunnen kunskap om ev. konsekvenser, en egen upplevelse 
etc.)   

 
- Om ja, vad innebar den? Kan du berätta närmare om vad som hände?  
 
 
 

6a) Kan du berätta om några saker som du upplever har hjälpt dig att vidmakthålla din 
 livsstilsförändring?     
 

- På vilket sätt har sakerna du nyss nämnde bidragit till vidmakthållandet? 
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- Har du fler exempel på sådana?  
 

 
6b) Kan du berätta om sådana saker som du upplevt hindrat/gjort vidmakthållandet svårt?   
 

- Hur har du hanterat dessa? 
 
 
 
7)  Är det något mer du vill lägga till eller berätta om? 
 
 


