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ABSTRAKT 
Goda matvanor, i kombination med framförallt fysisk aktivitet, måttlig 
alkoholkonsumtion och undvikande av tobak och narkotika kan förebygga en rad 
hälsoproblem enligt aktuella hälsoråd. Då det i de flesta fall är möjligt att påverka 
dessa, borde det lämpligen ligga i en hälsopedagogs intresse att få förståelse för vilka 
motivationsfaktorer som kan inverka på levnadsvanor. Vid en beteendeförändring är 
individens mottaglighet för förändringen en viktig aspekt att ta hänsyn till, då 
förändringen inte bara beror på uppfattningar av beteendet utan även hur redo 
individen är på att genomföra den. Denna uppsats syftar till att belysa vilka 
motivationsfaktorer som haft betydelse för personer som genomfört någon typ av 
beteendeförändring inom områdena kost, fysisk aktivitet, alkohol och narkotika, samt 
vilka motivationsfaktorer som haft betydelse vid bibehållandet av denna. 
Urvalsgruppen bestod av personer som genomfört en förändring inom dessa områden 
och även bibehållit den. Metoden som använts är kvalitativa intervjuer, då en djupare 
förståelse för det som motiverat informanterna före och under beteendeförändringen 
söktes. I resultatet sågs skillnader på vilka motivationsfaktorer som startade processen 
och vilka som bidrog till att förändringen bibehölls. För hälften av informanterna hade 
det sociala och andliga stödet den största betydelsen både före och under förändringen. 
För resterande var det de yttre motivationsfaktorerna som var betydande i 
beteendeförändringen.  
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1. INLEDNING 
 
Levnadsvanor som kost, fysisk aktivitet, tobak och alkohol har stor betydelse för 
hälsan och spelar en avgörande roll för sjukdomar som står för en allt större del av den 
samlade sjukdomsbördan i Sverige (Statens Folkhälsoinstitut, 2010a). Då det i de 
flesta fall är möjligt att påverka dessa, borde det lämpligen ligga i en hälsopedagogs 
intresse att få förståelse för vilka faktorer som kan inverka på dessa levnadsvanor. 
Problematiken i hälsopedagogik finns ofta i sådana frågor. Att förändra människors 
beteenden handlar inte bara om att förmedla information och kunskap utan även att de 
ska vara mottagliga för förändringen. Förändring av ett hälsobeteende beror alltså inte 
bara på våra uppfattningar av beteendet och dess fördelar och nackdelar, utan också på 
hur redo vi är på att genomgå förändringen (Kostenius & Lindqvist, 2006). Krauklis 
och Schenström (2001) menar dock att ansvaret för den egna hälsan inte enbart vilar 
på individen utan även på organisationer, arbetsgivare och på en övergripande 
samhällsnivå. Därför är det av vikt för personer som ska arbeta med sådana här frågor 
att få förståelse för de faktorer som motiverar individer att genomföra och bibehålla 
beteendeförändringar. Vid en förändring kan det antas att många faktorer som påverkar 
och motiverar en individ krävs för att förändringen ska bli framgångsrik. Det kan även 
antas att svårigheterna i en beteendeförändring ligger i att bibehålla den. Det som 
därmed är intressant att belysa är vilka motivationsfaktorer som kan bidra till att 
förändringen bibehålls och en vana etableras.  
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2. BAKGRUND 
 
I detta avsnitt diskuteras och definieras begreppet hälsa och därefter tas levnadsvanor 
och de, för denna uppsats, relevanta punkterna i Folkhälsomålen upp. Slutligen 
förklaras begreppet motivation närmare och motivationsteorier som är av betydelse 
klarläggs. Motivationsteorier kan öka förståelsen för de faktorer som motiverar 
individer till att genomföra en beteendeförändring och används för att analysera och 
diskutera resultatet. 
 
2.1 Olika synsätt på hälsa 
För att läsaren ska få en insikt i hur komplext begreppet hälsa är beskrivs här några 
olika synsätt på hälsa. Medin och Alexanderson (2000) belyser en biomedicinsk 
respektive humanistisk inriktning. Inom den biomedicinska inriktningen uppstår hälsa 
då alla delar av kroppen fungerar, utifrån vad som anses vara det normala, och då 
frånvaro av sjukdom finns. Inom den humanistiska inriktningen anses att själ och 
kropp tillhör olika kategorier. I motsats till den biomedicinska inriktningen ligger 
fokus i den humanistiska inriktningen på hälsa och inte sjukdomen. Människan ses 
som aktiv och skapande och som en del i samspelet mellan individen och det 
sammanhang denne verkar i. Inom den humanistiska inriktningen, dit Krauklis och 
Schenström (2001) tillhör, definieras hälsa som ett jämviktstillstånd där alla 
komponenter som det kroppsliga samt det psykiska samverkar och kompenserar med 
varandra för att uppnå en god hälsa. Detta synsätt på hälsa, där man ser till helheten, 
avspeglas även i det holistiska synsättet, där det ska finnas en balans mellan en 
persons handlingsförmåga och dennes målsättning. Det homeostatiska synsättet 
förklarar hälsa som ett tillstånd där följande faktorer är medräknade; den funktionella 
balansen i kroppen, interaktionen mellan organen, sambandet mellan kropp och själ 
och individen i det sociokulturella samhället (Medin & Alexanderson, 2000).  
Ett annat synsätt som börjar bli alltmer aktuell i dagens samhälle är det ekologiska 
synsättet, där hälsa omfattar det tillstånd där det sker en positiv interaktion mellan 
individer och deras fysiska, psykiska och sociala omgivning. Om detta har Konarski 
rapporterat (enligt Medin & Alexanderson, 2000). Nyckelbegrepp i detta synsätt är 
hälsa, omgivning, kontroll, balans, miljö och natur. Människan är beroende av naturen 
och ska sammansmälta i dess evolution, samtidigt som evolutionen är bunden till 
människan. Individens förmåga att använda sina egna och miljöns möjligheter är 
viktigt för människans överlevnad och hälsa. Olsson (2008) diskuterar även hur 
människan påverkas av den geografiska miljön, men inkluderar också den sociala 
miljön och människans fysiska och psykiska förutsättningar till en god hälsa. 
Andlighet kan sammankopplas med ett hälsosamt liv (Benson, 1996). Detta kan 
jämföras med det teologiska synsättet, där hälsa är en process och rörelse som uppstår 
ur motsatser och hör samman med människans kropp, själ och ande.  
 
”De biologiska processerna är sekundära, det är individens motivation till livet som 
är hälsa” (Medin & Alexanderson, 2000, s. 61). Denna menings innebörd har många 
liknelser med Antovnoskys (2005) synsätt. Han studerade vad som gjorde att vissa 
klarade sig i hemska situationer och upptäckte att dessa personer hade en hög 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. De ansågs ha ett starkare KASAM, det 
vill säga en känsla av sammanhang, samt en hög förmåga att hantera utmaningar i 
livet. Antonovsky (2005) har ett salutogent tankesätt, vilket innebär att man studerar 
vad som gynnar hälsan istället för orsaken till sjukdomen. Det synsättet ger en vidare 
betydelse av begreppet hälsa då det inbegriper hela människan. Man ser till själva 
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samspelet mellan fysiska, psykiska och sociala faktorer, och hälsa ses som närvaro av 
något positivt (Medin & Alexanderson, 2000). Detta synsätt är relevant i denna studie 
då fokus ligger på de faktorer som motiverar till en hälsosam beteendeförändring.  
Det synsätt man har på hälsa kan påverka vilken livsstil som väljs att eftersträvas och 
vilka levnadsvanor som etableras.  
  
2.2 Livsstil och levnadsvanor 
Levnadsvanorna är en del av livsstilen. Livsstilen är i sin tur ett uttryck för hur 
människor väljer att leva utifrån sin livssituation och förutsättningar. Den ger uttryck 
för identitet och social tillhörighet. Valet av livsstil görs således i ett socialt och ett 
kulturellt samband. Värderingar och attityder går inte att se utan de formar livsstilen 
och synliggörs genom beteenden (Kostenius & Lindqvist, 2006). Värderingarna 
påverkar människans beteende och liv. Det är idag allmänt vedertaget att livsstilen och 
de levnadsvanor man har, påverkar hälsan. Genom att exempelvis vara fysiskt aktiv, 
sova bra, undvika tobak och ha en måttlig alkoholkonsumtion kan ett hälsosamt liv 
erhållas (Höjer, 2008). Hultgren (2002) tar upp att ett hälsobudskap som förknippas 
med krav och kontroll ofta skapar ohälsa i stället för hälsa. Det kan bero på att 
människan i västvärlden har råd att ta bilen överallt, råd att äta mer än de orkar, sitter 
mer framför tv:n och datorn och dessutom jobbar alltmer och har mindre tid till en 
aktiv fritid (Lee et al., 2004). I föregående avsnitt beskrevs att andlighet kan kopplas 
samman med hälsosamma levnadsvanor. En studie av Page et al. (2009) styrker detta 
då det visades att kvinnor som var aktivt troende, drack och rökte mindre än 
jämförelsegruppen som bestod av kvinnor som inte var troende. 
De levnadsvanor som Folkhälsoinstitutet anser viktiga för en god hälsa beskrivs i de 
Nationella Folkhälsomålen, som kortfattat beskrivs nedan. 

2.2.1 Nationella Folkhälsomålen 
Idag jobbar Folkhälsoinstitutet som ett stöd för lokalt och regionalt folkhälsoarbete 
samt med att främja samarbete mellan olika organ på nationell nivå. Det övergripande 
målet för hälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 
lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsoinstitutet jobbar efter elva målområden. 
De som vi utgått ifrån i denna uppsats är de tre sista målområdena: fysisk aktivitet; 
matvanor och livsmedel; och slutligen tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 
(Statens Folkhälsoinstitut, 2009). I denna uppsats benämns de olika områdena fysisk 
aktivitet; kost; samt tobak, alkohol och narkotika. 

2.2.2 Fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol och narkotika 
Goda matvanor, i kombination med framförallt fysisk aktivitet, måttlig 
alkoholkonsumtion och undvikande av tobak och narkotika kan förebygga en rad 
hälsoproblem enligt aktuella hälsoråd. Några exempel på sådana hälsoproblem kan 
vara övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke, sjukdomar i 
rörelseorganen, vissa cancerformer och även psykisk ohälsa. (Statens 
Folkhälsoinstitut, 2010b). Levnadsvanor kan även påverka människors humör, 
motivation och mentala prestation (Hultgren & Whalberg, 2007). I WHO:s årliga skrift 
konstaterades att rökning, ohälsosamma matvanor, fysisk inaktivitet och fetma är 
bland de enskilt största orsakerna till sjukdom och för tidig död i västvärlden (World 
Health Organization, 2002). För att göra en förändring inom någon av dessa 
levnadsvanor är motivation en förutsättning. 
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2.3 Motivation och motivationsfaktorer 
För att kunna genomföra en beteendeförändring har motivation en stor betydelse. 
Revstedt (1986) ger en bred definition på begreppet: ”...en strävan hos människan att 
leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Denna strävan är sammanfattningen av 
människans innersta natur: att vara konstruktiv, målinriktad, social och aktiv.” (ibid., 
s. 30). Det ”meningsfulla livet” medför att man väljer att ansvara för sig själv och sina 
möjligheter. Att vara motiverad innebär att sträva efter ett meningsfullt liv, vilket 
Revstedt argumenterar för att alla människor innerst inne gör. Ibland kan dock 
människor bete sig omotiverat och motivationen är ”latent”. Enligt Revstedt är en av 
grundorsakerna till den latenta motivationen, samspelet mellan livsstil och psyke. Ett 
destruktivt levnadssätt utan engagemang gör att motivationen blir latent, men genom 
att ändra livsstil kan motivationen väckas och bli aktiv. (ibid.). 
 
Motivation anger i allmänt tal ofta orsak och svarar på frågan ”varför”. Motivation är 
även det som håller en aktivitet vid liv och erbjuder mål och mening med den. Enligt 
Granbom (1998) finns det tre huvudfrågor i motivationsteorin: 
•Vad är det som sätter igång beteendet? 
•Vad är det som anger riktningen? 
•Vad är det som upprätthåller det hela? (ibid., s. 9). 
 
Svaren blir olika motivationsfaktorer som har betydelse och påverkar en individ i sin 
förändring eller i sin aktivitet. Dalton och Gottlie (2003) upptäckte fem identifierbara 
faktorer som motiverade sina informanter att bli redo för en förändring. De 
observerade att informanterna kunde antas vara redo för en förändring om två av de 
fem faktorerna kunde identifieras. Faktorerna är: 
1. Patienten inser att en spontan hälsoförbättring inte kommer att ske. 
2. En förändring i patientens fysiska kondition tar sig ett nytt uttryck. 
3. Patienten upplever sig ha bättre möjlighet att hantera stress. 
4. Patienten har tillräcklig energi. 
5. Patienten inser att han/hon har adekvat stöttning i att försöka sig på en förändring. 
 
Även Rollnick et al. (1999) beskriver hur en persons beredskap till förändring 
utvecklas fortlöpande. Personens upplevelse av hur viktig förändringen är för denne, 
hur säker personen är på sin förmåga att genomföra den samt hur redo denne är för en 
förändring, utgör i denna modell tre huvudkomponenter i motivation och 
förändringsberedskap.  
 
Cullen et al. (2001) visade att mål är viktigt för möjligheten att kontrollera sitt eget 
beteende. Fyra steg definierades för en framgångsrik förändring och de var att man 
skulle inse ett behov av förändring, sätta upp ett mål, utvärdera målet och belöna 
uppnått mål. Även Kasila (2003) upptäckte ett samband mellan uppsatt mål och 
framgångsrik förändring, i den studien bestod förändringen i uppnådd viktnedgång. 
Vid upprättande av mål kan SMART-modellen användas. Modellen innebär att det 
uppsatta målet ska vara specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsatt (Olsson, 
2008). 
 
Vid en beteendeförändring kan skillnader på vilka faktorer som motiverar skilja 
mellan könen. En studie (Berry, 2004) visade att för de flesta kvinnor är främsta 
orsaken till viktminskningsförsök en önskan om att förändra sitt utseende, men även 
en önskan om bättre självförtroende och självrespekt. Ett mindre vanligt mål är att få 
bättre hälsa (ibid.). En annan studie (Zhang et al., 2007) visade att när det gäller yngre 
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män så är den viktigaste motivationsfaktorn till att bli mer fysiskt aktiv, hälsovinsten, 
exempelvis bättre kondition, starkare kropp och mer energi i vardagen. 
 
När det gäller övervikt anser Hayward et al. (2000) det vara ett multifaktoriellt 
tillstånd bestående av genetiska, kulturella och socioekonomiska beteenden och 
omständigheter och därmed ett svårt hälsobeteende att hantera. I studien identifierades 
dock åtta faktorer som har betydelse för att klara en viktnedgång. Däribland var 
stödjande nätverk, organiserat program, rutiner för att skapa struktur, att hitta en 
belöning som inte är mat, att inse att beteendeförändringen är ett livslångt projekt samt 
balans i livet. Cooper och Fairburn (2001) fann liknande faktorer som har betydelse 
vid viktnedgång. Dessa inkluderade att det är viktigt att sätta mål som man kan klara 
av så att man känner sig framgångsrik, att skapa rutiner för ätande och träning samt att 
etablera ett belöningssystem som inte är relaterat till mat. Även Berry (2004) visade att 
socialt stöd och bekräftelse förstärkte beteendeförändringen samt att viktbevarande 
ledde till ett ökat självförtroende, självkänsla och en kontroll av livet. En annan faktor 
som flera studier visat motiverar till en beteendeförändring är att genomgå 
viktminskningsbehandlingar. Bland annat Martin et al. (2002) och Macqueen et al. 
(1999) fann att de som hoppar av en behandling förlorar mindre i vikt än de som 
fullföljer. Cooper och Fairburn (2001) såg i sin studie att det finns två faktorer som är 
gemensamma för de patienter som misslyckas med att utveckla effektiva strategier för 
att behålla viktnedgången. Dels når de inte sitt mål och därmed inte de förväntade 
vinsterna, vilket leder till att de överger sina viktminskningsansträngningar, och dels 
förnekar de behovet av tekniker för att behålla vikten och återgår till sina gamla 
ätvanor, vilket leder till viktuppgång (ibid.). 
 
Flera studier har undersökt vilka faktorer som är betydande för att bli nykter. Både 
Copello et al. (2002) och Nealon-Woods et al. (1995) visade att det sociala stödet är en 
viktig faktor. Copello et al. (2002) tog upp att kamratstödet helst ska komma från 
personer som redan har tagit sig ur ett missbruk, för att öka möjligheten till förståelse. 
Nealon-Woods et al. (1995) visade även att deltagande i AA-verksamhet hade en 
positiv påverkan till ett nyktert liv, mycket på grund av den sociala betydelsen. 
 
Det finns många teorier och modeller som kan ge fler aspekter av motivation och ge 
möjlighet till att öka förståelsen för individers motivation vid en beteendeförändring. 
 
2.4 Motivation i förhållande till olika modeller och teorier 
I detta avsnitt presenteras olika teorier och modeller som är av relevans för denna 
uppsats. Dessa kan öka förståelsen för begreppet motivation samt betydelsen av 
motivation vid en beteendeförändring. De teorier och modeller som tas upp är den 
transteoretiska modellen, inre och yttre motivationsteorin, health belief model och 
social learning theory. 

2.4.1 Den transteoretiska modellen 
En beteendeförändring beror inte bara på uppfattningar av ett beteende utan även på 
hur redo man är att genomgå en förändring (Prochaska et al., 1992). En modell som 
förklarar olika stadier i en förändringsprocess är den transteoretiska modellen. 
Grundläggande för modellen är att beroende på var människor befinner sig i 
förändringsprocessen är de olika motiverade till förändringen (Kostenius & Lindqvist, 
2006). 
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Den transteoretiska modellens förändringsstadier inleds med förnekelsestadiet 
(Kostenius & Lindqvist, 2006). Här befinner sig de individer som inte ser något 
hälsorelaterat problem associerat med beteendet och har inte till avsikt att genomgå en 
förändring. I begrundandestadiet har individen däremot blivit medveten om att 
beteendet är ett problem och börjar fundera på att förändra beteendet. I detta steg kan 
människor lätt fastna, många funderar länge på en fundering utan att verkställa den. 
När individen når förberedelsestadiet finns starka intentioner att genomföra 
beteendeförändringen. Här planeras och förbereds förändringen, exempelvis genom att 
köpa nya träningskläder eller träningskort. Nästa steg i processen är handlingsstadiet, 
där beteendeförändringen påbörjas. När individens förändring börjar bli regelbunden 
och den pågått längre än sex månader, börjar beteendet bli befäst och vanan etablerad. 
Det tar ungefär sex till tolv månader innan förändringen blivit en naturlig del av livet. 
Det sista stadiet är underhållsstadiet och här befinner sig de individer vars förändring 
blivit en del av livet. Individens färdigheter används till att upprätthålla 
beteendeförändringen och en beredskap har övats upp för återfallssituationer. I en 
beteendeförändring sker förflyttningen mellan stadier både framåt och bakåt och 
återfall är en naturlig del i processen. Vetskapen om detta kan minska stresskänslan 
inför eventuella återfall, då ett återfall är ett återfall och inte ett misslyckande (ibid.). 
 
Då denna studie belyser motivationsfaktorer hos personer som redan genomfört en 
beteendeförändring befinner sig informanterna troligen inom de senare 
förändringsstadierna i den transteoretiska modellen. Men intresse finns även för att 
belysa vilka faktorer som var av vikt då beteendet påbörjades, vilket gör att samtliga 
stadier är relevanta. 

2.4.2 Den inre och yttre motivationsteorin 
Den inre motivationen är en naturlig motivering och grundar sig på inre 
personlighetsfaktorer (Granbom, 1998). Den kan inte skapas utan uppenbarar sig, då 
man söker svar av eget intresse. Då individen själv får bestämma, kommer 
motivationen inifrån och denne engagerar sig i aktiviteter för sin egen skull och inte 
för att någon annan säger att det är viktigt. Detta medför en djupare inlärning då 
individen lär sig något för att minnas och inte bara för stunden (ibid.). Anshel och 
Kang (2008) visade i en studie att en inre motivationsfaktor kan vara att bibehålla och 
förbättra hälsan. Vid yttre motivation drivs individen av sociala och materiella 
belöningar (Granbom, 1998). Beteendet upprätthålls vid yttre motivationen, så länge 
som möjlighet till belöning, uppnående av mål eller strävan att uppfylla krav, ofta 
skapade av andra, finns. Förändringen håller på så sätt endast i sig så länge som dessa 
yttre faktorer finns närvarande, därefter avbryts aktiviteten eller inlärningen (ibid.). 
 
Denna modell är betydelsefull att ha förståelse för då långvarigheten av en persons 
beteendeförändring och därmed bibehållandet av förändringen, kan bero på om denne 
påverkats av inre eller yttre motivationsfaktorer. 

2.4.3 Health belief model 
Denna modell bygger på fyra faktorer som påverkar individens beslut om en 
beteendeförändring (Naidoo & Wills, 2000). Den första faktorn är upplevd känslighet, 
vilket innebär att individen bedömer risken för att drabbas av dålig hälsa. Andra 
faktorn är upplevd allvarlighet, där individen upplever oro för sjukdom och ohälsa. 
Tydliga konsekvenser av ett visst beteende kan påverka en individ till att direkt ändra 
livsstil och levnadsvanor. Upplevda fördelar är nästa faktor som skapar intresse inför 
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en förändring och en tilltro till effekterna av förändringen. Slutligen nämns upplevda 
nackdelar som är en faktor som kan utgöra hinder för att prova ett nytt beteende. 
Modellen har på senare tid kompletterats bland annat med faktorn motivation till 
hälsa, vilken i denna modell anses vara en avgörande faktor vid en 
beteendeförändring. Individens beslut till beteendeförändring kan avgöras av en 
jämförelse mellan de för- och nackdelar som beteendet kan medföra, samt i vilken 
mån det nya beteendet kan skydda mot ohälsa (ibid.). 
 
Denna modell avser att förklara påverkan av olika faktorer på beteenden som strävar 
efter hälsa, samt faktorer som påverkar individens beslut om beteendeförändring. 
Dessa kan ge en ökad förståelse för de motivationsfaktorer som har betydelse vid en 
beteendeförändring. 

2.4.4 Social learning theory 
Social learning theory är en teori som menar att personers hälsoval är relaterade till två 
faktorer; om en handling kommer leda till ett förväntat resultat, och om individen tror 
på sin förmåga att förändras (Naidoo & Wills, 2000). Den sistnämnda faktorn bygger 
på individens bedömning av sig själv – om denne upplever att kunskap och kompetens 
finns för att åstadkomma en förändring i beteendet och huruvida yttre faktorer såsom 
tid och pengar kan tillåta förändringen (ibid.). En beteendeförändring underlättas om 
handlingen leder till ett förväntat resultat då beteendet förstärks varje gång det sker 
(Hollyforde & Whiddett, 2002). En annan del inom denna teori är vikten av uppsatta 
mål. Bandura (1977) menar att när individen sätter upp tydliga mål för sig själv kan 
det uppsatta målet ge upphov till ökad motivation. Om målet sätts för högt och är 
bortom individens räckvidd kan det istället vara ett hinder för motivationen (ibid.). 
 
Det här är ytterligare en teori som ger ökad förståelse för vad som påverkar en 
beteendeförändring. Denna teori belyser vikten av kognitiva processer, det vill säga de 
tankeprocesser som uppstår innan en förändring sker. En persons självbild har stor 
inverkan på hur bra denne tror sig kunna prestera i en situation innan handlingen utförs 
(Kostenius & Lindqvist, 2006).  
 
2.5 Hur vi lär 
Lärandet spelar en betydande roll i arbetet med beteendeförändringar och kan 
definieras som de processer som leder till förändring i människan utifrån de 
erfarenheter denne gör i världen (Luleå Tekniska Universitetet, 2000). Det finns flera 
pedagogiska teorier om lärandet, varav två synsätt som kan vara relevanta i denna 
uppsats kortfattat presenteras här.  

2.5.1 Lärandet sker genom praktiskt arbete 
Ett välkänt begrepp är ”learning by doing”, vilket myntades av filosofen och 
pedagogen John Dewey. Dewey (2004) menade att människan lär sig genom att vara 
aktiv och att kunskapens värde bestäms av dess nytta. Han ansåg även att lärandet är 
en social process, en process som startar nästan vid födseln och formar individen då 
vanor bildas, begrepp lärs in och känslor väcks. Lärande kan uppnås genom att den 
stimuleras av de krav som ställs i den sociala situation som individen befinner sig i, 
vilket leder till att denne handlar som en medlem i en gemenskap och träder ur den 
individuella begränsningen. Av de reaktioner individen får som svar på sina handlingar 
lär sig denne vad handlingarna innebär socialt sett. (ibid.). 
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2.5.2 Lärandet kommer inifrån 
Rousseaus (1977) sätt att se på lärandet inkluderar att varje person ska lära sig att 
pröva sin egen väg till att lära sig. Ett sådant handlande är mest förenligt med 
personers egna intressen. Lärandet ska alltså komma från dem själva. Rousseaus 
uttalande om att en individ vanligen når både säkrast och fortast det mål, som denne 
inte har bråttom att uppnå, bekräftar att lärandet inte ska skyndas fram utan uppträda 
när individen är redo för det. (ibid.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



  12 

3. SYFTE 
 
Denna uppsats syftar till att belysa vilka motivationsfaktorer som haft betydelse för 
personer som genomfört någon typ av beteendeförändring (inom områdena kost, 
fysisk aktivitet, alkohol och narkotika). Motivationsfaktorerna delas in i två kategorier; 
de som har betydelse innan förändringen skett (dvs. före förändringen) och de som 
motiverar till att bibehålla förändringen (dvs. under förändringen). Intressanta frågor 
är därmed: Hur går man från tanke till handling? Hur blir en förändring långsiktig och 
en vana etablerad? Dessa frågeställningar kan bidra till att öka förståelsen för 
förändringsprocessen. 
 
3.1 Forskningsfrågor 
De frågeställningar undersökningen syftar till att besvara är: 
 

• Vilka motivationsfaktorer har haft betydelse för informanterna vid en 
beteendeförändring (före)? 
 

• Vilka motivationsfaktorer har haft betydelse för informanterna vid 
bibehållandet av en beteendeförändring (under)? 
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4. METOD 
 
För att få en ökad förståelse för det studerade valdes intervjuer som 
datainsamlingsmetod, då studien har en generell kvalitativ ansats. Kvalitativa 
intervjuer ger en uppfattning av informanternas bild av det undersökta fenomenet 
(Kvale, 1997). Syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet, där 
förståelsen och tolkandet är av vikt, och att se den intervjuades livsvärld (ibid.). Fokus 
ska ligga på vissa teman i den intervjuades värld där denne beskriver så exakt som 
möjligt upplevelser, känslor och handlingar. Detta skapar en grund för djupare och mer 
fullständig uppfattning om fenomenet som studeras. Enligt Trost (2005) ligger här 
intresset i att försöka förstå deras sätt att resonera eller reagera och att beskriva 
människors upplevelser och erfarenheter av något. En viktig faktor inom de kvalitativa 
intervjuerna är därmed att komma åt det starkt subjektiva hos de intervjuade (Holme & 
Solvang, 1997). För att lyckas med detta måste en fysisk och social närhet över tid 
byggas upp till de intervjuade. Den fysiska närheten innebär att kommunikationen sker 
ansikte mot ansikte, och den sociala närheten innebär en ömsesidig tillit mellan 
intervjuaren och informanten. I kvalitativa intervjuer är det viktigt att författaren 
försöker sätta sig in i den undersöktes situation, vilket underlättas av en förförståelse 
av området som ska undersökas (Holme & Solvang, 1997). 
 
4.1 Urvalsgrupp och undersökningsdeltagare 
De kriterier som användes vid urvalet av undersökningsdeltagare var att de skulle 
befinna sig i åldersspannet 16-84 år, samma åldersgränser som Folkhälsoinstitutet 
utgått från i de nationella folkhälsoenkäterna (Statens Folkhälsoinstitut, 2010c), samt 
vara jämnt fördelade när det gäller kön och typ av förändring för att ge en bredare bild 
av motivationsfaktorer. Informanterna valdes ut på grund av att de genomfört en 
beteendeförändring inom något av de tre sista folkhälsomålen hos Folkhälsoinstitutet, 
samt för att de befann sig på fördelaktigt geografiskt avstånd. Viktigt var att de 
intervjuade bibehållit levnadsvanorna i minst sex månader, då den transteoretiska 
modellen förklarar att en beteendeförändring befästs och stärks efter denna tidpunkt 
(Kostenius & Lindqvist, 2006). 
 
Informanterna valdes till stor del genom det som brukar kallas ett snöbollsurval, vilket 
innebär att de som valts ut att delta i undersökningen, föreslår ytterligare individer som 
kan ingå i urvalet (Janlert, 2000). Författarna kom även i andra sammanhang i kontakt 
med personer som genomfört en beteendeförändring, vilket gav upphov till fler 
informanter. Trost (2005) påpekar att antalet intervjuer bör hållas ned för 
detaljöversiktens skull, så undersökningen kom till slut att bestå av sex utvalda 
individer. Åldersspannet blev 20-60 år, med en jämn fördelning av män och kvinnor 
och en medelålder på 38 år. Förändringarna gällde i tur och ordning två kvinnor inom 
området kost, två män inom området fysisk aktivitet samt en kvinna och en man inom 
området tobak, alkohol och narkotika. 
 
4.2 Genomförande 
Då denna studie går ut på att belysa motivationsfaktorer som haft betydelse för 
personer som genomgått olika typer av beteendeförändringar genomfördes kvalitativa 
intervjuer. Fokus låg på dessa personers upplevelser och erfarenheter inom det 
studerade ämnet. I den kvalitativa intervjumetoden är det viktigt att fokus ligger på det 
som ska studeras, frågorna får dock inte vara alltför strängt strukturerade utan vara 
öppna så den intervjuade känner sig fri i sitt berättande (Kvale, 1997).  
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Introduktionsfrågorna handlade om vilken typ av beteendeförändring informanterna 
genomfört och inom vilken tidsram förändringsprocessen fortskridit. Därefter 
formulerades frågor kring deras motivationsfaktorer före och under förändringen, och 
slutligen om de upplevt några andra förändringar i sina liv och vad de lärt sig om sig 
själva. Dessa frågor ansågs behandla motivationsfaktorer och förändringsprocessen 
och kunde bidra till att uppnå denna studies syfte (se bilaga 2). 
Som tidigare nämnts är närhet och god tillit mellan intervjuare och informant av stort 
värde (Holme & Solvang, 1997). Därför diskuterades i förhand hur de intervjuade 
skulle bli kontaktade då tid för intervjun skulle bestämmas. I första hand skulle 
kontakten ske ansikte mot ansikte eftersom man då lättare uppnår en relation med 
informanten (ibid.). Om detta inte var möjligt skulle de i andra hand kontaktas via 
telefon. För att skapa närhet inleddes samtliga samtal med en presentation av 
författarna, en information om uppsatsens syfte och varför just dessa informanter 
ansågs ha ett värde för studien. För att få tid till att fundera över deltagande i studien i 
allmänhet och frågorna i synnerhet, då dessa i vissa fall behandlade ämnen som kan 
upplevas som känsliga, erbjöds informanterna att få informationsbrev och 
intervjufrågor hemskickade i förväg (se bilaga 1 & 2). I informationsbrevet 
meddelades de om intervjuns beräknade längd och de etiska övervägandena, bland 
annat att deltagande är frivilligt och kan avbrytas utan motivering. Här fanns också 
information om att intervjuerna efter godkännande skulle spelas in, men att allt 
insamlat datamaterial skulle behandlas konfidentiellt.  
 
Då kvalitativa forskningsintervjuer syftar till att komma in på djupet av det som 
studeras, bör avsatt tid för intervjuerna inte vara alltför kort (Kvale, 1997). I detta fall 
upplevdes en timme per intervju vara lagom, då en längre tid hade kunnat medföra att 
det varit svårt att hitta informanter som kunde ställa upp. Informanterna fick själva 
välja plats för utförandet av intervjun. De flesta kom inte med något förslag, men två 
av informanterna kände att det var bättre om intervjun inte skedde i hemmet då de inte 
ville bli störda av andra i familjen, något som även påpekats av Trost (2005) som ett 
potentiellt störningsmoment. Fyra intervjuer genomfördes i ett bokat grupprum på ett 
bibliotek, den femte skedde på den intervjuades arbetskontor och den sista intervjun 
genomfördes hemma hos informanten. En pilotintervju, där författarna kunde fördela 
arbetsuppgifterna, genomfördes innan övriga intervjuer eftersom det är viktigt att testa 
frågorna och få synpunkter på dem innan de tillämpas i undersökningen (Kvale, 1997). 
Författarnas arbetsfördelning, det vill säga att en av dem intervjuade och den andra 
antecknade, bidrog till att fokus kunde läggas på informanten, vilket är viktigt i 
kvalitativa forskningsstudier (Holme & Solvang, 1997). Resultatet av pilotstudien blev 
vissa borttaganden av frågor och en del omformuleringar. 
 
4.3 Databearbetning 
Bearbetningen av det inspelade materialet började med en transkribering som 
kompletterades med de under intervjuerna förda anteckningarna. Transkriberingen av 
intervjuerna gjordes för att tillgängliggöra innehållet för analys, men även för att 
eliminera överflödigt material. Kvale (1997) menar att det som är väsentligt eller 
oväsentligt är beroende av undersökningens syfte. I den transkriberade texten delades 
information med relevans upp i två delar. Den ena delen bestod av informanternas 
motivationsfaktorer före påbörjandet av beteendeförändringen och den andra bestod av 
motivationsfaktorerna som fick förändringen att bibehållas. Motivationsfaktorerna 
underströks med olika färger beroende på vilken kategori (före eller under) de tillhörde 
och därefter identifierades olika teman bland motivationsfaktorerna i informanternas 
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svar, något som är vanligt vid forskning med kvalitativ data (Cohen, Manion & 
Morrison, 2000). Dessa teman ansågs genomgående och betydelsefulla. Att analysera 
kvalitativ data innebär att den som analyserar gör sina egna tolkningar av det som 
sagts eller skrivits och skiljer sig på så sätt från den numeriska positivistiska 
traditionen (ibid.). Innehållsanalyser används ofta i kvalitativ forskning, och enligt 
Graneheim & Lundman (2003) är den centrala funktionen av en kvalitativ 
innehållsanalys att skapa teman där innehållet delar en helhet. Tolkningar kan skilja 
sig beroende på vem som läser, och då denna analys genomfördes av två individer kan 
det innebära att olika tolkningar uppstod. För att få fram teman var därmed vissa 
naturliga kompromisser nödvändiga.  
 
4.4 Forskningsetiska överväganden 
Den etiska principen om konsekvenserna för informanterna, att de inte skulle komma 
till skada, var en viktig aspekt i denna undersökning. Det uppnåddes genom att 
tillämpa de fyra etiska kraven; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 
och konfidentialitetskravet. Informationskravet handlar om att forskaren ska informera 
deltagarna om att det är frivilligt att medverka i studien och att de kan avbryta sin 
medverkan när som helst (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet innebär att 
deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. När det gäller 
nyttjandekravet får uppgifter som insamlats endast användas i forskningsändamål. 
Med konfidentialitetskravet menas att forskarna har tystnadsplikt när det kommer till 
etiskt känsliga uppgifter som lämnats av deltagarna. Deltagarna ska inte kunna 
identifieras av utomstående. För uppnåendet av informationskravet informerades 
deltagarna om att deltagandet var frivilligt vid första kontakten och därefter skickades 
ett informationsbrev och intervjufrågorna ut innan intervjutillfället (se bilaga 1 & 2). 
Även där gavs information om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att 
avbryta sin medverkan när som helst. När det kom till samtyckeskravet togs i åtanke 
att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. De uppgifter som 
samlades in under denna studie användes endast i detta forskningsändamål i enlighet 
med nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att inte avslöja 
deltagarnas identiteter då andra namn användes i uppsatsen. Författarnas eventuella 
påverkan på undersökningen var också en viktig faktor att tänka på, och löstes genom 
en genomgående strävan efter att inte identifiera sig med informanterna. 
 
4.5 Trovärdighet 
I en kvalitativ forskningsstudie bör trovärdigheten vara genomtänkt (Graneheim & 
Lundman, 2003). Den första frågan om trovärdighet uppstod när beslut skulle fattas 
om studiens inriktning, val av sammanhang, deltagare och tillvägagångssätt för 
insamling av data. Att välja den lämpligaste metoden för datainsamling är viktigt för 
att etablera trovärdighet. Ett sätt att stärka trovärdigheten är att visa representativa citat 
från intervjupersoner. Det är viktigt att fråga om samma områden för samtliga 
deltagare. För att underlätta överförbarheten är det värdefullt att ge en klar och tydlig 
beskrivning av urval och deltagarnas egenskaper, datainsamling och processen för 
analysen. Ett utmärkande drag i kvalitativa innehållsanalyser är att metoden i stor 
utsträckning fokuserar på ämnet och sammanhanget, och betonar skillnader och 
likheter mellan teman (ibid.). Etik är en aspekt som måste beaktas för att 
trovärdigheten ska stärkas. Därför tillämpades de forskningsetiska överväganden som 
nämnts ovan. Ambitionen var att formulera frågorna på samma sätt och att samma 
person intervjuade varje gång och att den andra uppsatsförfattaren förde anteckningar 
under intervjusituationen. Följdfrågor ställdes eftersom det även har en inverkan på 
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trovärdigheten (Trost, 2005). När data analyserades gjordes detta oberoende av 
varandra i ett första skede och därefter jämfördes analyserna. 
 
Då intervjuerna skedde på enskilda platser och författarna försäkrade informanterna att 
det insamlade materialet skulle behandlas konfidentiellt, fanns ingen anledning för 
informanterna att ge missvisande svar. Dessutom ställde informanterna upp på 
intervjuerna frivilligt, vilket kan tyda på att de inte hade något emot att dela med sig 
av sina berättelser. På så vis anses informanternas svar vara trovärdiga. En felkälla 
som hade kunnat ha betydelse var att ämnet som studerades kan uppfattas som 
känsligt, vilket kan ha medfört att informanterna undanhållit viss information. 
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5. RESULTAT 
 
Här presenteras ett sammandrag av intervjuerna i olika kategorier. 
Motivationsfaktorerna delas in i tidsperspektiven före och under, samt i de olika 
områden där förändringarna skett; fysisk aktivitet, kost samt tobak, alkohol och 
narkotika. Informanterna som gjort förändringar inom området fysisk aktivitet kallas 
här Magnus och Nils. Informanterna som gjort förändringar inom kostområdet kallas 
här Anna och Lisa. Informanterna som gjort förändringar inom tobak, alkohol eller 
narkotikaområdet kallas här Peter och Maria. 
 
5.1 Motivationsfaktorer som haft betydelse före förändringen 
Här presenteras sammandrag av intervjuerna som innehåller motivationsfaktorer som 
haft betydelse före förändringen. De delas in i de olika områden där förändringarna 
skett.  

5.1.1 Fysisk aktivitet 
Under högskoletiden var Magnus fysiskt aktiv genom fotboll på sommaren och 
hockey på vintern. Den främsta motivationen för honom var den sociala faktorn att få 
umgås med vänner och att ha kul. Skador och framväxandet av andra intressen gjorde 
att han slutade träna och blev alltmer inaktiv. För ungefär fem år sedan var Magnus på 
en midsommarfest och uppvaknandet kom då hans väninna talade om vad en tjej hade 
frågat henne: ”- Har inte Magnus gått upp i vikt? Och då tänkte jag att man skulle 
börja och träna.” Träningsstarten blev dock inte av, och det dröjde innan en 
medlemsrådgivare lockade in honom på ett gym. Där bokade han en provträning och 
blev sedan kvar. Något som Magnus upplevde som positivt med gymmet var det 
trevliga bemötandet. Två år senare flyter träningen fortfarande på kontinuerligt. 
 
Nils tränade fotboll på gymnasiet, men sedan körkortet anskaffades blev det allt 
mindre träning. En del spontanträning med kompisar förekom förstås, men tennisen 
eller squashen blev aldrig en regelbunden träning. För tio år sedan ansåg Nils att han 
var lagom fysiskt aktiv med cykelturer till och från jobbet då han fick ett förslag från 
en kompis: ”- Du måste följa med och cykla Vätternrundan. Jaha, tänkte jag. Då sa 
han sen så här att det är bra om man cyklar hundra mil innan.” Och så blev det. Nils 
cyklade de hundra milen och tyckte att cykel var en alldeles utmärkt idé. 

5.1.2 Kost 
Innan Anna bestämde sig för att ändra sina kostvanor hade hon funderat på hur hon 
skulle gå tillväga. GI-metoden var ett alternativ, då hon kände att hon behövde gå ned i 
vikt, men hon provade även andra metoder som alla visade sig verkningslösa ur ett 
långsiktigt perspektiv. ”Ända tills pojkarna köpte ett sådant där Wii-spel. Man kunde 
göra en egen profil och då visade den övervikt.” Strax därefter, för ett och ett halvt år 
sedan, hittade hon Aftonbladets viktklubb på nätet. Först var tanken att betala för ett 
halvår, men skillnaden i pris till ett helt år var så liten att det blev ett helt år istället. 
 
Lisa märkte redan i tonåren att hon behövde göra något åt sina kostvanor. Hon hade 
tappat kontrollen över ätandet, mådde otroligt dåligt och hade svårt att fungera i sitt 
vardagliga liv. Även om hon kände sig tjock var det dock den känslomässiga delen av 
problemet som övervägde. Lisa ville ur beteendet, men varken böcker med självhjälp 
eller kuratorer hade kunnat ge henne det hon ville ha. ”Men en seriös förändring 
började 1998 då gick jag en intensivvecka hos Bitten Jonsson [Ett behandlingshem för 
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sockerberoende]. Men en kort tid därefter gick jag tillbaka till gamla vanor, men där 
på nå vis öppnades mina ögon och där startade allt.” På behandlingshemmet förstod 
Lisa för första gången att hon behövde hjälp med att ta sig ur sina vanor. När detta gått 
upp för henne sökte hon och hittade ett tolvstegsprogram för drogmissbrukare som hon 
fick delta i eftersom någon grupp för tvångsätare ännu inte fanns. För en utomstående 
kan det kanske verka lite konstigt att detta var en bra lösning, men Lisa anser att 
hennes problem är gemensamma med andra missbrukares med den enda skillnaden att 
valet av medel för att döva den inre smärtan varierar. Detta var en period där Lisa för 
första gången kände att hon hade kontroll över vad som skedde, och den första 
perioden av kontroll varade i ungefär ett halvår. Lisa fick återfall igen och blev 
därefter sjukskriven. Då sökte hon upp ett annat behandlingshem som var för 
missbrukare, vilket ledde till att Lisa återigen blev motiverad till en 
beteendeförändring. Sedan dess har Lisa bibehållit sin förändring, vilken har varat i 
två och ett halvt år.  

5.1.3 Tobak, alkohol och narkotika 
Peter har levt med missbruk och kriminalitet i fyrtio år. Han stämplades redan som 
tolvåring som alkoholist, och första gången han faktiskt ville sluta med missbruket var 
redan vid arton års ålder vid ett tillfälle då han knappt varit ute ur fängelset sedan 
femton år. Men problemen fortsatte och de enda perioder när han faktiskt kan sägas ha 
varit drogfri på riktigt var när han satt i fängelse eller på behandlingshem: ”Där visste 
man ju alla regler, man visste precis allt, man kände sig lugn och trygg och så var man 
accepterad av alla grabbarna och man var inte alls accepterad utav de där ute.” Peter 
var en duktig fotbollsspelare och vid ett tillfälle i fängelse blev han lovad gratis mat 
och husrum vid muckandet om han gick med i ett lag. Men inte heller denna gång 
lyckades han klara av att hålla sig ifrån drogerna. Det enda han egentligen ansåg sig 
vara bra på var att försörja familjen, och även här hittar han såväl smärtsamma som 
ögonöppnande episoder. Peter hade planerat en massa aktiviteter för en vecka han 
skulle spendera med sin son, men när han delade med sig av planerna svarade sonen 
på ett sätt som Peter aldrig skulle glömma: ”… så sa han: - men vi är ju hos varandra 
farsan. Så han brydde sig inte, förstår du? Det där har jag lärt mig mycket ut av. Han 
var bara fem år och visste mycket bättre än mig.” Peters liv fortsatte med nyktra 
respektive onyktra perioder samt perioder i fängelse eller på behandlingshem, och 
inget verkade riktigt fungera. Det som slutligen startade hans process i att verkligen 
bestämma sig för att sluta med missbruket, var situationen för en av sönerna som då 
bodde i en fosterfamilj. Sonen, som han besökte med jämna mellanrum, blev inte alls 
väl behandlad där han bodde. Vid ett besökstillfälle fick Peter nog, och det var då 
vändpunkten i livet kom. Den lilla sonens situation tvingade fram en enorm förtvivlan 
hos honom:  
”Sen vet jag inte vad som hände, jag tog upp ungen i luften när vi kom hem, och så sa 
jag så här: – försök att ha det så bra som du kan ha i ett år så lovar jag att jag 
kommer upp och hämtar dig. Satt ner han på golvet. Efter det bara började det sticka i 
hela kroppen på mig som sockerdricka i huvudet ner och ut i armarna och ner och så 
ut i fötterna och sen så blev jag coollugn och sen tänkte jag nu är det över. Sen på 
kvällen skjutsade jag tillbaka min son och sen så tänkte jag; vad fan har jag lovat, det 
här kommer att bli ett helvete, fast det här löftet går inte att bryta. Sen dess har jag 
inte ens druckit en lättöl. Och det är femton år tillbaka. Det var som ett andligt 
uppvaknande, fullständig övertygelse när jag tog upp min son.” 
 
Maria kände i tonåren att hon behövde göra en förändring eftersom hon redan då var 
en stor konsument av tobak. Hon ljög för sina nära, däribland för sina barn, för att 
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kunna gå ut på krogen och dricka – ett drickande som sedan spred sig även till de 
vanliga veckodagarna. Ångesten dämpades, men hon mådde fruktansvärt dåligt i alla 
fall. Till slut fick hon diagnosen ADHD, vilket kom att hjälpa henne åtminstone lite i 
hennes förståelse av det egna uppträdandet. Vid ungefär samma tid kom hon även att 
följa med en vän till en kyrka i närheten.  
”När jag kom dit så upplevde jag mycket kärlek, inte den här kärleken då man kräver 
att man ska få något själv, nej det var den här kärleken som jag själv fick upptäcka att 
jag är värd för den jag är, jag är en ny skapelse till ett nytt liv.”  
Strax innan besöket i kyrkan hade Maria också slutat med kaffe och cigarretter – 
visserligen inte för första gången i livet, men på riktigt den här gången – och nu 
verkade det inte ens svårt att hålla sig borta: 
”Det kändes som att jag började förbereda mig redan där fastän jag inte då visste om 
att jag skulle till kyrkan. Gud är den allsmäktige. Och samma dag som jag gick till 
kyrkan blev jag andedöpt. Man döper sig i Kristus och man gör det för man begraver 
sitt gamla liv och får ett nytt liv med Jesus och den heliga anden. Från den dagen 
slutade jag även med att dricka helt.” 
   
5.2 Motivationsfaktorer som haft betydelse under förändringen 
Här presenteras sammandrag av intervjuerna som innehåller motivationsfaktorer som 
haft betydelse under förändringen. De delas in i de olika områden där förändringarna 
skett.  

5.2.1 Fysisk aktivitet   
Magnus upplever den konstanta uppmuntran från personalen på gymmet som oerhört 
motiverande. Förslag på nya träningsformer och råd i alla former är något som 
kommer naturligt i den miljön, och han började själv aktivt att söka information på 
internet för att ändra sina kostvanor och gick därefter även ner i vikt.  
”Ja, man orkar allting mycket bättre om man har bättre kondition. Man börjar inte 
flåsa när man går till jobbet på en halvtimme, och man blir inte svettig om man ska 
cykla någonstans. Man orkar mycket mer och det är jätteskönt. Man känner att det ger 
effekt i alla fall. Och man är piggare på morgnarna.”  
Som yngre tränade Magnus för att han tyckte att det var roligt, men nu handlar det mer 
om att träna för att må bra. Förhoppningen inför framtiden är givetvis att kroppen ska 
fungera längre än den gjort om han inte tränat. 
”Jag gillar ju att träna själv också och på morgnarna. Då är det lugnast på gymmet 
då kan jag köra igenom kroppen ganska snabbt. Jag känner mig mer motiverad efter 
jul och nyår eftersom då har man ätit en massa skit. Och även av att jag slipper det 
här dåliga samvetet när jag tränar för då kan jag ta mig en pizza utan att få dåligt 
samvete.”   
 
För Nils blev cyklingen ett stort intresse, och förutom ett större antal Vätternrundor 
har det även tagit sin form i spinning inomhus på vintrarna, när det inte är lämpligt att 
plocka fram den vanliga cykeln. Viljan att hela tiden klara en till tävling blev en 
väldigt bra drivkraft i Nils träning: 
”Det var någon som sa så här; att man hanterar stressen bättre. Och det tror jag 
faktiskt är sant. Jag känner det själv. Jag har ett ganska stressigt arbete och jag 
känner att jag kan hantera den stressen bättre nu än förr, fast kan det ju också bero på 
att man har blivit äldre och fått bättre rutin.” 
Ungefär samtidigt som Nils inledde sin träning med cykeln lade han även om sitt 
ätande, vilket gjorde träningen mycket lättare och att han även gick ner i vikt. 
Inhandlandet av en riktigt bra cykel fungerade också som en utmärkt sporre eftersom 
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det förenklade själva träningen så mycket. Naturligtvis blev det också mycket enklare 
att träna när han genom sitt cyklande träffade en massa nya människor med samma 
intresse. När Nils får frågan om vilka framgångar han ser i sin förändring svarar han: 
”Ja, men dels att man orkar mer. Man känner att man mår bättre. Och sen kan det 
vara en morot att man tycker det är kul att tävla mot klockan, om det gick fortare det 
året än förra året. Men det viktigaste är att man kommer ut och får denna härliga 
naturupplevelse med alla dessa dofter och ingen dag är lik den andra.” 

5.2.2 Kost 
Det som Anna tycker har varit de viktigaste motivationsfaktorerna under tiden som 
hon ändrat sina kostvanor har varit hennes viktnedgång och hur mycket mer ork hon 
har nu. På frågan om det är något annat som speciellt sporrat henne i sin 
förändringsprocess svarar hon: 
”Jo, det är klart att man blev mer sporrad och insåg att man gjort rätt och när till och 
med någon som du kommer in och märker en förändring och du är ju inte den enda på 
den här arbetsplatsen som har sagt något.” 
Nya kläder och möjligheten att komma i dem är en klar motivationsfaktor, och till stor 
hjälp har den mall som hjälper henne att veta hur hon ska gå till väga med sina nya 
matvanor varit: ”Jag behöver liksom svart på vitt vad jag ska äta. Och att jag får 
råden utan att behöva prata med någon. Vill göra det själv.” 
 
Stegen i tolvstegsprogrammet är Lisas främsta motivationsfaktor, naturligtvis 
tillsammans med viljan att äntligen bli fri från tvångsätandet. En till faktor och 
skillnad jämfört med tidigare tillfällen och försök att tillfriskna, är dansen. 
”Det är skönt att komma in i ett sällskap där ingen känner mig eller vet vad jag har 
gått igenom, där pratar man om vädret.” Den fysiska aktiviteten är också bra för att få 
en balans i kroppen, något som även Bitten Jonsson jobbar mycket med. På 
uppmaning listar Lisa andra saker som hjälpt henne att fortsätta vara motiverad under 
hela den tunga processen: 
”Det var ju kniven mot strupen, det har varit motivationsfaktorn. Det är då som man 
säger; nej, nu får det vara nog. Att jag inte klarar det själv och ber om hjälp och att de 
som själva har haft liknande problem är de som har hjälpt mig bäst. Det handlar inte 
om vikten, utan vikten är bara ett symptom. Tar jag hand om mig själv så kommer det 
så småningom att lösa sig själv. Att i mitt fall inse att den där myten med att när jag 
väl går ner i vikt då kommer hela livet vara fantastiskt, inte stämmer. Jag får vara 
människa, jag får ha problem och brister och jag är okej precis som jag är.” 
Något annat som poängterades var att Lisa lärt sig mycket från sina misstag i tidigare 
försök till förändring. Vid dessa tillfällen slutade hon efterhand att följa 
tolvstegsmodellen, vilket var en bidragande faktor till ett återfall. Nu har hon lärt sig 
att förändringen är en livslång process och att hon alltid måste följa den metod hon vet 
fungerar.  

5.2.3 Tobak, alkohol och narkotika 
Peters insikt om att sonen behövde honom var den mest betydande motivationsfaktorn 
för Peter. Tillsammans med några andra faktorer såsom fotbollstränaren som trodde på 
honom och ett möte med en läkare som behandlade honom som en människa. Sonens 
dåliga tillvaro fick Peter att tillslut vända ryggen åt missbruket och bli motiverad att 
fortsätta framåt i livet. Han startade en förening (FLIK) tillsammans med några andra 
tidigare interner, där man äntligen kunde få lufta det man ville med folk som förstod 
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vad det var man sade. Angående att bli sedd den där gången av fotbollstränaren 
kommenterar Peter så här:  
”Det var bara synd att ingen fanns där då för att hämta upp mig. Eftersom den där 
känslan att känna sig oduglig och otrygg, får nästan varje missbrukare att gå tillbaka 
till spriten.”  
Han har också blivit motiverad av att känna att man kan hjälpa andra. Det gör han 
genom att föreläsa i skolor och möta killar som precis kommit ut från fängelset. På en 
fråga om tolvstegsprogrammet visar Peter på en intressant insikt när han kommenterar 
dess innehåll: 
”Fast det här med att känna skuld och skam som är en del i tolvstegsprogrammet om 
gottgörelse, det har jag aldrig upplevt sen jag blev drogfri. När man för en gångs skull 
gör något bra i livet ska man då dra ner sig?” 
Lite senare under intervjun berättar Peter att det är en extra motivation att göra 
föreläsningarna gratis när han ger sin åsikt om andra föreläsare som är i samma 
situation som han själv och som tar betalt för föreläsningar: 
”Det blir sådana jävla slashasar av dem, stora i truten, märkvärdiga och de glömmer 
ju bort totalt. För mig är det viktigt att komma ihåg vem jag är, för jag har något att 
lära av varenda människa jag möter.”  
Som avslutning ger Peter några råd till den som känner att han eller hon har fastnat i 
ett missbruk: 
”Det måste börja inifrån. Det andliga uppvaknandet, en full övertygelse inifrån, som 
när jag såg min son som jag skulle hämta upp. Man måste ha ett mål och tänka vad 
som än händer är det det här som gäller och man måste fråga sig vad det är man vill 
uppnå med nykterheten?” 
 
Marias motivation har byggt på att hon börjat känna sig älskad och accepterad för den 
hon är, att hon hamnat i en situation i livet där hon är trygg med uppfattningen om sig 
själv och att hon känner hoppfullhet inför livet. Även tron har, naturligtvis, gett henne 
styrka i sitt förändringsarbete. Hon tror numera på Gud på ett helt annat sätt, hon talar 
om att hon hittade dit i sin process: ”Då upptäckte jag att han verkligen finns och jag 
kände mig hemma, det kom en frid inom mig.” Bibeln och den personliga bönen har 
även funnits med som viktiga motiverande faktorer i Marias process – en process som 
har handlat mycket om att anta ett nytt sätt att se på världen: 
”För när man dricker blir man någon annan, man säger saker som sårar eller man 
blir fräck – man är inte sig själv och jag tänkte; nej, jag behöver inte det. Gud har lärt 
mig att hantera min bitterhet som har byggts upp genom min bakgrund med 
besvikelser, våld, lögner och otrohet och det formar en. Han har även hjälpt mig att 
tänka fina tankar om andra och att se hjärtat hos människor och inte det yttre.” 
Marias barn har även varit en betydande faktor som motiverat henne. Hon nämner att 
hon inte ville att barnen skulle ha samma uppväxt som hon hade och ville vara en bra 
förebild för dem. 
 
 
 
 
 

 
 

 



  22 

5.3 Sammanställning av resultat 
Nedan sammanställs resultatet i en tabell, där informanternas motivationsfaktorer 
delas in efter Granboms (1998) huvudfrågor i motivationsteorin; vad som sätter igång 
beteendet (1), vad som anger riktningen (2) och vad som upprätthåller den nya 
förändringen (3). Dessa huvudfrågor delas även in i denna studies huvudkategorier; 
före och under. De frågor som anses tillhöra kategorin före är vad som sätter igång 
beteendet samt vad som anger riktning. Sista frågan hamnar i kategorin under.
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Fysisk aktivitet 

 Före Under 
Magnus 1. Kommentar 

2. Erbjudande på gymmet, 
Trevligt bemötande 

3. Trevlig personal fick hjälp, 
Träningen gav resultat, 
Piggare, Nytt intresse för 
hälsa, Viktminskning  

Nils 1. Råd 
2. Provade på, Var kul, Mål 

3. Roligt med målmedveten 
träning, Bättre på att hantera 
stress, Naturupplevelse, Ny 
cykel, Nytt intresse för 
hälsa, Viktminskning 

 
 
 

Kost 
 Före Under 

Anna 1. Såg högt BMI i Wii-spelet 
2. Anmälde sig till 

Viktklubben, Mål 

3. Viktminskning, 
Viktklubbens recept, 
Enkelheten, Andra märkte 
det, Bättre fysik, Piggare, 
Tanken att gå upp vikten  

Lisa 1. Mådde dåligt 
2. Sökte ett passande 

behandlingshem 

3. Samtal, AA, 12-
stegsprogrammet, OA, 
Stödperson, Kostschema, 
Mår psykiskt och fysiskt 
bättre, Dansen 

 
 
 

Tobak, Alkohol och Narkotika 
 Före Under 

Peter 1. Hans sons omständigheter 
2. Fotbollsträning, FLIK 

3. Behövd, Fysisk aktivitet, 
Samtal AA, FLIK, Hjälpa 
andra utan att få betalt 

Maria 1. Råd 
2. Andedöpt i kyrkan 

3. Att få gå till kyrkan, Samtal, 
Bibeln och bibelskolan, 
Bön, Vänner, Bra förebild, 
Lugn 
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5.4 Slutsatser 
Hälften av informanterna upplevde svårigheter med missbruk. För att dessa skulle 
kunna genomföra en beteendeförändring krävdes ett flertal försök samt ett stort socialt 
stöd. De upplevde att de grupper de ingick i var en betydande motivationsfaktor, då de 
gavs möjlighet att dela med sig av sina problem och få förståelse från andra som varit i 
liknande situationer. Andliga reflektioner var en annan viktig faktor. Andligheten 
kunde uppfattas på olika sätt, den kunde vara av religiös karaktär men även en tro på 
något som var större än sig själv. En gemensam faktor för dessa informanter var att 
förändringen infann sig när inga andra utvägar fanns, vardagen fungerade inte och en 
förändring var nödvändig. Vid bibehållandet av beteendeförändringen beskrevs 
liknande faktorer som ovan viktiga. Det som skilde det sista, avgörande försöket till 
förändring, från tidigare försök, var olika hos de tre informanterna. För Peter handlade 
det om kärleken till sonen och rädslan för att han skulle fara illa. Det som gjorde att 
förändringen bibehölls var löftet till sonen. För Marias del var det inträdet i kyrkan 
och bekräftelse på Guds existens, vilket medförde en känsla av kravlös kärlek, 
acceptans och inre frid, som var de avgörande faktorerna. För Lisa handlade det om att 
hon lärt sig från tidigare erfarenheter. Hon visste nu vilka återfallsgropar hon skulle 
passa sig för och beskrev förändringen som en livslång process, där man aldrig blir 
färdig. 
 
Andra hälften av informanterna bestod av personer vars levnadssätt inte var av lika 
destruktiv karaktär. De förändringar som genomfördes syftade till ökad fysisk aktivitet 
och viktnedgång. En gemensam faktor för dessa tre var att förändringen triggades 
igång av en yttre påverkan. Nils blev uppmanad av en kompis att cykla Vätternrundan, 
Magnus fick en kommentar om sin viktuppgång och Anna fick se sitt höga BMI-värde 
(Body Mass Index) på ett tv-spel. Dessa faktorer motiverade informanterna till att 
genomföra en beteendeförändring. De gemensamma faktorer som motiverade till att 
bibehålla förändringen var de upplevda hälsovinsterna som erhölls, såsom att de blev 
piggare, fick lättare att hantera stress, gick ner i vikt och fick bättre fysik. Något annat 
som bidrog till att förändringen bibehölls var att informanterna hittat aktiviteter eller 
tillvägagångssätt som passade dem, samt att aktiviteterna var målorienterade. 
 
Något som upplevdes som viktigt för att förändringen skulle bibehållas och vanan 
etableras, var att förändringen genomfördes för deras egen skull, vilket större delen av 
informanterna hade gjort. 
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6. ANALYS 
 
I detta avsnitt kopplas resultatet till bakgrunden. Analysen delas upp på samma sätt 
som i tabellen ovan, det vill säga i Granboms (1998) huvudfrågor samt denna studies 
huvudkategorier före och under. 
 
6.1 Motivationsfaktorer som haft betydelse före förändringen 
Här analyseras de motivationsfaktorer som haft betydelse före beteendeförändringen. 
De kopplas till den forskning och de modeller och teorier som beskrivs i bakgrunden. 
Uppdelning sker även i Granboms (1998) huvudfrågor på motivationsteorin. Under 
kategorin före hamnar frågorna vad som sätter igång beteendet och vad som anger 
riktningen? 

6.1.1 Vad sätter igång beteendet? 
Av de sex informanterna har fem blivit mest påverkade av yttre faktorer, exempelvis 
genom kommentarer från människor i omgivningen. Detta har i sin tur startat en 
tankeprocess som sedan tagit dem vidare till handling och slutligen en 
beteendeförändring. Den sjätte informanten var därmed den enda som genomdrev 
beteendeförändringen enbart på grund av en inre faktor; hennes psykiska och fysiska 
tillstånd var så dåligt att hon inte klarade av vardagen, och därför var förändringen ett 
måste. 
I intervjuerna framkom hur de fem som påverkades av yttre faktorer sedan kom att bli 
påverkade av känslor och tankar, vilket resulterade i att även de hamnade i ett tillstånd 
där man kan säga att det var den inre motivationskraften som fick dem att handla på ett 
visst sätt. Troligen är det omöjligt att genomdriva en förändring av tillvaron som dessa 
beteendeförändringar innebär utan att ha den inre motivationen, och som Anshel och 
Kang et al. (2008) har poängterat är att denna motivation är oerhört viktig att behålla 
för att förändringen ska kunna bli en vana. En koppling kan även dras till Rousseaus 
(1977) synsätt på lärande. Han menade att lärandet ska komma inifrån och vara 
förenligt med individens intressen. Det syntes också i resultatet en återkoppling till 
Anshel och Kang då informanterna beskrev att de inre motivationsfaktorerna även 
hade betydelse för dem då de bibehöll sina förändringar. Till exempel var det relativt 
vanligt att negativa känslor dök upp ibland när de tänkte på att gå tillbaka till det som 
var innan, men att de övervann dessa med sin inre motivation. Man skulle kunna 
koppla detta beteende till de förflyttningar som kan ske mellan de olika 
förändringsstadierna i den transteoretiska modellen, där även återfall är en naturlig del 
i processen (Kostenius & Lindqvist, 2006). Samtliga informanter berättade att de hade 
gjort tidigare försök men gått tillbaka till det som var innan, och man kan direkt spåra 
deras beteende till den transteoretiska modellen. Hälften av de intervjuade hade gjort 
ett flertal försök innan de slutligen lyckades bibehålla förändringen medan den andra 
hälften klarade detta efter bara ett försök.  
Skillnader i de yttre motivationsfaktorerna hos de olika könen, till exempel vikten, var 
jämnt fördelad i studien då både två män och två kvinnor nämnde det som en 
motivationsfaktor. Den ena förklaringen till denna önskan om viktnedgång handlade 
om hälsan och tycktes vara lika viktig för både kvinnorna och männen, och den andra 
– som handlade om det allmänna utseendet – nämndes som viktig av både en man och 
en kvinna. Då denna uppsats undersöker en liten population kan naturligtvis inga 
generella slutsatser dras angående skillnader i kön, men det kan ändå kommenteras att 
inga kopplingar kunde dras till Berrys (2004) studie, där de flesta kvinnorna ansåg att 
just utseendet var den primära faktorn vid viktminskning. Zhang et al. (2007) visade 
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att hälsovinsten var den viktigaste motivationsfaktorn till fysisk aktivitet när det gällde 
yngre män. De hälsovinster som togs upp av båda informanter som gjort en förändring 
inom fysisk aktivitet, såsom att de blev piggare, fick lättare att hantera stress, kan ses 
som inre motivationsfaktorer. I denna uppsats märktes ingen skillnad mellan olika 
åldrar. 
 
Tre av informanterna i studien kände sig tvungna att genomdriva förändringen i 
beteendet på grund av yttre och inre faktorer som fick dem att må dåligt både fysiskt 
och psykiskt, precis som beskrivits hos Dalton och Gottlie (2003), och motivationen 
kom således från en vilja att faktiskt må bättre. De visste att en spontan 
hälsoförbättring inte skulle komma att ske om de inte aktivt sökte efter ett sätt att lösa 
situationen själva. Två av informanterna hamnade också i individuella situationer som 
gav dem energi och vilja till att ta beslutet till förändring; Peter när han såg sin sons 
situation och Marias känsla vid inträdandet i kyrkan. Två av de andra informanterna 
hade inte samma inre och yttre påtryckning till en förändring eftersom de tidigare känt 
att de klarade av att hantera den dåvarande vardagen, medan de två sista koncentrerade 
sina tankar kring hur genomförbar förändringen var och hur förhållandet mellan för- 
och nackdelar i processen fördelade sig – något som enligt ”Health belief model” 
påverkar individens beslut om en beteendeförändring (Naidoo & Wills, 2000). 

6.1.2 Vad anger riktningen? 
Lisa, som från första början påverkades av de inre faktorerna, blev motiverad till att 
söka hjälp inom den riktning som tidigare fungerat. Hennes förståelse och kunskap sen 
tidigare styrde hennes val av metod. Detta kan jämföras med Deweys (2004) tanke om 
att kunskapens värde bestäms av dess nytta. Detta var även Peters tillvägagångssätt; 
han visste på grund av tidigare erfarenheter vad som gav trygghet och förståelse. 
Rousseau (1977) har uttryckt att personer lär sig något för att de har ett behov av det, 
och den kopplingen kan urskiljas både i Lisas och Peters berättelser om hur de handlat 
när de letat efter trygghet. Det som angav riktningen för Magnus och Nils var att de 
hittade aktiviteter de trivdes med och som passade dem. Att ha ett uppsatt mål att 
arbeta mot beskrevs av Nils som en motivationsfaktor, vilket även framkommer i 
social learning theory. Bandura (1977) menar att ett tydligt mål kan bidra till en ökad 
motivation om målet sätts inom individens räckvidd. Då Nils mål uppfylldes sattes den 
troligen på en lämplig nivå, vilket kan ha underlättat hans beteendeförändring då 
aktiviteten ledde till ett förväntat resultat (Hollyforde & Whiddett, 2002). Uppsatta 
mål var även en viktig motivationsfaktor för Anna. I hennes fall skapades dessa mål, 
med hjälp av Viktklubben, utifrån hennes förutsättningar. Programmet mätte och 
bekräftade hennes framgång på en regelbunden basis, vilket även kan ha stärkt hennes 
beteende och motiverat till fortsatt förändring. Detta kan kopplas till de fyra steg som 
Cullen et al. (2001) definierat för en framgångsrik förändring; att inse ett behov av 
förändring, sätta upp ett mål, utvärdera målet och belöna uppnått mål. För Maria var 
det inträdet i kyrkan och hennes tro som angav riktningen. Det sociala stödet hon 
erhöll i församlingen bidrog till motivationen att förändra sitt beteende. Flera studier 
har visat att det sociala stödet är en viktig faktor för att bryta ett missbruk (Copello et 
al., 2002; Nealon-Woods et al., 1995).  
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6.2 Motivationsfaktorer som haft betydelse under förändringen 
Här analyseras de motivationsfaktorer som haft betydelse under beteendeförändringen. 
De kopplas till den forskning och de modeller och teorier som beskrivs i bakgrunden. 
Uppdelning sker även i Granboms (1998) huvudfrågor på motivationsteorin. I 
kategorin under hamnar frågan vad som upprätthåller det hela, det vill säga 
förändringen. 
 

6.2.1 Vad upprätthåller förändringen? 
 
Socialt stöd 
Fem informanter uppgav att de haft stor hjälp att bibehålla sina nya levnadsvanor 
genom samtal med andra som sedan tidigare hade erfarenhet inom ämnet. Både 
Copello et al. (2002) och Nealon-Woods et al. (1995) visar att det sociala stödet och 
kunskapen om ämnet hos de som stöttar är en mycket viktig faktor vid processen att 
bryta ett missbruk. Tre av informanterna påpekade också under intervjuerna specifikt 
att de lade mycket vikt vid att de stöttande personerna i deras närhet hade en förståelse 
för problemet. Bland Haywards (2000) åtta faktorer identifieras också stödjande 
nätverk som viktigt för att klara en viktnedgång och därför kan man också säga att 
Anna, som inte tog upp betydelsen av det sociala stödet men ändå poängterade hur 
motiverad hon blev av att andra runt omkring henne märkte hennes viktnedgång, 
också påverkats av det sociala stödet. Dewey (2004) ansåg att lärandet är en social 
process som formar individen då exempelvis vanor bildas. Informanternas sociala stöd 
kan ha bidragit till en ökad inlärning, vilket kan ha påverkat och underlättat deras 
beteendeförändringar. Dewey menade även att människan växer genom relationer och 
sociala miljöer, vilket troligen också var en betydande faktor. 
 
Det kan också finnas faror med att börja känna sig alltför trygg och nöjd med sin 
tillvaro och det man åstadkommit. Då exempelvis Lisa tyckte att hon hade klarat sig så 
länge med att bibehålla de hälsosamma vanorna blev hon slarvigare med att följa 
tolvstegsmodellen och genom detta föll hon tillbaka till de gamla vanorna. Detta kan 
kopplas till de studier som visat att de som följde kostråden lättare klarade av att 
bibehålla vikten och gick ner mer i vikt (Martin et al., 2002; Macqueen et al., 1999; 
Cooper & Fairburn, 2001). Lisa beskrev dock att det som är annorlunda i den 
förändringen som fortfarande bibehålls, i jämförelse med tidigare försök, är att hon lärt 
sig av sina misstag och vet vilka återfallssituationer som bör undvikas. Detta kan 
jämföras med det sista stadiet i den transteoretiska modellen (underhållsstadiet), där 
färdigheter har byggts upp för att upprätthålla förändringen och beredskap har övats 
upp för eventuella återfall (Kostenius & Lindqvist, 2006). 
 
Andligt stöd 
Tre av informanterna tog upp andlighet som något större än de själva, även om det 
uttrycktes på olika sätt. För Maria handlade det om en andlighet i dess vanliga 
bemärkelse, uppnådd genom kyrkan, för Lisa var det genom tolvstegsprogrammet och 
för Peter var det upplevelsen med sonen. Andlighet är något som Benson (1996) belyst 
som en viktig faktor inom hälsa. En jämförelse med Antonovskys (2005) studier av 
betydelsen med att ha en hög begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ligger inte 
heller långt borta när man talar om andlighet. Faktorer som fick informanterna att 
känna att det finns något större än de själva är en viktig faktor i processen, precis som 
Nils tyckte att naturupplevelsen var en stor motivationsfaktor i hans träning. I detta 
kan också en koppling hittas till det ekologiska synsättet på hälsa, där människan är 
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beroende av naturen och ska sammansmälta i dess evolution (Medin & Alexanderson, 
2000).  
 
Mål 
Nils och Anna blev mer motiverade av att de satt en tidsram på förändringen eller 
aktiviteten när de skapade sina mål. Till exempel fick Anna sina veckomenyer och Nils 
fick rådet att cykla 100 mil innan Vätternrundan. När de sedan klarade av dessa mål 
blev de mer motiverade att fortsätta – inte bara på grund av att de lyckades nå målet 
utan även på grund av de psykiska och fysiska effekterna som blev resultatet av att de 
lyckades med vad de företog sig. Detta kan jämföras med ”Social learning theory”, 
vilken bland annat innebär att om en handling leder till ett förväntat resultat förstärks 
beteendet (Hollyforde & Whiddett, 2002). Att målet ses som en motivationsfaktor tas 
upp av Bandura (1977), samt det faktum att om målet är för stort kan det ha en negativ 
påverkan. Detta bestyrks även av studier gjorda av Berry (2004), där de som hade för 
höga mål lättare gick tillbaka till gamla vanor. Därför är det viktigt med realistiska 
mål. Detta behandlas hos Olsson (2008) som menar att mål ska vara specifika, 
mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta för att förenkla för en individ att 
genomföra dem. Rousseau (1977) menade att om man stressar sig fram till ett mål tar 
det bara längre tid att uppnå det. Cullen et al. (2001) diskuterar vikten av att belöna 
uppnådda mål och påpekar att mål även är viktiga för möjligheten att kontrollera det 
egna beteendet.  
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7. DISKUSSION 
 
Här diskuteras resultatet från denna uppsats, samt tillvägagångssättet för att nå det. I 
metoddiskussionen diskuteras vad metodvalen kan ha haft för inverkan på resultatet 
och i resultatdiskussionen tolkas och diskuteras resultatet och slutsatserna. 
 
7.1 Metoddiskussion 
Då informanternas upplevelser och erfarenheter var av betydelse i studien, valdes en 
kvalitativ intervjumetod, där nya upptäckter kan göras då det råder ett fritt forum i 
berättandet. Om en kvantitativ metod eller enkäter använts hade svaren förmodligen 
inte blivit lika innehållsrika och följdfrågor hade inte kunnat ställas för bättre 
förståelse. Intervjuerna blev innehållsrika då deltagarna fick frågor om deras liv och 
när följdfrågor ställdes kunde deras svar utvecklas och ge en bredare bild av det 
studerade. Då en kvalitativ metod användes och syftet var att belysa de 
motivationsfaktorer som haft betydelse för den grupp människor som intervjuades, är 
resultatet inte representativt för alla personer som genomgått en beteendeförändring 
och generella slutsatser kan inte dras. Trovärdigheten diskuteras ofta i kvalitativa 
studier, då frågorna och svaren kan bli olika hos de intervjuade, och detta kan 
uppfattas som något negativt (Kvale, 1997). Därför är det av vikt att i kvalitativa 
studier vara öppen och ärlig vid beskrivandet av genomförandet, vilket förstärker 
trovärdigheten. Dessutom är det viktigt att utforma intervjuerna på likartat sätt, vilket 
bidrar till att uppnå en högre tillförlitlighet (ibid.). 
 
Ingen av informanterna valde att under studiens gång avbryta deltagandet, alltså finns 
inget bortfall i studien. Det var dock olika hur svaren kom fram från informanterna. 
Vissa beskrev sin förändring utan att frågor behövde ställas och andra hade behov av 
intervjufrågorna för att samtalet skulle föras framåt. Detta ledde till olika mängd 
information från varje informant. För att minimera risken att informanterna skulle 
”sväva ut” till ett alltför brett samtalsområde fokuserades det på de utformade 
intervjufrågorna, som även informanterna läst innan intervjuerna genomfördes. Om 
fler personer hade intervjuats hade kanske förståelsen för det studerade blivit större 
och fler motivationsfaktorer hade kunnat belysas. Men då Trost (2005) menar att det är 
viktigare att ha ett litet antal välutförda intervjuer än fler som är mindre väl utförda, 
valdes inte fler än sex personer.  
 
Intervjuerna spelades in, vilket medförde att det gick lättare att fokusera på samtalet, 
samt underlättade transkriberingen då intervjuerna kunde lyssnas igenom flera gånger. 
Vid två av intervjuerna var det svårt att höra vad de sa på grund av att de pratade med 
låg röst. Något som var till hjälp då var de anteckningar som fördes under intervjuerna. 
Detta kan ha påverkat resultatet genom att anteckningar kan tolkas på olika sätt. 
Författarna strävade dock efter att inte lägga in egna värderingar i resultatet, trots vissa 
förkunskaper i ämnet. 
 
Deltagarna i denna studie ställde frivilligt upp på intervjuerna och hade möjlighet till 
att avbryta deltagandet. På grund av det frivilliga deltagandet är det inte troligt att 
intervjupersonerna gav förskönande svar eller svar som de tror förväntades av 
författarna, vilket påverkade uppsatsens trovärdighet. Resultatet påverkades troligtvis 
inte heller negativt utifrån det metodval som gjordes i undersökningen, då intervjuer 
gav möjlighet till djupgående och innehållsrika svar.  
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7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna undersökning var att belysa motivationsfaktorer som haft betydelse 
vid genomförande och bibehållande av en beteendeförändring inom områdena fysisk 
aktivitet, kost samt tobak, alkohol och narkotika. För att få en ökad förståelse för 
förändringsprocessen gjordes skillnader på de motivationsfaktorer som hade betydelse 
för informanterna vid själva beteendeförändringen samt de som hade betydelse vid 
bibehållandet av förändringen. Vid resultatframställningen kunde tydliga kopplingar 
göras till Granboms (1998) tre huvudfrågor i motivationsteorin: 
•Vad är det som sätter igång beteendet? 
•Vad är det som anger riktningen? 
•Vad är det som upprätthåller det hela? 
 
Detta gav upphov till att faktorerna, förutom kategorierna före och under, delades in 
under dessa frågeställningar. Detta tydliggjorde hela förändringsprocessen, från det att 
man går från tanke till handling till det att man bibehåller en förändring och etablerar 
en vana. Motivationsfaktorerna togs fram genom en kombination av de 
motivationsfaktorer som informanterna själva uppfattade som betydelsefulla, samt de 
som tolkades som motivationsfaktorer utifrån informanternas berättelser. Detta gav en 
bredare bild av det undersökta fenomenet, då motivationsfaktorerna belystes ur två 
perspektiv. 
 
Vid resultatframställningen kunde en tydlig skillnad ses i förändringen mellan de som 
hade ett missbruk och de som inte levde med ett missbruk. Den förstnämnda gruppens 
förändringar upplevdes, av författarna, svårhanterbara, tidskrävande och mer psykiskt 
ansträngande i jämförelse med den andra gruppen. Förklaringar till detta söktes och en 
tolkning är att samspelet mellan livsstil och psyke har stor betydelse. En koppling dras 
till Revstedt (1986) som menar att detta samspel är en av grundorsakerna till ett 
destruktivt levnadssätt. Då missbruk kan ses som ett destruktivt levnadssätt finns orsak 
att tro att det finns bakomliggande faktorer till beteendet, vilket gör att beteendet blir 
svårare att bryta om inte de bakomliggande faktorerna först åtgärdas. Från 
informanternas berättelser kunde sådana faktorer identifieras, såsom att känna sig 
utanför, att inte känna sig accepterad och älskad eller känna otrygghet. Ett psykiskt 
problem kan leda till ett destruktivt beteende och för att möjliggöra en 
beteendeförändring måste orsaken till beteendet först åtgärdas. Detta kan försvåra och 
förlänga förändringsprocessen, vilket kan ha varit fallet bland de missbrukande 
informanterna. Hos den andra halvan av informanterna, upptäcktes inga faktorer av ett 
psykiskt slag, vilket kan ha bidragit till att underlätta förändringsprocessen.  
 
7.3 Förslag på fortsatt forskning  
I denna uppsats kunde vissa skillnader mellan kön och åldersgrupper antydas. Men då 
en jämförelse mellan dessa olika grupper inte var en del av syftet utvecklades dessa 
skillnader inte i resultatredovisningen. Det skulle ändå vara intressant att få en djupare 
inblick i sådana jämförelser. Syftet var att studera faktorer som motiverar till en 
beteendeförändring. Något som skulle vara värdefullt att ha kännedom om är vad som 
hindrar en beteendeförändring, då en hälsopedagog då kan förebygga dessa faktorer. 
En annan aspekt skulle kunna vara att undersöka och belysa faktorer som motiverar till 
ohälsosamma levnadsvanor. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev    Gävle 2010-04-09 

Vill du delta i en studie gällande vilka faktorer som motiverar till att förändra ens 

levnadsvanor? Studien riktar sig till personer som genomfört någon typ av förändring 

inom områdena kost, fysisk aktivitet, alkohol eller narkotika. 

Studien genomförs med en intervju som beräknas ta cirka en timme. Deltagande är 

frivilligt och möjlighet finns att avbryta utan motivering. Intervjuerna kommer, efter 

ert godkännande, att spelas in. Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt 

samt avidentifieras i redovisningen. Undersökningen kommer att avrapporteras som ett 

examensarbete inom ramen för hälsopedagogutbildningen. 

Tid och plats för intervjuerna kommer att ske efter överenskommelse. Då intervjuerna 

behandlar ämnen som kan upplevas som känsliga, förbereds ni genom att få frågorna 

bifogade med detta brev. 

Vid frågor eller funderingar angående studien, kontakta oss gärna. 

Tack på förhand för er medverkan! 

 

Lenita Rasmusson Jennifer St. John 

Tel: XXX-XXX XX XX Tel: XXX-XXX XX XX 

E-post: XXXXX@student.hig.se E-post: XXXXX@student.hig.se  

 

Handledare: 

Kajsa Jerlinder 

Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelning för kultur-, religions- och 

utbildningsvetenskap. 

Högskolan i Gävle 

Tel: XXX-XX XX XX 

E-post: XXX@hig.se 



 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 
Introduktionsfrågor 

•Vilken typ av förändring har du genomfört? 

•Hur lång tid gick det från det att du började fundera på en förändring till du 

påbörjade den? 

•Hur lång tid har det gått sedan du påbörjade förändringen? 

 

Före 

•Vad fick dig att börja fundera på en förändring? 

•När insåg du att en förändring var nödvändig? 

•Vad fick dig att tillslut bestämma dig? 

•För vems skull togs beslutet om en förändring? 

 

Under 

•Har du haft några så kallade ”återfall” under tiden? I så fall; hur har du 

hanterat dessa? 

•Har du tidigare försökt att genomföra den här förändringen utan att lyckas? 

Hur har i så fall denna gång skilt sig från tidigare försök? 

•Har du haft några motgångar i förändringsprocessen och hur har du i så fall 

hanterat dessa? 

•Har du haft några framgångar i förändringsprocessen och hur har de i så fall 

påverkat dig? 

•Vid vilka tillfällen har du känt dig som mest motiverad? 

•Vad och/eller vem har hjälpt dig under förändringen? 

•Har dina motiv/ändamål till att göra en förändring förändrats under tiden? 

•Vad har du lärt dig om dig själv? 

•Har ditt liv förändrats under förändringsprocessen? I så fall; på vilket sätt? 

 

 

 


