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SAMMANFATTNING 

Livsstilsrelaterade sjukdomar är idag ett växande problem, detta på grund av att många 

individer har en ohälsosam livsstil. Dessa sjukdomar kan dock förebyggas eller förbättras 

genom att individerna genomför en livsstilsförändring. Detta kan ske genom att individerna 

förändrar sina levnadsvanor exempelvis alkohol, fysisk aktivitet, kost och så vidare. Studiens 

syfte är att öka förståelsen för vilka faktorer individer som är i en livsstilsförändring upplever 

påverka en livsstilsförändring. Detta ska studeras genom att undersöka vilka faktorer 

individerna som genomför en livsstilsförändring anser vara hinder, möjliggörande samt vilka 

yttre och inre faktorer som påverkade dem.  

För att besvara studiens syfte användes en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer 

användes vid datainsamling. Det genomfördes fem intervjuer på individer som är uppe i 

livsstilsförändringar. Dessa intervjuer transkriberades sedan för att kunna analyseras med 

hjälp av en manifest innehållsanalys. I resultatet framkom det många hinder som exempelvis 

dåliga mat-och motionsvanor och dålig självdisciplin. Faktorer som gjorde det möjligt att 

genomföra en livsstilsförändring ansågs vara bra mat-och motionsvanor, socialt stöd och bra 

självdisciplin. Utöver dessa faktorer ansågs inre och yttre faktorer var viktiga, att de var i 

riskzonen för en sjukdom och själv kände att det kunde förbättra den genom en förändring 

eller att det tidigare gjort en liknande förändring var några av dem. Vidare presenteras även 

vidare forskning inom områden som forskaren anser viktiga att studera vidare. 

Nyckelord: Faktorer, Levnadsvanor, Livsstil, Livsstilsförändringar, Självtillit 

  



ABSTRACT 

Lifestylerelated diseases are nowdays a growing problem, and that’s because many 

individuals has an unhealthy lifestyle. These diseases can be prevented or promoted by a 

change in their lifestyle. This can be done if the individuals change their living habits, such as 

exercise, eating, alochol and that kind of habits. The aim of this study are to examine which 

factors the individuals that are in a lifestyle change experience influence a lifestyle change. 

This will be studied by examining which factors that the individuals who are in a lifestyle 

change consider obstacles, enabling as well as the internal and external factors that affect 

them.   

A qualitative approach was chosen to answer the aim of the study, semi-structured interviews 

was chosen to collecting data. Five semi-structured interviews of individuals who are in the 

middle of a lifestyle change was performed. The interviews was transcribed and then 

analyzed with a manifest content analysis. The result showed that there were many obstacles 

such as bad eating and exercise habits and ill self-dicipline. Factors that made it possible to 

implement these lifestyle change were considered to be good eating and exercise habits, 

social support and good discipline. Besides these factors was both internal and external 

factors important, those who were in the riskzone for a disease and can improve that by their 

self, or that the individuals has done a similar changes before was some of that factors. Also 

further research is presented which considers important to study. 

Keyword: Factors, Living habits, Lifestyle, Lifestyle changes 
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1 INTRODUKTION 

Att ha en stillasittande eller en ohälsosam livsstil har en negativ påverkan på hälsan. En 

ohälsosam livsstil är en stor riskfaktor för många livsstilsrelaterade sjukdomar, däribland 

hjärt-och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Livsstil är ett begrepp som många kan förväxla 

med levnadsvanor. Levnadsvanor är exempelvis:  

• Matvanor 

• Alkoholvanor 

• Fysiska aktivitet. 

En livsstil är däremot hur en individ dagligen lever sitt liv och det inkluderar dels matvanor, 

fysisk aktivitet och livsfilosofi, men även så mycket mer. En ohälsosam livsstil är en 

riskfaktor att arbete mer med och att genomföra en livsstilsförändring anses vara ett sätt för 

att främja en bättre hälsa hos individerna. Studiens ämne kan kopplas till flera olika 

folkhälsopolitiska målområden då livsstilsförändringar kan genomföras bland annat inom 

målområdena ”ökad fysisk aktivitet” och ”goda matvanor och säkra livsmedel”. 

Ett personligt intresse för livsstil och livsstilsförändringar har väckts under studier inom 

folkhälsovetenskap samt genom jobberfarenheter. Forskaren har arbetat med individer som 

genomför livsstilsförändringar, främst från en ohälsosam till en hälsosam livsstil. Att kunna 

fånga upp individer vars livsstil har en negativ påverkan på dennes hälsa och kunna få de att 

inse att en förändring bör ske är något som anses viktigt. En förhoppning med undersökning 

är få en större förståelse för vilka faktorer som har betydelse vid en livsstilsförändring och på 

så sätt få aktörer som arbetar med livsstilsförändringar att intressera sig av studien. 

Författaren vill i framtiden jobba med livsstilsförändringar och hoppas på att den tänka 

studien ska bidra med mer kunskap om ämnet som kan vara relevant längre fram. 

 

 



2 

2 BAKGRUND 

I detta avsnitt klargörs begreppen hälsa och folkhälsa, livsstil och levnadsvanor och 

livsstilsrelaterade sjukdomar samt inre och yttre faktorer. Utöver dessa begrepp tas tre 

teoretiska perspektiv upp och slutligen avslutas bakgrunden med en problemformulering. 

2.1 Hälsa och folkhälsa 

År 1948 tog World Health Organization [WHO] fram en hälsodefinition: ”Hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt samt socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad 

av sjukdom” (World Health Organization, 1948, s. 100). Tidigare innebar hälsa att 

individerna antingen var sjuka eller friska men i dagsläget handlar hälsa om mer än så och 

individer kan vara sjuka men må bra eller vara friska men ändå må dåligt, exempelvis kan 

individer blivit drabbade av diabetes men trots det ha ett bra liv och må bra (Svensson & 

Hallberg, 2010).  

Enligt Pellmer, Wramner och Wramner (2012) är begreppet folkhälsa ett bredare begrepp än 

hälsa och har använts sedan början av 1900-talet. Begreppet folkhälsa innebär hur 

hälsotillståndet i ett land är och det inbegriper dödlighet, levnadsvanor, hälsorisker och 

sjuklighet bland olika grupper i samhället samt att ojämlikheter mellan olika grupper ska 

minskas (Pellmer et al., 2012). Även World Health Organization (1998) anser att en god 

folkhälsa ska vara jämlik och jämlikt fördelad mellan individer i befolkningen. När en 

kommun, ett län eller ett land bedriver folkhälsoarbete arbetar det enligt Pellmer et al (2012) 

både i förebyggande och i främjande syfte. Ett förebyggande arbete handlar om att förhindra 

uppkomsten av sjukdomar medans ett främjande arbete handlar om att främja en god hälsa 

bland befolkningen (Pellmer et al., 2012). För att Sverige ska sträva efter en god folkhälsa 

finns det ett övergripande nationellt mål i Regeringens proposition 2002/03:35 "att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen"(s.24). För 

att det övergripande Nationella målområdet ska uppfyllas finns det i Sverige även 11 

folkhälsopolitiska målområden (Prop. 2002/03:35). 

2.2 Livsstil och levnadsvanor 

Livsstilsbegreppet kommer ursprungligen från sociologin (Svensson & Hallberg, 2010) och 

enligt Kostenius och Lindqvist (2006) kan en livsstil både vara bra och dålig för individers 

hälsa beroende på de livsstilsval som genomförs. Livsstilsbegreppet handlar om hur hela 

individens liv utspelar sig genom bland annat vilka motionsvanor, matvanor, attityder och 

värderingar som individen har. Livsstil ska inte blandas ihop med levnadsvanor som innebär 

kost, motion, droger, sömn, alkohol och så vidare och det är alltså bara en liten del av hela en 

individs livsstil. Det är viktigt att skilja på att levnadsvanor enbart är kost, motion och så 

vidare medans en livsstil handlar om en kombination av levnadsvanor samt attityder och 

värderingar som påverkar individen beslut (Kostenius & Lindqvist, 2006).  
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Trots att livsstil och levnadsvanor ska särskiljas är det i vissa fall i livsstilsförändringar fokus 

på levnadsvanor som exempelvis fysisk aktivitet och matvanor. Detta är speciellt viktigt då en 

individ ska gå från en stillasittande eller ohälsosam livsstil med dåliga matvanor och 

minimalt med fysiska aktiviteter (Kostenius & Lindqvist, 2006). Kostenius och Lindqvist 

(2006) anser att det samtidigt som det är viktigt att särskilja begreppen är det start 

sammankopplade med varandra.  

En och samma levnadsvana kan enligt Pellmer et al (2012) både vara en riskfaktor och 

friskfaktor beroende på om det resulterar i en bättre eller sämre hälsa. Riskfaktorer är de 

levnadsvanor som har en negativ påverkan på hälsa så som exempelvis ohälsosamma 

matvanor, utebliven motion och tobaksbruk. Friskfaktorer är de levnadsvanor som är bra för 

hälsan så som exempelvis fysisk aktivitet och goda matvanor. Alltså är exempelvis matvanor 

och fysisk aktivitet levnadsvanor som kan påverka individen både positivt och negativt 

beroende på om individen väljer att vara fysisk aktiv eller fysisk inaktiv samt vilka matvanor 

individen väljer (Pellmer et al., 2012).  

En studie av Wannamethee, Shaper och Whincup (2006) har undersökt 3051 män och hur 

olika bestämningsfaktorer som enligt folkhälsomyndigheten (2016a) är levnadsvanor och 

livsvillkor som påverkar hälsan. Wannamethee et al´s (2006) studie studerade hur 

förändringar på bestämningsfaktorer påverkade det metabola syndromet, vilket enligt 

Medibas (2007) är ett samlingsnamn för olika förändringar i kroppen som kan leda till 

diabetes och hjärt-och kärlsjukdomar, exempelvis insulinresistens, högt blodtryck, bukfetma 

med mera. Resultatet i studien av Wannamethee et al (2006) visade att livsstilsförändringar 

och förändrade levnadsvanor så som ökad motion, att de sluta röka eller förbättrade sina 

kostvanor hade en positiv påverkan på det metabola syndromet. Detta i sin tur minskade 

även risken för diabetes, vilket visade att förändringar av relevanta levnadsvanor bidrog till 

livsstilsförändringar (Wannamethee et al., 2006). 

Att ha en stillasittande livsstil är enligt Folkhälsomyndigheten (2005a) en stor riskfaktor för 

de livsstilsrelaterade sjukdomarna. En stillasittande livsstil är vanligast bland de med låg 

utbildning och låg inkomst, alltså de med låg socioekonomisk status. Det är viktigt att få 

individer att bli mer fysiskt aktiva då det inte enbart skulle gynna individens egna hälsa utan 

det skulle även minska samhällskostnader och förbättra folkhälsan i landet.  

En ohälsosam livsstil kan enligt Folkhälsomyndigheten (2005b) bland annat leda till fetma 

som är en livsstilsrelaterad sjukdom som kan kopplas till individens ohälsosamma 

levnadsvanor dåliga matvanor och fysisk inaktivitet. Detta beror mycket på att det på 

livsmedelsmarknaden finns ett ökat utbud på energitäta livsmedel med dåligt 

näringsinnehåll så som bakverk, läsk, godis och så vidare (Folkhälsomyndigheten, 2005b). 

En del i en hälsosam livsstil är att äta nyttig och bra mat, en studie av Ohtomo (2017) har 

undersökt i vilken utsträckning småätande påverkar övriga matvanor. Denna studie 

genomfördes genom att deltagarna först åt ett antal godisbitar eller andra typer av snacks för 

att sedan i hemmet studera hur mycket de smååt de kommande två veckorna. Studien 

resulterade i att de smååt mer när de ätit något sött, men det visade sig att deltagarna kunde 

lära sig att hantera det med hjälp av sin självuppfattning. 
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En stillasittande-och ohälsosam livsstil kan bland annat kopplas till två folkhälsopolitiska 

målområden; ”målområde 9: Ökad fysisk aktivitet” och ”målområde 10: Goda matvanor 

och säkra livsmedel” som är viktiga att eftersträva för att nå det övergripande 

folkhälsopolitiska målet. Om dessa två målområden skulle uppfyllas och bli bättre så skulle 

förhoppningsvis även individernas livsstil bli mer hälsosam (Folkhälsomyndigheten, 2005a; 

Folkhälsomyndigheten, 2005b). En hälsosam livsstil definieras enligt Svensson och Hallberg 

(2010) genom att individen äter rätt kost, motionerar regelbundet, har bra vänner, en god 

sömn, kan lära sig stresshantering, har en låg alkoholkonsumtion, genomföra hälsokontroller 

och undviker tobak. Dessa levnadsvanor som togs upp är viktiga för att skapa en hälsosam 

livsstil men det handlar inte bara om levnadsvanor utan även om vem individen vill vara och 

individens självbild (Svensson & Hallberg, 2010).  

Enligt Pellmer et al. (2012) finns det ohälsosamma och hälsosamma levnadsvanor och en och 

samma levnadsvana kan vara som tidigare nämnts både vara hälsosam och ohälsosam 

beroende på valet som individen gör. Hela 20 procent av förtidiga dödsfall beror på 

ohälsosamma levnadsvanor, exempelvis fysisk inaktivitet, ohälsosamma matvanor, riskbruk 

av alkohol och tobak (Pellmer et al., 2012). Fetman är en livsstilsrelaterad sjukdom och 

studien av Jansson, Enfeldt, Magnusson, Lohse och Liljegren (2013) genomfördes på åtta 

vårdcentraler i Sverige och studerade patienter som ville ha råd vid övervikt och fetma. 

Patienterna delades in i en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Båda grupperna fick råd 

och information, men i interventionsgruppen var det mer omfattande och med fler 

uppföljningar än för de i kontrollgruppen. Det var flera i interventionsgruppen som nådde 

sina målvikter efter 12 månader än i kontrollgruppen (Jansson et.al, 2013). Att en läkare eller 

hälsocoach ger råd och vägledning nämner även Faskunger (2013) som en viktig del för att 

individer ska kunna genomföra livsstilsförändringar och på så sätt främja en god hälsa bland 

befolkningen. 

En kohortstudie av Ornish et al. (1998) har genomförts för att studera livsstilsförändring för 

patienter med olika hjärtsjukdomar. Det var totalt 93 individer som deltog i undersökningen 

varav 53 individer i ”exponeringsgruppen” och 40 individer i kontrollgruppen som skulle 

följas över tid. Exponeringsgruppen fick verktyg för att genomföra detta i form av träning, 

utbildningar, avvänjningar, kostråd och socialt stöd under fem års tid vilket inte 

kontrollgruppen fick. Efter fem år så visade det sig att ”exponeringsgruppen” hade genomfört 

en livsstilsförändring medans ”kontrollgruppen” enbart hade genomfört mindre förändringar 

som att minska energiintag och gå promenader. Trots att studien ansågs vara relativt liten så 

var tolv skillnader mellan de olika grupperna signifikanta efter både ett och fem år. Denna 

studie tyder alltså på att livsstilsförändringar går att genomföra med specifika verktyg och att 

det håller i sig även efter x antal år (Ornish et al., 1998).  

Även en kvalitativ studie av Visram, Clarke och White (2014) vars syfte var att ta reda på om 

det går att genomföra och bibehålla en livsstilsförändring med hjälp av en hälsocoach tyder 

på att livsstilsförändringar är genomförbara med rätt hjälpmedel. Studien genomfördes på 13 

hälsocoacher och 26 patienter, hälsocoacherna intervjuades innan studien och efter 12 

månader när studien avslutats. Patienterna intervjuades fyra gånger, efter första träffen och 

efter tre, sex och 12 månader. Resultatet av studien visade att det är viktigt att hälsocoachen 

individanpassar åtgärderna. Patienterna ansåg att dem genomförde en livsstilsförändring och 
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mår bättre, äter bättre och tränar bättre men att dem efter 12 månader behöver fortsatt stöd 

för att livsstilsförändringen ska bibehållas. Att korta insatser vid livsstilsförändringar skulle 

var sämre anser även hälsocoacherna då de anser att de behöver följas upp kontinuerligt även 

efter 12 månader (Visram et al., 2014). 

2.3 Livsstilsrelaterade sjukdomar 

I dagens samhälle finns det en rad livsstilsrelaterade sjukdomar bland annat hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes typ 2, fetma och vissa cancersorter. Olika levnadsvanor som 

exempelvis ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor kan båda vara bidragande faktorer för 

att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2005a; 

Folkhälsomyndigheten, 2005b). Hjärt-och kärlsjukdomar är olika sjukdomar som bildas i 

kroppens blodkärl och i hjärtat, dessa sjukdomar är främst kärlkramp, stroke och 

hjärtinfarkt. Hjärt-och kärlsjukdomar är den största folksjukdomen i Sverige, men en 

hälsosam livsstil kan minska det genom att bland annat förändra levnadsvanorna fysisk 

aktivitet, matvanor och tobaksbruk och göra hälsosamma val kring de (Pellmer et al. 2012).  

Diabetes typ 2 är en sjukdom som även är en riskfaktor för hjärt-och kärlsjukdomar (Hjärt-

lungfonden, 2016a). Eftersom att diabetes typ 2 är en livsstilsrelaterad sjukdom kan den 

kontrolleras med hjälp av ökad fysisk aktivitet och en näringsrik kost, alltså göra 

hälsofrämjande val kring levnadsvanorna (Hjärt-lungfonden, 2016b). Vissa cancersjukdomar 

är ärftliga men i många fall spelar levnadsvanor stor roll. För att undvika cancer bör 

individen ha goda matvanor, regelbunden motion, minska alkoholkonsumtion, undvika 

tobak och vara försiktig med sol (Cancerfonden, 2016). Fetma och övervikt är ett växande 

folkhälsoproblem och drygt hälften av den vuxna befolkningen lider av något av dessa. För 

att mäta detta används BMI (Body max index) som tar hänsyn till både vikten och längden 

hos individen. Fetma är också en riskfaktor för många sjukdomar och kan förebyggas genom 

rätt kost och bra motionsvanor (Folkhälsomyndigheten, 2016b). 

Dessa sjukdomar är alltså några livsstilsrelaterade sjukdomar som går att förebygga genom 

att individerna som är drabbade förändrar deras livsstilar. Det är viktigt att de får en 

hälsosammare livsstil där de bland annat förbättrar deras levnadsvanor, mat och fysisk 

aktivitet, samt får upp ögonen för hälsosammare alternativ Faskunger (2013). 

2.4 Inre och yttre faktorer 

Vid genomförande av livsstilsförändringar finns det enligt Kostenius och Lindqvist (2006) 

många faktorer som kan påverka dess utgång bland annat inre och yttre faktorer. Yttre 

faktorer handlar om att individen kan känna press från omgivningen eller får beröm och 

hjälp av de men även genom att ge sig själv en belöning när mål har nåtts. Även om individen 

är i riskzon för en sjukdom och individen inser att detta kan förbättras om hen genomför en 

livsstilsförändring är en yttre faktor. Att inse att individen själv kan spara pengar genom att 
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få bort ett beroende kan även det vara en yttre faktor för att genomföra förändringar 

(Kostenius & Lindqvist, 2006).  

Inre faktorer handlar mer om att individen vill känna sig bättre och känna att hen klarar av 

saker på egen hand. Att ha genomfört och klarat av förändringar tidigare i livet kan även vara 

en inre faktor till att lyckas (Kostenius & Lindqvist, 2006). En studie av Coldwell och 

Callaghan (2013) som handlar om inre och yttre faktorer och vad de innebär kom även fram 

till det som Kostenius och Lindqvist (2006) nämnde. Att inre faktorer handlar om personliga 

färdigheter och känslor kring det som ska genomföras och att yttre handlar om andra 

personer, pengar och feedback (Coldwell & Callaghan, 2013). Sammanfattningsvis 

konstateras det att det som påverkar individer utifrån är de yttre faktorerna medans det inre 

faktorerna är individens tidigare framgångar och känslor (Kostenius & Lindqvist, 2006). 

2.5 Teoretisk perspektiv 

2.5.1 Self-efficacy 

Self-efficacy är enligt Andersson (2009) en teori som på svenska kallas för självtillit. 

Grundaren till teori är Albert Bandura och den har två centrala begrepp, ett av begreppen är 

individens förmåga att känna kontroll över en situation och det andra är att individen ska tro 

på att beteendet kommer leda till det eftersträvade resultatet. Det handlar enligt Bandura 

(1994) om att individer ska tro på sig själv och att de klarar av att genomföra det som 

förväntas, annars väntar individen tills den tror på att det som ska genomföras klaras av att 

utföras. Om individen tidigare lyckats med en likvärdig utmaning får individen enligt 

Andersson (2009) en högre självtillit och då även en högre självkänsla som medför att 

individen i större utsträckning lyckas med det som ska genomföras vilket kan kopplas till inre 

faktorer (Andersson, 2009).  

En studie av Wingo, Desmond, Brantley, Appel, Svetkey, Stevens & Ard (2013) studerade 

samband mellan self-efficacy och beteendeförändringar som resulterade i viktminskning. Det 

visade sig att de individer med hög självtillit hade störst viktminskning i början av studien för 

att senare trappade ner då det troligtvis blev mindre motiverade och forskarna diskuterade 

om att det fanns andra faktorer som påverkar en viktminskning. Det framkom trots att 

sambandet mellan viktminskning och self-efficacy minskade under studien, att hög self-

efficacy ansågs ha påverkan på individens viktminskning. Forskarna ansåg dock att det 

behövdes mer forskning för att fastställa att det var den främsta orsaken (Wingo et al., 2013).  

Även ytterligare en studie av Choo och Kang (2015) som följde 75 överviktiga kvinnor som 

var inskrivna i ett 12 månaders viktminskningsprogram styrker den tidigare studien av 

Wingo et al (2013). I studien av Choo och Kang (2015) framkommer det att self-efficacy är en 

bra teori för att genomföra beteendeförändringar och däribland viktminskning, men även 

denna studie nämner att mer forskning krävs för att se tydligare samband och vad som 

orsakar vad.  
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2.5.2 Locus of control 

Locus of controll handlar enligt Andersson (2009) om att individer ska tror på att det klarar 

av och kan påverka uppgifter, samt att de känner att det har god kontroll över uppgiften för 

att klara av den på egen hand. Om individen inte känner att hen har kontroll över uppgiften 

kan hen lämna över kontrollen till en extern person, exempelvis en hälsocoach. Om individen 

ska genomföra en hälsofrämjande insats för sitt eget välmående anses det viktigt att det ska 

resultera i en positiv förändring för individen, exempelvis att hen förbättrar sina 

motionsvanor och matvanor för att på så sätt minska risken att drabbas någon 

livsstilsrelateradsjukdom. Om personen gör rätt val, har kontroll på vad som ska göras och 

tror att hen klarar av det är chansen större att personen förebygger sjukdomen och detta är 

viktigt i locus of control (Andersson, 2009).  

Enligt Rydén och Stenström (2015) finns det både intern-och extern locus of control. Extern 

kontroll innebär att individen ger över kontrollen av sin hälsa till en extern person, 

exempelvis en hälsocoach för att genomföra en livsstilsförändring. Att ge över kontrollen 

leder till att individen får mindre kunskap om goda hälsovanor då den externa personen tar 

beslut kring individens hälsa, men att det kan vara lättare att följa en extern person och på så 

sätt lyckas. Intern kontroll handlar om att individen tror på sig själv och tror sig klara av att 

genomföra en livsstilsförändring. I intern kontroll är det även viktigt att individen har 

kontroll över situationen som ska förändras och att det är hen gör förändringen för sin egen 

hälsa skull. Detta medför att personen har mer kunskap om hälsoval då de är personligt 

engagerade (Rydén & Stenström, 2015).  

Om personen i fråga har hög locus of controll, alltså hög intern kontroll och värderar sin 

hälsa högt, anses det mer troligt att de engagerar sig i att genomföra sjukdomsförebyggande 

beteenden (Rydén & Stenström, 2015). Enligt Rotter (1966) kan intern och extern kontroll 

mätas med Rotters interna-externa skala som innehåller 35 frågor med två svarsalternativ 

vardera. Dessa frågor utgör sedan poäng mellan 0-23 där höga poäng påvisar en extern locus 

of controll och en låg poäng en intern locus of controll. Rotters skala har visat sig ha god 

reliabilitet och validitet (Rotter, 1966). 

2.6 Problemformulering 

De livsstilsrelaterade sjukdomarna är många och det går att förebygga dem genom att bland 

annat förändra deras levnadsvanor och på så sätt förändra deras livsstil. Tidigare forskning 

har visat på att förändringar i olika levnadsvanor är viktiga för att kunna genomföra 

livsstilsförändringar och det anses intressant och relevant att studera detta.  

Tanken med denna studie är att få en större förståelse för vilka faktorer som anses påverka 

individers försök till att genomföra livsstilsförändringar. De faktorer som anses relevanta är 

de faktorer som utgör hinder samt de som anses vara möjliggörande. Även inre och yttre 

faktorer anses intressanta att studera och förhoppningsvis framkommer det många faktorer 

som påverkar individers livsstilsförändringar. Den ökade förståelse som studien 
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förhoppningsvis kommer att bidra med kan vara ett underlag för exempelvis hälsocoacher så 

att de ska veta vad individerna anser påverka deras livsstilsförändringar.  

 

 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Målet med studien är att öka förståelsen för vilka faktorer individer som är i en 

livsstilsförändring upplever påverka en livsstilsförändring. 

 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som upplevs påverka livsstilsförändringar. 

 

Frågeställningar 

• Vilka faktorer upplevs som hinder vid livsstilsförändringar? 

• Vilka faktorer upplevs som möjliggörande vid livsstilsförändringar?  

• Vilka yttre faktorer påverkar livsstilsförändringar?  

• Vilka inre faktorer påverkar livsstilsförändringar?  

4 METOD 

I nedanstående metodkapitel förklaras tillvägagångssättet för denna studie, allt ifrån hur 

urvalet togs fram till analys samt ställningstaganden kring etiska principer och 

kvalitetskriterier. 

4.1 Kvalitativ metod  

I denna studie var det utifrån syftet som en kvalitativ metod ansågs lämpligast då en 

kvalitativ metod enligt Bryman (2011) är mer inriktad på ord än siffror som en kvantitativ 

metod är. Syftet i studien handlar om att få en ökad förståelse för vilka faktorer som 

deltagarna upplever påverka en livsstilsförändring. Därför ansågs en kvalitativ metod 

lämpligast då det med exempelvis intervjuer lägger stort fokus på att låta deltagarna beskriva 

vad de tänker på kring ämnet. Även utförliga svar som går att analysera och respondentens 

egna upplevelser om ämnet är en viktig del i kvalitativ metod enligt Bryman (2011) och därför 

valdes en kvalitativ metod. 
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4.2 Urval  

För att först hitta respondenterna genomfördes ett bekvämlighetsurval då alla respondenter 

tränar på en gemensam träningsanläggning, över 500 individer tränar där och forskaren 

jobbar även på den träningsanläggningen. Ett bekvämlighetsurval är enligt Bryman (2011) ett 

urval där respondenterna befinner sig i en arena som är lättillgänglig för forskaren. Efter att 

bekvämlighetsurvalet genomfördes användes en privat kontakt på träningsanläggningen som 

namngav ett tiotal personer som var uppe i en livsstilsförändring. Forskaren meddelade den 

privata kontakten om studiens syfte och då namngavs dessa tio personer. Därav blev urvalet 

sedan ett målstyrt urval då respondenterna är relevanta för studiens syfte, enligt Bryman 

(2011) innebär ett målstyrt urval att forskningens syfte stämmer överens med urvalet. De tio 

personerna var alla uppe i en livsstilsförändring, vissa hade precis påbörjat sin resa medans 

andra var inne på sitt femte år på sin resa. Personerna kontaktades via mejl för att se om de 

hade intresse för att delta i studien, fem personer svarade inom tre dagar och tid och plats för 

intervjuerna bestämdes gemensamt. De fem övriga personerna svarade inte på mejlet och 

därför blev de ej uttagna för att delta i studien. De fem individerna som deltog i studien var 

mellan 35-65 år och är både män och kvinnor som är uppe i en livsstilsförändring. Som 

tidigare nämnts anses det att vara mitt uppe i en livsstilsförändring att vissa av 

intervjupersonerna precis hade påbörjat deras resa medans vissa är inne på sitt femte år och 

mer inne på att stabilisera deras nya vanor och sin nya livsstil. När de påbörjade sin resa till 

en ny livsstil var det i de flesta fall på grund av en övervikt och att de inte mådde bra. Alla 

intervjupersonen har som mål att gå från en ohälsosam livsstil till en hälsosammare livsstil. 

Att respondenterna hade kommit olika långt i sin livsstilsförändring bidrar förhoppningsvis 

med många olika resonemang och faktorer som upplevs påverka deras livsstilsförändringar.  

4.3 Datainsamling 

För att samla in data för att kunna besvara studiens syfte användes semistrukturerade 

intervjuer. Det genomfördes fem stycken intervjuer och dem genomfördes under en veckas 

tid under olika dagar. I semistrukturerade intervjuer använder sig forskaren enligt Bryman 

(2011) ofta sig av en intervjuguide. En intervjuguide innehåller enligt Bryman (2011) olika 

ämnen och frågor som är nedskrivna i ett ”frågeformulär” för att bli påmind om vilka 

områden som ska tas upp i intervjun. Men det är även möjligt att ställa övriga frågor och 

följdfrågor och frågorna behövs inte ställas i den skrivna ordningen.  

Vid studiens intervjuer användes en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga A) som 

utformades med hjälp av studiens syfte och frågeställningar och totalt innehöll den 23 frågor. 

Intervjuguiden innehöll utöver inledande och avslutande frågor även två rubriker som var 

kopplade till frågeställningarna; ”Vilka yttre respektive inre faktorer påverkar 

livsstilsförändringar?” och ”Vilka faktorer upplevs som hinder eller möjliggörande vid 

livsstilsförändringar?”. Dessa två rubriker ansågs vara de viktigaste frågorna och de frågorna 

som står under rubrikerna ansågs enbart vara områden som forskaren ville ha svar på. När 

intervjuguiden hade utformats genomfördes en pilotintervju på en utomstående person för 

att kontrollera att frågorna i intervjuguiden uppfattades på rätt sätt. En pilotintervju är enligt 



10 

Bryman (2011) bra att genomföra innan de planerade intervjuerna ska genomföras och på så 

sätt säkerhetsställa att frågorna uppfattas på rätt sätt och att frågeföljden är bra. Efter denna 

pilotintervjun ansågs frågorna fortfarande vara bra och relevanta, därför ändrades inte 

frågorna.  

De fem intervjupersoner valde själva tider och som passade dem. En person intervjuades i ett 

grupprum på Mälardalens Högskola medans två intervjuer ägde rum i olika arbetsrum och de 

två sista intervjuerna tog plats i en lugn matsal på en liten arbetsplats där inga personer eller 

störmoment framkom. Under intervjuerna användes intervjuguiden endast som ett stöd för 

intervjuaren då alla frågor inte ställdes utan det räckte i det flesta falla att fråga: ”Vilka 

faktorer anser du som möjliggörande/hindrande” samt ”Vilka inre/yttre faktorer anser du 

påverka din förändring”. Utöver dessa övergripande frågor så användes de övriga frågorna i 

intervjuguiden endast om forskaren ansåg att något viktigt område inte hade täckts upp. 

Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon som var på ”flygläge” för att intervjun inte 

skulle bli störd på grund av inkomna samtal eller liknande. Att spela in intervjuerna är enligt 

Bryman (2011) bra då det underlättar när transkriberingen ska ske och när intervjun spelas 

in fångas även allt viktigt upp. Intervjuerna pågick mellan 30 – 55 minuter vardera. Innan 

intervjuerna startade fick intervjupersonen ta del av ett missivbrev (Bilaga B). 

Intervjupersonerna fick även ge sitt godkännande på att det var okej att intervjuerna spelades 

in och sedan påbörjades intervjun.     

4.4 Analys  

När intervjuerna hade genomförts transkriberades de samma dag eller dagen efter för att 

forskaren fortfarande skulle minnas hur intervjun utspelade sig. När transkribering sker 

enligt Bryman (2011) skrivs intervjuerna ner i text för att lättare kunna analyseras. Alla fem 

intervjuer transkriberades och det blev totalt 36 stycken A4-sidor med text. Efter att 

intervjuerna transkriberats och skrivits ut påbörjades analysen av den enskilde forskaren.  

En manifest innehållsanalys användes då den enligt Granheim och Lundman (2004) handlar 

om att fokuset i analysen ligger på det som sagts i intervjun. Forskaren vill alltså få fram det 

som sagts och inte genomföra en djupare tolkning som latent innehållsanalys innebär 

(Granheim & Lundman, 2004). För att få en uppfriskning vad intervjuerna handlat om lästes 

de utskriva intervjuerna ett flertal gånger. De utskrivna intervjuerna hade olika teckensnitt 

för att kunna skilja intervjuerna åt, en intervjuperson kopplades alltså till ett specifikt 

teckensnitt och IP1, IP2 osv. När intervjuerna hade lästs igenom ett flertal gånger 

markerades olika stycken och meningar i fyra olika färger, en för varje frågeställning för att 

lättare kunna koppla svaren till frågeställningarna. Forskaren tog ut meningsbärande enheter 

och det är enligt Granheim och Lundman (2004) de textstycken i utskrifterna som anses 

mest väsentliga för att kunna besvara studiens syfte. De meningsbärande enheterna 

kondenserades sedan ner till det mest relevanta och långa meningar som ansågs viktiga blev 

kortare men tappade inte de viktigaste innehållet. Efter att meningsbärande enheter hade 

kondenseras fick alla olika kondenseringar olika koder. Exempelvis fick kondenseringen 
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”Bufféer är svårt och man måste tänka sig för, inte backa o små portioner” koden ”Bufféer 

är svårt” (Tabell 1). Sedan kodades alla kondenseringar på detta sätt. 

För att sedan kunna koppla dessa koder till någon frågeställning använde forskaren sig av 

kategorisering. Kategorierna var förbestämda för att det skulle passa till studiens syfte och 

skapades utifrån studiens fyra frågeställningar och formulerades: Hindrande faktorer, 

Möjliggörande faktorer, Yttre faktorer och Inre faktorer. Underkategorierna skapades under 

analysens gång för att få en bredd för att sedan kunna föras in i dem olika kategorierna. 

Kategorisering innebär enligt Granheim och Lundman (2004) att koderna som kan kopplas 

samman bildar olika underkategorier som sedan passar in till kategorin som i denna studie är 

frågeställningarna (Tabell 2).  

Tabell 1: Ett exempel på hur kodningen gick till utifrån den manifesta innehållsanalysen. 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod 

Ja men de var ju så och nu 

är jag ju livrädd att gå 

någonstans där de har buffé. 

Bufféer är riktigt lurigt, jag 

har i o för sig mat med mig 

varje dag men det händer 

ibland att vi går upp på 

Saigon... mmm….. o då får 

man tänka sig för … en 

tallrik bara …. Så de är de, 

inte backa, mindre 

portioner. 

Bufféer är svårt och man 

måste tänka sig för, inte 

backa o små portioner 

Bufféer är svårt 

 

 

Tabell 2: Ett exempel på hur kod placerades i en kategori utifrån den manifesta innehållsanalysen. 

Kod Underkategori Kategori 

Bufféer är svårt Dåliga matvanor  

Sötsug på kvällen  Hindrande faktorer 

För mycket jobb Utebliven fysisk aktivitet  

Skjuter upp träning   
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4.5 Kvalitetskriterier 

För att en kvalitativ studie ska hålla en hög kvalitet finns det vissa riktlinjer och för att 

bedöma kvalitativ forskning enligt Bryman (2011) används tillförlitlighet. Tillförlitlighet 

innehåller fyra olika kriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet till att 

styrka och konfirmera. Trovärdighet handlar om att det som framkommer i studien ska vara 

trovärdigt (Bryman, 2011) och i den här studien togs det i hänsyn till redan när 

intervjupersonerna valdes ut. För att studien skulle bli så trovärdig som möjligt ansågs det 

viktigt att deltagarna var mitt uppe i en livsstilsförändring för att de faktorer som de upplever 

påverka livsstilsförändringen skulle framkomma. Genom att personerna genomförde en 

livsstilsförändring när intervjuerna ägde rum ansågs det högst trovärdigt att det framkom det 

studien efterfrågade. Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet skulle kunna 

föras över till en annan grupp (Bryman, 2011) och därför har urvalet beskrivits noggrant för 

att kanske kunna överföras till en likvärdig grupp.  

Pålitligheten ökar genom att metoden utförligt beskriver hur studien genomförts, vilket 

Bryman (2011) nämner att pålitligheten innebär. Metoden för hur studien har tagit form 

anses vara noggrant beskriven vilket underlättar om någon skulle vilja göra om studien och 

det ökar pålitligheten. Sedan har även det sista kriteriet att styrka och konfirmera tagits 

hänsyn till genom att forskaren har gått in i studien med en objektiv inställning vid både 

intervjuerna och analysen. Att vara objektiv är enligt Bryman (2011) viktigt i kriteriet styrka 

och konfirmera.  

4.6 Etiska aspekter 

Inom svensk forskning är det viktigt att följa de etiska principerna som finns. År 1964 

framtogs ett antal etiska principer när forskning bedrivs på människor där forskare har 

skyldighet att bland annat skydda deltagarnas rättigheter och värdighet (World Medical 

Association General Assembly, 1964). I denna studie har forskaren arbetat för att skydda 

deltagarna och enligt Bryman (2011) ska de fyra grundläggande principerna följas, vilka är 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckekravet och nyttjandekravet. Dessa 

principer har forskaren i denna studie tagit hänsyn till då ett missivbrev delades ut innan 

intervjuerna genomfördes där det framkom vad studien hade för syfte och att det var frivilligt 

att medverka. Intervjuerna spelades in efter att deltagarna gett sitt samtycke om det. Allt 

insamlat material, inspelningar och utskrifter, behandlades konfidentiellt genom att förvaras 

på säkra platser. Intervjupersonernas namn och vart de bor eller utför livsstilsförändringen 

nämndes inte i studien utan dem nämndes som IP1-IP5 vilket gör det svårt att söka upp 

personerna. 
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5 RESULTAT 

I detta kapitel kommer studiens resultat att redogöras genom fyra rubriker som är kopplade 

till studiens fyra frågeställningar, vilket kommer göra att studiens syfte besvaras. De fyra 

kategorierna är: Hindrande faktorer, Möjliggörande faktorer, Yttre faktorer och Inre 

faktorer. Faktorer som har framkommit har genom analysen delats in i olika underkategorier 

och kategorier. Det som är viktigt att ha med sig är att en faktor i vissa fall kan förekomma i 

både hindrande och möjliggörande faktorer då olika individer ser olika faktorer som hinder 

respektive möjliggörande faktorer. I kategorierna kommer studiens underkategorier att 

kursiveras så de tydligt framgår vilka de är. 

5.1 Hindrande faktorer  

De individer som intervjuades i denna studie ansåg att det finns en del hinder i att genomföra 

en livsstilsförändring. De nämnde ett flertal gånger under intervjuerna att underkategorin 

dålig självdisciplin och/eller för höga krav på sig själva var ett hinder. De har svårt att hålla 

sig till bättre alternativ under semestrar och anser att det är lättast att falla tillbaka under 

dessa perioder. 

Det som är svårt är ju över tid att inte falla tillbaka… I dåliga vanor… över helger, 

midsommar, sommar, semester…. Att försöka hela tiden väja bättre alternativ. Inte 

falla i några luckor bara för att det är högtider, sommar… men om man motionerar 

regelbundet då klarar kroppen att äta något onyttigt… Ibland också…(IP1) 

Att ha för höga krav på sig själv, att ha förväntningar på att det ska gå fort och att de alltid 

vill vara på topp och prestera bäst upplevde vissa var ett hinder i deras livsstilsförändringar. 

De lovar sig själv mycket och ibland slarvas det och många anser att de borde gå in fullhjärtat 

i denna resa som de genomför.  

Jag tycker ju att jag borde kunnat prestera bättre…. Jag är ganska självkritisk…av 

mig… Tycker att jag borde gjort bättre av mig o gjort mer strikt o verkligen satsat 

det här året. O verkligen ta tag i mig själv… (IP4) 

En bestämningsfaktor som upplevs vara ytterligare ett hinder enligt intervjupersonerna var 

dåliga matvanor. Det ansågs vara svårt med helger då de kom ur sina vardagliga rutiner men 

även kvällar och långa bilresor var exempel på när sötsug smög sig på. Även om de missade 

någon måltid och de inte åt sina måltider regelbundet upplevdes det lätt att komma ur sina 

vanor. Men de som åt sina måltider när de skulle inta dem ansåg att bufféer var en svårighet 

då de var tvungna att verkligen tänka till ordentligt för att inte äta för stora måltider.  

Nu är jag ju livrädd att gå någonstans där de har buffé. det är riktigt lurigt, jag har i 

o för sig mat med mig varje dag men det händer ibland att vi går upp på Saigon… 

Och då får man tänka sig för… en tallrik bara …. Så de är de, inte backa, mindre 

portioner. (IP1) 
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Ett annat hinder när de gäller att genomföra en livsstilsförändring ansågs vara om 

individerna hade långa resvägar till och från jobbet då det upplevdes svårt att hinna med sig 

själv, ta sig till någon träningsanläggning och få in en rutin som fungerade.  

Hinder kan vara att man inte mår bra fysiskt, att de händer mig något. Att jag 

kommer in i ett mönster som fungerar... Om de bryts igen, de skulle bli jobbigt. 

Kanske att jag börjar ett jobb någon annanstans, att man måste börja resa att man 

ska hitta nya rutiner. (IP5) 

Även att det mister det sociala umgänget ansågs vara ett hinder, att de exempelvis tog 

lunchpromenader ledde till att de inte umgicks med sina kollegor ansågs vara ett hinder på 

grund av att de behöver det sociala stödet men även behöver rör på sig. Den sista faktorn som 

ansågs vara ett hinder för att kunna genomföra en livsstilsförändring var utebliven motion 

vilket kunde bero på för mycket jobb eller att de blev skadade och på så sätt sköt upp 

träningen.  

5.2 Möjliggörande faktorer 

De framkom en hel del faktorer som ansågs vara möjliggörande och viktiga för att kunna 

genomföra en livsstilsförändring. Det som många intervjupersoner nämnde som viktigast och 

nämnde ett flertal gånger under intervjuerna var det sociala stödet. Att ha en hälsocoach som 

visade att hen brydde sig och stöttade ansågs viktigt då det är lättare att lyssna på någon med 

erfarenhet och som besitter kunskap. Även att regelbundet träffa hälsocoachen och sätta upp 

mål och diskutera vägen dit upplevdes viktigt för att klara av livsstilsförändringen. De som 

hade kommit längre i sin livsstilsresa ansåg att de behövde hälsocoachen även i 

fortsättningen för att bibehålla sina resultat.  

Fortfarande så har jag en överenskommelse med hälsocoachen o vi har olika mål 

men om jag inte skulle ha de så tror jag faktiskt att jag skulle fega ur mera. Istället 

för att göra 100%. Det jag insåg nu inför år två var att jag inte kände att jag 

behövde dom här grupperna, jag klarar mig själv och mossa på själv. Men jag 

ville…… ändå ha någon sorts besiktning varje månad med hälsocoachen. (IP1) 

 

På träningsanläggningen som de alla tränar på anses det vara en familjär stämning och 

deltagarna vill gå dit för att de trivs där och detta upplevde de som en viktig faktor för att 

lyckas.  

Relationen uppe på träningsanläggningen, det blir en familjär samvaro…… jag kan 

nästan längta till att komma upp o busa lite o sådär…… o de känns som att det är 

ömsesidigt (skratt). (IP1) 

De upplevde även att familj och vänner var viktiga som är kopplat till det sociala stödet, att 

de fanns där och stöttade dem och vissa ansåg även att det var viktigt att träna tillsammans 

med någon för att hålla motivationen uppe.  
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Familjen har stöttad, de är på o ger gult o rött kort när jag håller på o göra nåt fel…. 

De tycker jag är bra… Dom liksom, får du verkligen äta det där, ska du ta sådär 

mkt, får du det, det är ganska mycket socker i det där. De där ska du kanske inte 

göra. Asså man har de där vakande ögonen och de känns bra, att de bryr sig. Och 

sonen som bor hemma han har ju liksom också gett pushning och bra 

kommentaren och då vill man ju leva upp till de…(IP1) 

Alla intervjupersoner har även deltagit i gruppträffar som de ansåg var en viktig del för att 

bland annat för att byta erfarenheter och få höra var andra tycker är lättare eller svårare. 

Dessa träffar ansågs viktiga för att peppa varandra och dela med sig av tips till andra som satt 

i samma situation och var en bidragande faktor och en del av det sociala stödet.  

Det som var bäst tycker jag, det var att man fick träffas i grupp… För då kände 

man… Det låter konstigt o säga så.. Men hälsocoachen har förhoppningsvis inte 

varit överviktig. Då känner man att det är ju lätt för dom att säga, men när man 

satt där i gruppen… Då visste man ju att den andra visste, förstår du… Även om 

man har olika anledningar till att gå upp i vikt så visste man att alla hade en viss 

förståelse för varan… Och det peppa… Man kunde peppa varandra… (IP3) 

En bestämningsfaktor som ansågs vara viktig i individernas livsstilsförändringar var att hitta 

bra motionsvanor, även att planera och prioritera och att ha specifika träningsdagar som 

skrevs in i kalendern upplevdes vara ett vinnande koncept. Andra faktorer som ansågs viktiga 

var att ha närheten till träningsanläggningen så att de kunde träna innan eller efter jobbet 

eller på lunchen för att få ihop livspusslet. Det ansågs även viktigt att få till vardagsmotionen 

och det var några som använder sig av stegräknare. Det som fungerar är att ta promenader på 

luncherna, gå till och från jobbet eller på jobbet och ta promenader när tiden fanns.  

Jag kommer hem varje kväll och jag kan skapa det här med förutsättningar, så att 

jag tränar ju nu, har jag gjort i ett år och tre månader. Då har jag tränat måndag, 

onsdag, fredag, kan jag säga, jäkligt plikttroget. Även på sommaren och sen går jag 

promenader 5-6 dagar på veckan när jag kommer hem från jobbet på kvällarna. 

(IP1) 

Sedan ansågs även maten vara viktig, att hitta bra matvanor. Det som intervjupersonerna 

ansågs vara viktigast var att äta regelbundet för att hålla sig mätt under hela dagen, minska 

portionsstorlekarna och tänka till om de äter ute. Även att hela tiden hitta bättre alternativ 

ansågs viktigt.  

Jag har en lapp på kylskåpet där det står hitta ett bättre alternativ, så istället för att 

ta fram smör, ost och bröd så kan man faktiskt skala en morot och äta den. (IP1)  

Att ha en bra självdisciplin och tro på sig själv ansågs även det vara viktigt. 

Intervjupersonerna upplevde att om de hade bestämt sig och hade en bra motivation var det 

lättare att gå in helhjärtat och göra det som behövde göras. 

Självdisciplin är viktig, jag måste bara bestämma mig till 200%, stålsätta mig o 

bara köra! Ååå…. Ändra mindset... Och sätta mål, jag tror att det är oerhört viktigt 

med mål och delmål efter vägen, en framgångsfaktor, i alla fall för mig. (IP4) 

Det ansågs viktigt att ha en balans och en bra kombination mellan alla dessa delar för att 

lyckas på bästa sätt. Helheten måste fungera med livet för att resultatet ska kunna bli hållbart 
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i längden. Det nämndes även viktigt att det var en relativt stor utgift för att få delta i det 

program som hen ingick i. För om det skulle vara gratis skulle det fuskas men när det är en 

kostnad ville hen se till att göra det värt utgiften så att hen fick något tillbaka. 

5.3 Yttre faktorer 

I studien framkom det en del yttre faktorer som påverkade individerna till att genomföra en 

livsstilsförändring. Främst att det var i riskzonen för någon livsstilsrelaterad sjukdom eller 

redan drabbats av en, men att det kunde förbättras genom en förändrad livsstil och det fick 

många av intervjupersonerna att ta tag i situationen. Vissa ansåg även att det var triggande 

om någon i deras närhet hade gjort någon större förändring, så att de visste att det hade 

fungerat för någon annan person. Även påtryckningar från familj ansågs var en yttre faktor 

som hjälpte dem att ta tag i sin livssituation då familjen hade stor inverkan på individerna.  

Min syster sa till mig ”att […] älskar sin moster, så hon skulle vilja att sin moster 

fanns med längre fram i livet” jag bara titta på min syster ”ja jag har ju inte tänkt o 

dött i morgon” sa jag. Då sa hon såhär ”ja men du börjar bli så stor nu så att du 

kommer drabbas av typ diabetes, hjärt-o kärl och att kroppen skulle börja klappa 

ihop”. (IP3) 

Men för vissa individer räckte det inte med att familjen påpekade och ville att individen skulle 

göra en förändring utan det behövdes någon med kunskap inom området som sa åt dem va de 

vad de var tvungna att göra. 

Jag lyssna ju inte på min familjära omgivning utan det var ju först när jag kom 

till… Läkarvetenskapen som jag fick lov att respektera vad de sa. Så frun sa, de 

tyckte jag, det stämde inte. (IP1) 

Övriga yttre faktorer som ansågs viktiga vid en livsstilsförändring var belöningar när de nått 

något delmål eller mål. Som gjorde att de uppskattade det som de genomfört lite extra eller 

att de genom att tänka eller kolla på belöningen gjorde att de blev påminda om vad de gjort. 

När jag kom ner till min målvikt belönade jag mig själv och köpte en klocka för att 

den skulle påminna mig om min resa o varför o hela den biten!... (IP3) 

5.4 Inre faktorer 

Att ha en inre motivation och att vara målinriktad ansågs vara viktiga faktorer för att lyckas. 

Det ansågs även viktigt att påminna sig själv om vad de redan åstadkommit under resan och 

försöka peppa och lyfta sig själva. Intervjupersonerna ansåg att tidigare erfarenheter, bland 

annat viktnedgångar och att ha testat liknande program eller upplägg innan kunde bidra till 

att lyckas genomföra livsstilsförändringen. 

Jag har genomfört ett online program, det fick jag ändå rätt så bra resultat av… 

öööö då var jag ju nöjd… Det här var väl 3-4 år sedan... och jag kommer ihåg en 

sommar när vi gick ut och jag kände, gud den här klänningen sitter ju faktiskt 



17 

jättebra så! O jag var nöjd över att jag åstadkommit något bra… Och jag tror de 

skulle kunna hjälpa mig nu. (IP4) 

Även att känna av under livsstilsförändringen att de har gått ner i vikt och att de känner att 

det fått bättre struktur på livet och så vidare ansågs viktigt för att orka fortsätta. Att ha en 

snabb viktminskning i början och direkt märka fysiska förbättringar upplevdes enligt vissa 

intervjupersoner vara en viktig faktor för att orka fortsätta. Att gå ner i klädstorlekar var en 

sak som de flesta individerna nämnde, det gav dem ett synligt tecken att det som de gör 

utmynnar i något bra.  

6 DISKUSSION 

I diskussionsdelen diskuteras både metoden och resultatet. Alltså förs en diskussion kring 

hur metoden gick tillväga och besluten som togs där samt en diskussion kring studiens 

resultat och tidigare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Diskussion om design och urval 

En kvalitativ metod valdes då den stämde bäst överens med studiens syfte handlade om att 

undersöka vilka faktorer som upplevs påverka livsstilsförändringar. När individernas åsikter 

ska komma fram är det enligt Bryman (2011) lämpligast att använda sig av en kvalitativ 

metod. För om denna studie skulle göras med en kvantitativ metod skulle inte deltagarna 

kunna prata fritt och det skulle göra att deltagarnas egna åsikter och tankar inte skulle 

framkomma lika tydligt som denna studie vill få fram. Men en nackdel med kvalitativ metod 

och intervjuer är att det kan ta lång tid att få intervjuer, intervjua och transkribera, men i 

denna studie gjordes alla intervjuer under en vecka och transkriberades direkt efter. Detta 

gjorde att trots den tidspress som fanns fick forskaren mycket tid över för analys.  

 

Urvalet i studien kan anses vara litet, vilket det är men då tiden var begränsad anses det vara 

ett bra urval som stämmer väl överens med studiens syfte. Att just ett målstyrt urval valdes 

gjorde att forskaren visste att syftet skulle besvaras då individerna som valdes ut genomförde 

en livsstilsförändring. Om ett slumpmässigt urval istället skulle valts kanske det skulle vara 

individer som inte visste något om livsstilsförändringar som blev deltagare. Då ett 

slumpmässigt urval enligt Bryman (2011) innebär att vem som helst i en population har 

samma sannolikhet att bli erbjuden att delta i studien. På grund av att forskaren ville veta att 

personerna visste vad livsstilsförändringar var och att dem var uppe i en livsstilsförändring 

ansåg forskaren att ett målstyrt urval var bäst lämpat för denna studie. 
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6.1.2 Diskussion om datainsamling och analys 

För att samla in data användes semistrukturerade intervjuer för att forskaren skulle ha ett 

stöd att luta sig mot. Detta ansågs vara en bra checklista så att forskaren skulle få med det 

viktigaste för att sedan kunna besvara frågeställningarna. Intervjuguiden innehåller många 

frågor, men alla dessa frågor ställdes inte då intervjupersonen berörde alla teman som skulle 

besvaras och detta gjorde att ledande frågor motverkades. Det ställdes några fler frågor om 

intervjupersonen kom av sig men forskaren behövde aldrig ställa alla frågor utan 

intervjupersonerna diskuterade hindrande och möjliggörande faktorer samt inre och yttre 

faktorer utan frågor. Bryman (2011) anser att ledande frågor ska undvikas i största 

utsträckning då dem frågorna oftast utmynnar i det svar som forskaren vill få fram, vilken 

inte gör forskaren objektiv. Att vara objektiv kan enligt Bryman (2011) var svårt men det 

viktigaste anses vara att forskaren inte medvetet låtit sina egna åsikter påverkat resultatet. 

Forskaren i denna studie gick in med ett tankesätt att vara objektiv och detta anser forskaren 

att hon var under hela intervjun och analysdelen. 

Intervjupersonerna var medlemmar på träningsanläggningen där forskaren jobbade vilket 

kan anses vara en nackdel då de ville vara till lags och vissa frågade ”’är du nöjd med svaret” 

för att bekräfta att de svarat rätt. I detta läge nämnde forskaren att det var dem som skulle 

vara nöjda med svaret för att försöka vara objektiv och inte leda intervjupersonen. Detta är 

enligt Bryman (2011) en så kallad intervjuareffekt där intervjuarens ställning i förhållande till 

respondenten påverkar intervjupersonen. Men trots detta anser forskaren att 

intervjupersonerna har varit öppna och ärliga i sina svar och det anses i denna studie inte 

varit någon nackdel. Att de visste vilka varandra var kan även ha varit en fördel då 

intervjupersonen kunde vara mer ärlig och öppen. Att intervjupersonerna genomförde sin 

livsstilsförändring på träningsanläggningen där forskaren arbetar kan även anses vara en 

fördel då intervjupersonerna var villigare att öppna sig och svarar mer utförligt vilket 

eftersträvas i kvalitativ forskning enligt Bryman (2011).  

För att forskaren skulle klargöra att intervjuguidens frågor var lättförstådda och bra 

genomfördes en pilotstudie. Att genomföra en pilotstudie anser Bryman (2011) vara en fördel 

för att veta om intervjupersonerna kommer att förstå frågorna. I denna studie ansåg 

forskaren att pilotstudien gick bra och valde därför inte att göra några förändringar i 

intervjuguiden. Intervjuguiden var endast ett stöd för intervjuaren och alla frågor ställdes 

inte utan rubrikerna i intervjuguiden om ”Vilka faktorer anser du som 

möjliggörande/hindrande” samt ”Vilka inre/yttre faktorer anser du påverka din förändring” 

ställdes och sedan pratade intervjupersonen på om dessa frågor utan att intervjuaren 

behövde ställa alla frågor i intervjuguiden.  

När intervjuerna genomfördes var det i lugna miljöer vilket ansågs vara viktigt så att 

intervjun genomfördes utan störningsmoment. Ett störningsmoment som uppfattades från 

forskarens håll var att intervjuerna spelades in, det märktes att vissa intervjupersoner tyckte 

att det till en början var jobbigt men under intervjuns gång släppte det och dem pratade på 

fritt. Men trots detta ansågs det bäst att spela in intervjuerna då det underlättade för 

forskaren som slipper anteckna allt och istället transkribera inspelningarna efter 

intervjuerna. 
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I analysen användes en manifest innehållsanalys för att analysera de transkriberade 

intervjuerna. Det ansågs som den mest relevanta analysmetoden då forskaren var ny i denna 

situation och valde därför att enbart analysera det synliga från intervjuerna. Granheim och 

Lundman (2004) styrker att en manifest innehållsanalys lämpar sig för oerfarna forskare. En 

latent innehållsanalys ansågs alltså inte vara lika bra då forskaren var ny på området och det 

handlar enligt Granheim och Lundman (2004) om en djupare tolkning, vilket forskaren 

ansåg kunde leda till fler feltolkningar. 

 I innehållsanalysen tog forskaren ut meningsbärande enheter som kondenserades och sedan 

fick de kondenserade meningarna olika koder. Koderna delades in i underkategorier som 

bestämdes allt eftersom men kategorierna var förutbestämda med hjälp av studiens 

frågeställningar. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan kategorier väljas ut i förhand eller 

under analysens gång, i denna studie ansågs det bäst att ha kategorierna förutbestämda. 

Detta valdes för att lättast kunna placera in allt i rätt frågeställning och även på grund av att 

intervjuguiden utgick från frågeställningarna. Om kategorierna skulle tagits fram efteråt 

skulle resultatet kanske blivit annorlunda och studiens syfte ej besvarats och forskaren gjorde 

på detta sätt då hon var oerfaren och i kommande studier kommer kategorierna tas fram 

efteråt för att inte missa något. 

 

6.1.3 Diskussion kring kvalitetskriterier 

I studien har kvalitetskriteriet tillförlitlighet använts som grund för att skapa en studie med 

så hög kvalitet som möjligt. Genom en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet och dess 

relevanta delar kan trovärdigheten och pålitligheten öka (Bryman, 2011). Detta har studien 

tagit hänsyn till då det beskrivs hur studien har genomförts i metoden och även att relevanta 

deltagare valdes ut med hjälp av studien syfte, deltagarna har även beskrivits noga utan att 

etiken påverkas vilket göra att en ny studie av likartade personer borde kunna göras om 

intresset finns.  

Trots att studiens deltagare valdes ut för att stämma överens med syftet fanns möjlighet till 

att intervjuaren skulle kunnat påverkat deltagarna. Därför försökte forskaren under 

intervjuerna vara så objektiv som möjligt genom att inte ställa ledande frågor och undvika 

allt för många följdfrågor som kunde leda till att forskaren ledde intervjupersonen för 

mycket. Detta underlättades genom att intervjupersonerna pratade på utan att så många 

frågor ställdes av forskaren. Genom att forskaren var medveten om detta och att 

intervjupersonerna pratade på gjorde att forskaren kunde undvika sådana frågor styrker 

kriteriet om att styrka och konfirmera som enligt Bryman (2011) är en del av tillförlitligheten.  

Att överföra denna studies resultat kan anses svårt då det är ett litet urval av en stor del av 

befolkningen som genomför livsstilsförändringar, därför anses det svårt att överföra det då 

resultatet troligtvis inte skulle stämma överens med andra grupper. Om forskaren skulle 

överföra detta till en annan grupp anses det mest trovärdigt att resultatet skulle stämma 

överens med en likartad grupp, där personerna har samma förutsättningar, tillgång till en 

hälsocoach och även tränar på samma anläggning som deltagarna gjorde. Men det anses 
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svårt och även Bryman (2011) menar att kvalitativa resultat kan vara svåra att överföra då 

deltagarnas uppfattningar om ett ämne kan skilja sig från andra individers uppfattningar och 

att kvalitativa studier har en stor svarsbredd. 

6.1.4 Etikdiskussion 

De etiska principerna samtyckekravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och 

nyttjandekravet har i denna studie tagits hänsyn till (Bryman, 2011). Alla delar i dessa kraven 

togs upp i missivbrevet, att det var frivilligt, att de var anonyma och vad studiens syfte var. 

Detta missivbrev fick de läsa igenom i samband med intervjuerna och de viktigaste delarna 

nämnde även forskaren innan intervjun påbörjades. Det var ingen som hoppade av studien 

trots att de var fritt fram att göra det och det kan bero på att de var anonyma i studien. De 

nämndes varken med namn eller vart de genomförde sina livsstilsförändringar vilken gjorde 

att det ej går att spåra upp deltagarna. Men vissa intervjuer genomfördes där det fanns en 

sannolikhet att de skulle bli störda och det kan anses bryta mot de etiska principerna. 

Forskaren och intervjupersonerna blev inte störda under intervjuerna och därför anser 

forskaren inte att detta var ett problem men om det skulle göras om skulle självklart slutna 

rum väljas för att minimera risken att bryta mot de etiska principerna.  

När citat skrevs i resultatet nämndes intervjupersonerna enbart som IP1 osv för att få med 

viktiga citat men inte lämna ut deltagarnas namn. Då alla intervjupersoner tränar på samma 

ställe kan det anses att de kan identifiera varandra men då det är över 500 personer på den 

gemensamma träningsanläggningen anses det inte trovärdigt att de skulle kunna identifiera 

varandra. På så sätt anses inte etiken brista trots att det är från samma träningsanläggning. A 

llt insamlat material har även bevarats med konfidentialitet och förvarats på hårddisk där 

enbart forskaren kommer åt det. Detta kan anses vara ett relativt osäkert ställe då den kunde 

blivit stulen eller liknande men det var trots det den säkraste plasten forskaren kunde finna 

och därför valdes den som förvaringsplats. När transkriberingen skulle ske skrevs 

intervjuutskrifterna ut vilket kan anses bryta mot denna princip. Men då det i utskrifterna 

enbart stod IP1 osv så framkom inga namn vilket gjorde att det inte skulle gå att ta reda på 

vem intervjupersonen var om utskrifterna mot förmodan skulle tappas bort. Detta gör att det 

var säkert för intervjupersonerna och att det inte har kunnat spårats på något sätt. 

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att öka förståelsen för vilka faktorer individer som är mitt uppe i en 

livsstilsförändring ansågs påverka den. För att detta skulle kunna besvaras ansågs det viktigt 

att klargöra vilka faktorer som var hinder och vilka som var möjliggörande samt vilka yttre 

och inre faktorer som påverkar livsstilsförändringar. Här nedan förs en diskussion kring 

resultatet, tidigare forskning och egna reflektioner samt en koppling till de teoretiska 

perspektiven self-efficacy och locus of controll. 
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6.2.1 Hindrande faktorer 

Att genomföra en livsstilsförändring har visat sig vara svårt, det finns många hinder på vägen 

som kan uppstå. Det störta hindret som många av deltagarna nämnde var att de hade dålig 

självdisciplin, inte trodde att de kunde klara av saker och ställde alldeles för höga krav på sig 

själva att de skulle lyckas. Detta kan kopplas till teorin self-efficacy (självtillit) som är en 

viktig faktor för att individer ska känna kontroll och att de ska tro på sig själva och att de 

klarar av att genomföra tuffa utmaningar (Andersson, 2009). Tidigare forskning har visat att 

det finns samband mellan olika beteendeförändringar och självtillit. Att hög självtillit och 

tron på att klara av utmaningar har visat sig ha positiv påverkan på exempelvis 

viktminskning och beteendeförändringar finns det belägg för. Det är ett område som behöver 

mer forskning för att kunna fastställa att en hög självtillit verkligen har en påverkan på 

beteendeförändringar (Wingo et.al, 2013; Choo & Kang, 2015). Men trots att sambandet 

anses svagt anser forskaren i denna studien att det kan vara en orsak till varför deltagarna 

nämner att det är ett hinder att de har dålig självdisciplin och inte tror på sig själva. För om 

de skulle ha en högre självtillit skulle de troligtvis känna mer kontroll och tro på att de klarar 

av att genomföra dessa tuffa förändringar, vilket stärker tidigare forskning som påvisar detta. 

Motion och matvanor är i många fall en möjliggörande faktor som diskuteras i nästa kapitel, 

men utebliven motion och dåliga matvanor ansågs vara två hindrande faktorer för att 

deltagarna skulle kunna genomföra deras livsstilsförändring. Deltagarna påbörjade sin resa 

mot en hälsosammare livsstil då det började få en allt för stillasittande livsstil vilket enligt 

Folkhälsomyndigheten (2005a) är en riskfaktor för en rad olika sjukdomar och att vara 

stillasittande är alltså ett hinder för att kunna förändra sin livsstil till det bättre.  

Även matvanor ansågs vara ett hinder, främst småätande och bufféer. Studien av Ohtomo 

(2017) menade att småätande kan hindras eller förminskas genom att individen har en bra 

självtillit. Därför anses det viktigt att individerna har en bra självtillit för att kunna 

genomföra livsstilsförändringar då det både gynnar individen att få en bättre 

självuppfattning och även gör det lättare att genomföra stora förändringar. När det gäller 

bufféer ansåg deltagarna att det inte kunde backa och att det var viktigt att ta små portioner, 

även detta utmynnar i att de måste ha en bra självdisciplin för att klara av att inte ta om. 

Självdisciplinen anses vara en av de viktigaste faktorerna och ett stort hinder men som kan 

förbättras genom att individen får en högre självtillit.  

Men utöver detta som kan anses solklart, att de är ett hinder om matvanorna är dåliga eller 

om motionen uteblir när individer ska förändra sin livsstil till en mer hälsosam livsstil ansågs 

det även vara ett hinder med det sociala umgänget. Deltagarna anser att det sociala umgänget 

kunde vara ett hinder om deltagarnas vänner hade en ohälsosam inställning och exempelvis 

inte ville byta ut en fika på stan mot en promenad eller liknande. Detta såg 

intervjupersonerna som något som påverkade dem och det anses vara viktigt att på något sätt 

studera denna aspekt i senare forskning för att klargöra på vilket sätt det påverkar 

individerna ytterligare.  

Det är ett svårt hinder att ta tag i då det är viktigt med det sociala stödet för att klara av stora 

förändringar och i vissa fall kan livsstilsförändringen vara ett hinder för det sociala 

umgänget. Att det sociala stödet skulle tas upp som ett hinder var inget som hade förväntats 
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utan det kom fram som en intressant aspekt. När individerna är uppe i en livsstilsförändring 

och anser att det sociala stödet är ett hinder och att det exempelvis är svårt att umgås med 

vänner då de vill äta godare middagar eller fika krävs en hög självtillit. Det krävs en hög 

självtillit för att klara av att gå ut och äta med vännerna och ta ett bättre alternativ som kan 

vara svårt i början av en förändring. Att intervjupersonerna tror på att de kommer klara av 

att välja det bättre alternativet trots att inte deras vänner gör det gör att de skapar en högre 

självtillit och trots att de kanske inte har samma syn på livsstilsförändringar kan de fortsätta 

umgås då individen har en hög självtillit. 

6.2.2 Möjliggörande faktorer 

Enligt deltagarna i denna studie fanns det en hel del faktorer som ansågs möjliggörande, 

däribland vissa som även framkom som hindrande faktorer. Matvanor togs upp som en 

hindrande faktor tidigare men ansågs även vara en viktig faktor för att lyckas. Detta är även 

ett folkhälsomål då Sverige strävar efter goda matvanor och säkra livsmedel 

(Folkhälsomyndigheten, 2005b). Men utöver att hitta bra matvanor ansåg deltagarna att det 

var viktigt med regelbundna mattider för att minska hungern och sötsuget under dagen. 

Deltagarna ansåg att det oftast fanns något bättre alternativ vilket det oftast gör exempelvis 

att ta en morot istället för en chokladbit i mataffären är alltid det bättre alternativet. Studien 

av Ohtomo (2017) som handlar om småätande menade att det går att lära sig att minska 

småätande med hjälp av self-efficacy modellen, om de tror på att de klarar av att minska det 

så går det.  

Trots att maten ansågs vara en stor del upplevde deltagarna att det var viktigt att hitta 

balansen och kombinationen mellan goda matvanor och en bra fysisk aktivitetsnivå. För att 

deltagarna skulle få till sin träning ansågs det vara viktig att planera in träningsdagar och att 

de hade närhet till träningsanläggningen. Närheten till träningsanläggningen gjorde att det 

kunde träna innan, under eller efter jobbet så att de kunde få en balans som fungerade i deras 

livspussel och även vardagsmotionen ansåg många vara viktigt exempelvis en promenad 

under dagen. Vardagsmotionen är enligt Folkhälsomyndigheten (2005a) viktigt då 

stillasittande jobb ökar vilket gör att promenader eller att cykla till jobbet gör att individer får 

en bra start på dagen. Men som sagt, en kombination med både bra matvanor och 

motionsvanor anser deltagarna i denna studie vara viktigt och det styrker även en studie av 

Ornish et al (1998). Studien av Ornish et al (1998) studerade vilka faktorer som gjorde att 

exponeringsgruppen genomförde en livsstilsförändring och det framkom att det var en 

kombination mellan bättre matvanor och ökad fysisk aktivitet samt ett bra socialt stöd och en 

bra vardagsmotion. Det visade sig att det inte var en kortvarig lösning utan att de resultaten 

fortfarande var densamma efter fem år (Ornish et al, 1998). Därför anses det vara av största 

vikt i en livsstilsförändring att hitta en kombination som passar individen för att klara av att 

genomföra den. 

Det sociala stödet i form av familj, vänner och hälsocoacher ansågs vara en viktig faktor 

bland deltagarna. Det ansågs viktigt att familj och vänner stöttade men även att en 

hälsocoach fanns tillgänglig och bidrog med den kunskap som hen besitter. Detta styrker en 

studie av Visram et al (2014) som menar att det går att genomföra en livsstilsförändring med 
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rätt hjälp, i detta fall att hälsocoachen individanpassar de insatser som ska göras. Det 

framkom även i den studien att deltagarna behövde fortsatt stöd även efter ett år. Med den 

studien som stöd anses det vara viktigt att deltagarna hade tillgång till en hälsocoach och att 

de kan fortsätta ha det även längre fram i deras resa som även några av intervjupersonerna 

tog upp som en viktig faktor för att lyckas. Att få tips och råd från en hälsocoach anses alltså 

viktigt men även att träffa personer i samma sits och få råd och byta erfarenheter ansågs 

viktigt. Studien av Jansson et al (2013) bekräftar att den grupp individer som får stöd och råd 

i en livsstilsförändring når i större utsträckning sin målvikt. Det sociala stödet anses därför 

ha en viktig roll i livsstilsförändringar vilket även denna studiens resultat visade.   

Genom att hälsocoachen individanpassar insatserna till deltagarna och hela tiden finns till 

hjälp och bidrar till deltagarens sociala stöd ökar möjligheten till framgång. Locus of controll 

är en modell där individerna tror sig klara av uppgiften som de ska genomföra och känner att 

det har kontroll att klara av det antingen på egen hand eller genom att lämna över kontrollen 

till en extern person, exempelvis en hälsocoach (Rydén & Stenström, 2015). Deltagarna i 

studien nämner att det är viktigt att de tror på sig själva och har en bra självdisciplin för att 

klara av det och finna sin motivation. För att finna motivationen anses det viktigt med inre 

och yttre motivation, det är viktigt att individen tror på sig själv men samtidigt att de får stöd 

från exempelvis hälsocoachen. Detta kan kopplas till vikten av att individanpassa åtgärderna 

och att hälsocoachen ska finnas där som stöd längs vägen och även deltagarna i denna 

studien nämnde att det hade tillgång till detta, vilket gör att dem troligtvis kommer nå sitt 

mål.  

6.2.3 Yttre faktorer 

I resultatet framkom det vissa yttre faktorer som deltagarna i studien ansågs ha betydelse för 

deras livsstilsförändringar. En av de största yttre faktorerna var att de var i riskzonen för en 

sjukdom eller att deras sjukdom som de redan led av kunde förbättras genom att förändra sin 

livsstil. Enligt både Folkhälsomyndigheten (2005a) och Folkhälsomyndigheten (2005b) kan 

en livsstilsrelaterad sjukdom förebyggas eller förbättras genom en förändrad livsstil. Som i  

denna studie främst skedde genom en ökad fysisk aktivitet och förbättrade matvanor. 

Deltagarna i studien insåg med hjälp av omgivningen att de var i riskzon för någon 

livsstilsrelaterad sjukdom och insåg att de kunde minska risken att drabbas genom att 

förändra sin livsstil. Studien av Wannamethee et.al (2006) undersökte hur förändringar i 

bestämningsfaktorer, bland annat motion och matvanor, kunde påverka det metabola 

syndromet och visade sig ha en positiv påverkan och minskade risken att drabbas av vissa 

livsstilsrelaterade sjukdomar. Därför anses det viktigt att deltagarna i denna studie kan 

förebygga sina sjukdomar på egen hand och anses vara en viktig startpunkt för många av 

deltagarna. Även att de har någon utomstående som trycker på att de ska påbörja en 

förändring ansågs viktigt. I vissa fall räckte det med familjen och i andra fall krävdes det 

påtryckning från läkare för att deltagarna skulle inse att de behövde påbörja en 

livsstilsförändring.  

Yttre faktorer kan enligt Coldwell och Callaghan (2013) även vara några slags belöningar som 

visar på att individerna har lyckats med något och deltagarna i denna studie ansågs vara 
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viktigt. En del av deltagarna i studien hade när de nåt sin målvikt belönats sig själva med 

exempelvis en klocka. Att belöna sig själv anses vara viktigt för att visa att de har gjort något 

stort, det kan vara en fördel i det fortsatta arbetet att varje gång de ser klockan blir de 

påminda om att de lyckats.  

6.2.4 Inre faktorer 

En av det viktigaste inre faktorerna för att lyckas i en beteendeförändring ansågs enligt 

deltagarna vara att de tidigare hade lyckats med något liknande. Det fick dem att känna att de 

kan klara av svåra saker. Detta är enligt Andersson (2009) en viktig del i self-efficacy 

eftersom att tidigare framgång inom liknande område ger individen högre självtillit och 

medför att individen kommer att lyckas med förändringen som ska ske i större utsträckning 

än om de inte gjort något liknande innan.  

Enligt Coldwell och Callaghan (2013) är det viktigt att ha positiva tankar kring det som 

genomförs och känna att de lyckas. Det beskriver deltagarna genom att de får en extra 

motivation när de känner att de lyckas, när de har gått ner x antal kilo och när kläderna blir 

för stora. Att ha delmål efter vägen när de har gått ner x antal kilo och då vid detta tillfälle 

påminna sig om att de har genomfört något stort anses viktigt för att individerna ska orka 

fortsätta. Individerna känner då att de klarar av att fortsätta genomföra livsstilsförändringen 

vilket kommer öka deras självtillit vilket enligt Wingo et.al (2013) och Choo & Kang (2015) 

kommer bidra till att de lyckas bättre med sina livsstilsförändringar. 

6.2.5 Vidare forskning 

När individer genomför en livsstilsförändring och går från en ohälsosam till en hälsosam 

livsstil är de många saker de ska undvika exempelvis dåliga matvanor och fysisk inaktivitet. 

Det skulle därför vara intressant att forska vidare på hur individers psykiska hälsa är när det 

har avslutat sin livsstilsförändring och har en ny livsstil. Tackar de nej till middagar med 

vänner och undviker godis för att de tror att de ska falla tillbaka, eller har de fått in ett sunt 

tänk kring mat och kost. Kan de hoppa över träning eller en promenad utan att de lägga av 

helt.  

Att studera vidare på detta område skulle var intressant, att studera individer cirka fem år 

efter att de genomfört en livsstilsförändring för att undersöka hur de mår och hur deras liv 

ser ut då samt om det förlorade något av deras sociala umgänge när de var inne i 

förändringen. Det skulle vara en givande forskning som personer som jobbar med 

livsstilsförändringar skulle kunna ta del av för att bland annat genomföra deras arbete bättre 

samt veta vilka insatser de ska göra eller förbättra för att individerna ska ha ett bra liv efter 

livsstilsförändringen.  
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7 SLUTSATSER 

Deltagarna i studien ansåg att det var många faktorer som påverkade deras pågående 

livsstilsförändringar, bland annat dåliga matvanor, att missa måltider och utebliven motion 

ansågs vara hinder. Deltagarna ansåg även att det ställde för höga krav på sig själva som de 

inte klarade av på grund av dålig självdisciplin som ansågs vara ett hinder. Däremot ansågs 

en bra självdisciplin samt en kombination med goda matvanor och bra motionsvanor vara en 

möjliggörande faktor. Det sociala stödet ansågs vara viktigt både från hälsocoach, 

gruppträffar, vänner och familj men det kunde även vara ett hinder att umgås med de som 

inte prioriterade samma saker.  

Att vara i riskzon för en sjukdom och få en läkare eller familjemedlem som påpekar att de 

måste göra en förändring ansågs vara en yttre faktor som var viktig vid livsstilsförändringar. 

Men även att under tidens gång belöna sig ansågs vara en framgångsfaktor. Att tidigare 

lyckats med en stor förändring i livet ansågs vara en viktigt inre faktor tillsammans med att 

ständigt påminna sig om hur långt de kommit.  
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BILAGA A INTERVJUGUIDE  

Inledande frågor:  

1. Vad heter du och hur gammal är du?  
2. Hur länge sedan var det du började på ITRIM?  
3. Vilken var din största anledning till att du började där?  
4. Kan du berätta hur ditt liv såg ut innan du började där?  
5. När började du fundera på att genomföra någon förändring? 
6. Har du försökt genomföra en livsstilsförändring förut?  

Vilka yttre respektive inre faktorer påverkar livsstilsförändringar?  

7. Hade du någon i din närhet som hade gjort en livsstilsförändring?  Vem i så fall och 
lyckades de?   

8. Ville någon annan att du skulle förändra din livsstil?  Var det pga att du var i riskzon 
för någon sjukdom? Fetma, hjärt-kärl, diabetes typ 2 osv? 

9. Kan du berätta om det var några yttre faktorer som motiverade dig? (Visa att du kan, 
resor, pengar  

10. Innan du började, hade du någon gång känt att du lyckats med något innan? Vad i så 
fall? Gjorde detta att du kände innan ”jag kan klara detta”? 

11. Kände du själv att du hade ett behov av att göra någon förändring? Varför i sådana 
fall? 

12. Hade du själv några förväntningar när du påbörjade din resa? 
13. Ansåg du att det var dig själv som fick dig att börja med förändringen eller var det 

någon eller något annat som ”tvingade dig”? 

Vilka faktorer upplevs som hinder eller möjliggörande vid 
livsstilsförändringar?  

14. Vad anser du är svårare med att genomföra en livsstilsförändring? 
15. Vad anser du är lättare med att genomföra en livsstilsförändring? 
16. Kan du berätta hur det sociala stödet spelade roll för dig? 
17. Var din utbildning eller jobb en viktig del, hade du nytta av det? På vilket sätt i så fall? 
18. Kan du berätta om din omgivande miljö, var den viktig för att du skulle kunna 

genomföra livsstilsföändringen? (Närhet) 
19. Kan du berätta om dina matvanor innan, under och efter? 
20. Kan du berätta om din fysiska aktivitet innan, under och efter? Båda ombytt träning 

och vardagsmotion 

Avslutande 

21. Hur gör du för att bibehålla din nuvarande livsstil?  
22. Eller hur ska du fortsätta med din livsstilsförändring?  
23. Vad tror du är viktigt för att kunna fortsätta! 

 

Är det någonting som du vill tillägga? Stort tack för att du ställde upp i den här intervjun!  



 

 

BILAGA B MISSIVBREV 

 

Hej! 

Jag heter Jessica Holm och studerar sista terminen på Folkhälsoprogrammet vid 

Mälardalens Högskola. Därmed ska jag skriva min C-uppsats nu under våren inom 

livsstilsförändringar. Syftet med studien är att öka förståelsen för vilka faktorer som påverkar 

livsstilsförändringar utifrån individers perspektiv.  

Jag planerar att genomföra intervjuer av personer som har genomfört eller är mitt uppe i en 

livsstilsförändring. Intervjuerna sker under veckorna 10-11 och kommer ta cirka 30 minuter 

och de kommer spelas in för att sedan kunna analyseras. Allt material som samlas in kommer 

behandlas konfidentiellt, alltså behandlas personuppgifter med sekretess och endast jag 

kommer ha tillgång till materialet och du förblir anonym i uppsatsen. Det insamlade 

materialet kommer raderas när studien är klar och används alltså enbart till denna studie. Att 

delta i denna studie är frivilligt och du kan avbryta din medverkan när som helst.  

Studien beräknas vara klar under våren och publiceras sedan på DIVA-portalen där du 

kommer ha tillgång till att läsa den. Du kommer får arbetet mejlat till dig när det är färdig 

examinerat. Har du frågor angående undersökningen, hör gärna av er till mig.  

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

Jessica Holm 

Mejl:  
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