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	   I	  

Abstract	  
 
Narvén, N., Pettersson, J. (2013) En narrativ studie om människors livsstilsförändringar 
tolkade mot motivationsteorier. C-uppsats i pedagogik. Högskolan i Gävle, akademin för 
utbildning och ekonomi. 
  
En livsstilsförändrings motivationsprocess ser olika ut för människor beroende på deras 
förändring, mål och motiv. Syftet med undersökningen var att belysa livsstilsförändringar 
genom att tolka människors livsberättelser mot motivationsteorier. Undersökningen 
genomfördes med en narrativ metod där människors livsberättelser tolkades mot 
motivationsteorier.  Tre motivationsteorier, Maslows behovstrappa, 
Självbestämmandeteorin och Transteoretiska modellen tillämpades parallellt för att 
åskådliggöra förändringsprocessen. I resultatet framkom att tillämpning av flera 
motivationsteorier gav bredare förståelse för förändringsprocessen då det visade sig att 
teorierna kunde användas som kompletterande verktyg eller för att framhäva olika 
händelser under en process.   
 
Nyckelord	  
Livsstilsförändring, motivationsteori, Maslows behovstrappa, Transteoretiska modellen, 
Självbestämmandeteorin, förändringsprocess, narrativ metod. 
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Förord	  
Resan har varit lång, ibland känts för kort, vi har haft både upp- och nergångar. 
Uppsatsen har inspirerat, skapat nyfikenhet och lett till givande diskussioner. Vi är stolta 
över vad vi har åstadkommit.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Maria Andrén som har hjälpt oss att trassla ut 
våra förvirrade hjärnor. Våra deltagare ska ha en eloge som deltog med sina inspirerande 
berättelser, ni kan vara stolta över era livsstilsförändringar. Vi vill även tacka våra 
respektive som stått ut med vårt frånvarande, eländiga humör och malande om uppsatsen. 
Att ha er som bollplank har varit guld värt. Ett sista tack till våra ”gruppsrumsgrannar” 
Carro och Johanna för alla luncher och fikastunder som blivit ventileringar.   
 
 
 
Gävle, januari 2013  
Jonas & Nina  
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Inledning	  
När ett behov och motiv uppkommer hos människan är hon redo att genomföra en 
livsstilsförändring (Josefsson & Lindwall, 2010). Många människor genomgår en 
livsstilsförändring, det svåra är att göra förändringen bestående. Motivationsteorier 
beskriver var människan befinner sig i processen vilket gör det enklare att upptäcka 
hinder och på så sätt minska risken för återfall (Singer, 2007). Denna uppsats ska handla 
om komplexiteten i motivationsprocessen. För att eventuellt öka förståelsen för 
komplexiteten ska empirin från livsberättelser tolkas mot tre motivationsteorier, Maslows 
behovstrappa, Transteoretiska modellen samt Självbestämmandeteorin. Dessa teorier ska 
förklara hur människan motiveras under förändringsprocessen.  
 
Tidigare forskning som har studerat livsstilsförändringar mot motivationsteorier har varit 
inom hälso- och sjukvården och då endast använt en enskild teori. Användningen av en 
teori för att studera motivationsprocessen har gett ett positivt utfall då det har gått att 
urskilja var i processen patienterna befinner sig (Silva et al., 2008; Singer, 2007). Vår 
undersökning tillämpar tre teorier för att se om de kan öka förståelsen för 
förändringsprocessen. I vårt perspektiv som pedagoger och framtida roll som 
hälsopedagoger kan en ökad förståelse för motivationsprocessen användas som ett 
verktyg.   

Analytiska	  teorier	  
Här nedan följer förklaringar på vad en motivationsteori är och sedan en genomgång av 
Transteoretiska modellen, Maslows behovstrappa och Självbestämmandeteorin. Detta 
ligger till grund för avsnittet “Tolkning av resultatet”. 

Motivationsteorier	  
Genom historien har motivationsteorier ändrat skepnad, under 1920-talet inspirerade 
behavioristiska modeller som senare övergick till humanistiska modeller där jaget stod i 
fokus. Nutidens motivationsteorier innefattar val som ska medvetandegöras (Heckhausen 
& Heckhausen, 2008). Teoretiska modeller är förenklingar av verkligheten, de används 
som hjälp i praktiken vid tillexempel en förändringsprocess för att se var personen 
befinner sig (Josefsson & Lindwall, 2010). För att göra en livsstilsförändring fordras att 
människan upplever ett motiv till att börja förändra ett beteende. Människor har olika 
motiv till att göra en förändring, en grupp individer kan sträva efter samma mål men ha 
olika motiv. Under en förändring ändras ofta motiven, från början kan motivet vara 
rädslan för sjukdomsrelaterade konsekvenser för att senare i förändringen övergå till 
positiva effekter och välbefinnande (Ibid.). Motivationsteorier förklarar behovens och 
motivens uppkomst (Egidius, 2005). Självbestämmandeteorin beskriver motivation som 
en process beroende av självbestämmande och kontroll, Transteoretiska modellens 
grundläggande tanke är att den används i praktiken för att ge råd och stöd vid rätt tillfälle 
(Josefsson & Lindwall, 2010). Utgångspunkten för Maslows behovstrappa är att 
människor har vissa behov (Hassmén & Hassmén, 2010). 
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Transteoretiska	  modellen	  
Prochaskas och Di Climentes förändringsmodell publicerades år 1983 (Faskunger, 
2001.), en modell som kan förklara förändringen från ett destruktivt beteende till ett 
hälsosamt beteende. Modellen går under benämningen Transteoretiska modellen, den 
underlättar förståelsen för hur beteendeförändringar går till (Ibid.) och var i 
motivationsstadiet människan befinner sig (Josefsson & Lindwall, 2010). Det finns fem 
förändringsstadier i modellen som ger förståelsen till förändringen. 
 

 
  
Figur 1. En schematisk bild av Transteoretiska modellen med inspiration från Faskunger (2001). Som 
framgår av figuren pendlar människan mellan olika stadium under en förändring.  
 
Modellen ses oftast som en trappa eller en cyklisk variant (se figur 1.) för att påvisa den 
pågående processen som kan innebära återfall för att sedan kunna ta sig tillbaka 
(Feinstein & Feinstein, 2001).  
 
I förnekelsestadiet vill individen inte kännas vid att den har ett personligt problem, 
förändringsbenägenheten är då låg (Faskunger, 2001). Då ses oftast fler nackdelar än 
fördelar med att göra en förändring. Ofta har individen ursäkter varför hon eller han inte 
vill göra en förändring tillexempel tidsbrist eller inte känner för det. Det kan även vara så 
att personen ännu inte insett att en förändring behövs. När ett erkännande om en 
förändring har insetts är nästa stadium begrundandestadiet. Den aktuella livsstilen har 
blivit medveten och tankar om att möjliggöra en förändring är nu igång.  En del 
människor blir kvar i detta stadium och tar sig inte vidare till nästa (Josefsson & 
Lindwall, 2010). De som fastnar i begrundandestadiet kan uppleva amotivation. Om 
avståndet mellan insatsen och målet är nära ökar motivationen. Ett annat sätt är att 
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inspireras av andra som är i samma situation som en själv, det kan vara motiverande att 
se hur andra har lyckats och genom det finna sin egen drivkraft till att själv försöka 
(Vifladt et al., 2010).  
 
I förberedelsestadiet kan individen tänka sig att göra en förändring, personen ser 
problemet och har börjat skapa sig en tanke om att i framtiden göra en förändring. Under 
förberedelseperioden gör hon eller han sig beredd för att stärka motivationen och hitta en 
handlingsplan (Faskunger, 2001). Om det går att se fler fördelar än nackdelar med en 
förändring är personen benägen att handla (Josefsson & Lindwall, 2010). Det är först vid 
handlingsstadiet något praktiskt händer, tidigare har det varit mentala förberedelser. Nu 
handlar strävandet om att få till stånd en bestående förändring. I handlingsstadiet sker 
ofta återfall men genom att vara väl förberedd och övervinna hinder kan individen 
minska risk för återfall (Ibid.). Människor som flera gånger försökt göra en 
livsstilsförändring på egen hand men fallit tillbaka till gamla vanor igen behöver ofta 
hjälp till att genomföra förändringen (Post & Gilljam, 2003). Efter sex månaders 
ihållande förändring har individen övergått till aktivitetsstadiet och förändringen har 
blivit till rutiner. Först när det nya beteendet ses som ett naturligt sätt att leva räknas det 
som att beteendet är bestående. I aktivitetsstadiet är risken för återfall liten men individen 
måste vara aktiv med att hålla beteendet bestående (Josefsson & Lindwall, 2010). Här har 
individen kommit långt i processen och upplever fler positiva effekter med det nya livet 
och kan själv vara en förebild för andra (Singer, 2007).     

Maslow	  -‐	  behovstrappa	  
Maslows behovstrappa består av fem grundläggande behov. De olika behoven bygger på 
att människan har behov och motiv (Halse, 2008), alla behov är grundläggande och 
Maslow menar att de är ärftliga och artspecifika. Individens behov ändras då 
tillfredställelse på nya plan hela tiden eftersträvas, detta kan ses som en hierarkisk 
fördelning då det som är viktigast för stunden tillfredsställs (se figur 2). När ett behov är 
tillfredsställt är det inte längre lika viktigt för individen, då eftersträvas nya 
tillfredsställelser i andra behov (Maslow, 1987). Maslow menar att motivation är 
komplext och behoven tillfredsställs på olika sätt utifrån personliga förutsättningar 
(Halse, 2008). 
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Figur 2. En schematisk bild över Maslows behovstrappa med inspiration av Maslow (1987). Figuren visar 
hur Maslows behovstrappa bygger på hierarki där varje steg måste tillfredsställas för att komma vidare till 
nästa. Självförverkligande stadiet är det som eftersträvas. 
 
Det första stadiet, fysiologiska behovet, är ett primärt behov, det är livsviktigt för 
överlevnad och är biologiskt förankrat. De resterande stadierna är socialt betingade och 
påverkas av sociala faktorer vilka utgör den yttre motivationen hos individen (Hassmén 
& Hassmén, 2010). Om det fysiologiska behovet inte tillfredsställs går det exempelvis till 
en punkt då det blir akut att få i sig mat vilket resulterar i att motivationen ökar tills 
behovet tillfredsställts. Successivt ökar motivationen att ta sig till nästa steg (Hassmén & 
Hassmén, 2010). Det andra stadiet är trygghet som bygger på acceptans, status och 
kontakt.  Steget efter trygghet är gemenskap som tillfredsställs genom att känna social 
tillhörighet (Halse, 2008). Vid stadiet självkänsla testar individen sina förmågor och 
prestationsförmåga (Ibid.). När de fyra första stadierna är tillfredsställda uppkommer 
behovet om självförverkligande som bygger på att förverkliga individens potential 
(Hassmén & Hassmén, 2010). Självförverkligande stadiet är det mest betydande för 
människan då det är drivkraften att utvecklas (Halse, 2008). 
   

The demonstration that wonderful people can and do exist - even though in 
very short supply, and having feet of clay - is enough to give us courage, 
hope, strength to fight on, faith in ourselves and in our own possibilities for 
growth (Maslow, 1987. s. xxviii)  

  
De socialt betingade stadierna och att se andra människor lyckas kan motivera och ge 
drivkraft till att fortsätta framåt (Hassmén & Hassmén, 2010). Under processens fem 
stadier kommer motstånd att stötas på som kan leda till återfall och kan hamna på ett 
trappsteg bakåt igen. Trots ett steg bakåt kan det ses som ett steg på vägen, då är det 
viktigt att tro på sig själv. Små bitar av positiva effekter gör att individen motiveras och 
drivs att fortsätta förändra sitt beteende (Ibid.). 
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Självbestämmandeteorin	  	  
Deci och Ryan (1985) har tagit fram en teori som de kallar Självbestämmandeteorin (The 
Self-Determination Theory). Teorin beskriver hur individen motiveras genom upplevd 
kontroll och självbestämmande (Josefsson & Lindwall, 2010). Vissa inslag i teorin har 
inspirerats av Freuds tankar om insikter och omedvetna behov och även Skinners tankar 
om omgivningens betydelse för individens beteende till motivation (Hassmén & 
Hassmén, 2010). Människor reagerar ofta på belöningar men lika ofta på inre faktorer 
såsom nyfikenhet och intressen. Dessa intressen behöver inte bibehållas med belöningar 
utan kan upprätthållas genom engagemang eller kreativitet (Deci & Ryan, u. 
å).  Självbestämmandeteorin beskriver ett samspel mellan yttre motivation och de motiv 
och behov som finns i människans inre. Teorin bygger på föreställningen om människans 
naturliga drivkraft att söka utmaningar, att tänja på sina gränser och lära sig nya saker. De 
individer som upplever självbestämmande motivation upplever valmöjligheter och 
självständighet (Josefsson & Lindwall, 2010). Om miljön runt omkring upplevs som 
hindrande eller kontrollerande kan den självbestämmande motivationen minska. På 
samma sätt menar Silva et al. (2008) att den sociala miljön påverkar det 
självbestämmande beteendet. När kontexten runt individen är autonomistödjande 
motiveras hon eller han till ett självbestämmande beteende. Återfallen blir färre och det 
blir lättare att få det självbestämmande beteendet bestående om individen själv får 
kontrollera situationen istället för att någon annan styr (Ibid.). Om hon eller han upplever 
självbestämmande är sannolikheten större att finna meningsfullhet och då ökar 
sannolikheten att förändringen blir bestående (Ibid.). Deci och Ryan (1985) förklarar 
Självbestämmande teorin som att den består av, som de benämner, mini- teorier.  
  

• Individens inre behov av självständighet, vilja, frihet och eget ansvar för sitt 
beteende. 

• Individens behov av social tillhörighet förstås och värderas av närstående. 
• Individens inre behov av att vara kompetent och klara utmaningar samt att nå 

målet. 
  
Självständighet och kompetens är grundläggande frågor i inre motivationsprocesser. Med 
självständighet menas, som tidigare nämnts, att individen själv bestämmer och har 
valmöjligheter. Kompetensens behov driver människan till att själv kunna påverka den 
omkringliggande miljön och på så vis uppnå en tillfredsställelse (Deci & Ryan, 1985). 
Positiv feedback och kommunikation är faktorer från den sociala miljön som 
tillfredsställer kompetensbehovet (Josefsson & Lindwall, 2010). Social tillhörighet 
handlar om närheten till det sociala, att ha någon som bryr sig om dig och att ha någon att 
bry sig om. När människan upplever en tillfredsställelse av dessa behov ökar 
sannolikheten för självbestämmande och inre motivation (Ibid.). För att minska återfall i 
förändringen är det viktigt att förstå enskilda och sociala faktorer som kan uppstå som 
hinder för att uppnå det hälsosamma beteendet (Silva et al., 2008). Brist på tid, kunskap, 
socialt stöd eller svårigheter att se målet framför sig kan vara hinder (Josefsson & 
Lindwall, 2010). 
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Tidigare	  forskning	  
I kommande avsnitt ges en presentation av tidigare forskning i ämnet 
motivationsprocesser. Undersökningarna har använt sig av en motivationsteori för att 
förstå processen, en del av undersökningarna är inriktade på livsstilsförändringar och 
andra om motivet för motivationen. 
  
I en undersökning av Hartnett, St George & Dron (2011) använde forskarna sig av 
Självbestämmandeteorin för att se hur online-studenters motivation såg ut. De använde 
teorin för att studera motivationsprocessen för att öka förståelsen för komplexiteten i 
motivation. Undersökningen gick till så att forskarna studerade elevernas respons på olika 
tillvägagångsätt som kursen testade. Utgångspunkten var att inre motivation var det mest 
betydande för online-studenter, resultatet visade dock att yttre motivation påverkade lika 
mycket. Den ökade förståelsen för motivationen hos online-studenter var av betydelse för 
lärare som ansvarade för online-kurser. Detta kan hjälpa lärarna att konstruera sina kurser 
så att eleverna ska vara motiverade under kursens gång. Det framkom även att motivation 
är kontextbundet, med det menade forskarna att motivation är komplext då det inte 
entydigt går att beskriva motivation (Ibid.).  
 
En annan undersökning hade syftet att testa ett nytt fetmaprogram baserat på 
Självbestämmandeteorin samt att studera användbarheten i teorin för att förklara hälso- 
och beteendeförändringar. Den Självbestämmandeteorin använde de som ett verktyg till 
att förklara och lära ut kunskaper om hälsa och beteendeförändringens process. Genom 
att studera motivationsprocessen försökte forskarna få en bättre förståelse för de 
motiverande egenskaperna för att underhålla fysisk aktivitet. I resultatet framkom att 
Självbestämmandeteorin var ett användbart verktyg i syfte till att ändra ett beteende men 
för att göra en förändring bestående måste människan förstå varför en förändring behövs 
(Silva et al., 2008). Det visade att om miljön är autonomistödjande ökade det 
självbestämmande beteendet samt om ett självbestämmande beteende upplevdes 
tillfredsställt och med upplevd kontroll över situationen ledde det till färre återfall. 
Sannolikheten för att förändringen skulle bli bestående ökar när en meningsfullhet 
infinner sig hos människan genom att uppleva självbestämmande (Ibid.). 
  
Flera tidigare undersökningar har genomförts i samband med hälso- och sjukvården. Ett 
exempel är en undersökning där den Transteoretiska modellen användes för patienter som 
var tvungna att genomgå en förändring (Feinstein & Feinstein, 2001). Modellen användes 
som ett hjälpmedel för personalen för att kunna se var patienten befann sig i 
förändringsprocessen. Modellen kan ses som en trappa där människan vandrar upp och 
ner, pendlar mellan återfall och positiva effekter. Tre andra hjälpmedel tillämpades även 
för att se hur modellerna kan användas av personalen i arbetet för att hjälpa en patient att 
ändra levnadsvanorna. Detta genom att definiera var patienten befinner sig i 
förändringsprocessen. Undersökningen använde sig av en fallperson som skulle ändra 
flera levnadsvanor bland annat matvanor och sluta röka. Då flera levnadsvanor behövde 
ändras blev undersökning komplicerad eftersom det försvårade att se var patienten befann 
sig under förändringsprocessen (Ibid.). Ett annat exempel där den Transteoretiska 
modellen testades som hjälpmedel för sjukvårdspersonalen för att kunna se var patienten 
befinner sig i motivationsprocessen. Sjukvårdspersonalen upplevde frustation när de inte 
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förstod patientens beteende vilket lade grunden för undersökningen. Den Transteoretiska 
modellen skulle hjälpa sjukvårdspersonalen att upptäcka riskbeteenden och hjälpa 
patienten att främja det nya beteendet. Resultatet framställdes som att den Transteoretiska 
modellen fungerade i syfte att se var patienten befinner sig i förändringsprocessen 
(Singer, 2007).   
  
En intensiv intervention testades på individuell- och gruppnivå för rökavvänjning inom 
primärvården (Ramos et al., 2010). Det empiriska materialet analyserades med 
Transteoretiska modellen och resultatet visade sig sämre än väntat då många av 
patienterna gick tillbaka till gamla beteenden. I rekryteringsprocessen fick de som var 
motiverade delta men ingen djupgående intervju gjordes för att se hur motiverade de var. 
Efter den korta interventionen gjordes en uppföljning för att se hur bestående det nya 
beteende var, vilket visade sig ge dåligt resultat då flera patienter inte lyckats få beteendet 
bestående. En anledning till att undersökningen gav dåligt resultat tros ha varit att 
vårdpersonalen knappt hade varit tillgängliga vid behandlingen och flera patienter hade 
hoppat av vid första träffen och inte återkommit (Ibid.). Detta framkom under 
uppföljningen av resultatet.	  

Definitioner 
Under denna rubrik definierar vi begreppen livsstil, livsstilsförändring, motivation och 
hur vi ser på dessa. Avslutningsvis i avsnittet kommer motivation förklaras som ett 
komplext fenomen.  

Livsstil	  
Begreppet “livsstil” kommer ursprungligen från Alfred Adler, han förklarar begreppet 
som beteendemönster bestämda av människans motiv, värderingar eller personliga 
egenskaper (Livsstil, u. å). Livsstil är beteendemönster som formas utifrån människans 
levandasvanor som till exempel mat- och motionsvanor men också utifrån värderingar 
och personliga egenskaper (Ibid.).  
  
Livsstil kan förstås med två infallsvinklar, där det ena är samhällsförhållandena 
(Svensson & Hallberg, 2010). Förutsättningarna har med tiden ändrats, förr arbetades det 
hårdare fysiskt medan det idag ställs andra krav på människan. Till exempel kan 
människan idag åka kollektivt, förr var människan tvungen att ta sig själv till det tänkta 
målet. Människans bekväma vardag har idag lett till att den stillasittande livsstilen har 
resulterat i hälsoproblem (Faskunger, 2001). Det andra sättet att se på livsstil är 
individens eget ansvar att upprätthålla en god hälsa (Svensson & Hallberg, 2010). Trots 
att människan vet vad som krävs för att uppnå en hälsosam livsstil beter vi oss inte alltid 
så. Beslut och handlingar formar inte bara beteendet utan även livsstilen (Ibid.). Svensson 
och Hallberg (2010) menar att livsstilen kan handla om självidentifiering vilket för 
många är lika viktigt som att vara vid god hälsa. Livsstilsval kan göras som är positiva i 
upplevelsen men negativa för hälsan, rökning kan vara ett exempel på hur osäkerheten i 
ett socialt umgänge hanteras.  De två infallsvinklarna kan sammanfattas som att grunden 
för en livsstil är individuell. Faktorer som ligger till grund är samhällets struktur, vad man 
själv vill, sociala förhållanden samt individens livsvillkor (Ibid.). 
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Beroende på förhållningssättet till levnadsvanor såsom kost, motion, rökning, alkohol och 
sex påverkas livsstilen. Har individen ett destruktivt beteende mot någon av de angivna 
faktorerna kan detta leda till ett behov av en förändring, en livsstilsförändring (Svensson 
& Hallberg, 2010). 

Livsstilsförändringar	  
  

Att förändra ett hälsobeteende är inte något som sker helt plötsligt. En 
bestående förändring uppnås oftast först efter en längre tids träning i 
livsstilsförändringen… (Folkhälsoinstitutet, 1998, s. 73.) 

  
Livsstilsförändringar kan förklaras som beteendeförändringar. Genom att förändra ett 
beteende vill individen uppnå hälsosamma förändringar med positiva hälsoeffekter. 
Hälsosamma förändringar kan innebära ökad självkänsla, sluta röka eller att skapa 
viktkontroll som kan ske genom uppmuntran och stimulans hos människan (Faskunger, 
2001). Vid behov av förändringar krävs det att individen förstår varför en 
livsstilsförändring behövs (Silva et al., 2008). En livsstilsförändring kan vara aktuell då 
negativa beroenden som exempelvis ohälsosamma matvanor behöver ersättas med 
positiva levnadsvanor som skulle kunna vara ett sunt förhållningssätt till mat (Nygren & 
Lisspers, 1992). 

Motivation	  
Vissa teoretiker anser att motivation är nyckeln till ökat lärande (Walter & Hart, 2009). 
Om ordet motivation bryts ner utvinns motiv som kommer från det latinska ordet mo´tus 
som betyder rörelse eller mo´veo som betyder att sätta något i rörelse (Sandström, u.å) 
Motivation betyder att en individ väcker ett beteende mot ett mål (Öhman, u.å). 
Motivation är en process som sätter människor i rörelse mot bestämda mål. En individ 
kan tillfredsställas genom att uppnå något eller undvika något. Människans behov och 
känslor i samspel med de möjligheter och hinder som uppkommer i omvärlden formas 
genom målen som eftersträvas (Stensmo, 2000). Motivation beskrivs som en process som 
sätts igång när mål och syften upplevs som meningsfulla till exempel när människan ser 
sammanhanget mellan insatsen och målet eller resultatet (Vifladt, Hopen & Landtblom, 
2010, Heckhausen & Heckhausen, 2008). 
  
Om en person har inre motivation ses handlingen som meningsfull för individen, det 
upplevs som tillfredsställande (Ryan & Deci, 2000). Inre motivation kommer inifrån 
människan som bestämmer själv över sina val, genom att uppleva stimulans, sträva efter 
kunskap eller nå uppsatta mål är exempel på hur tillfredsställelsen kan uppnås (Hassmén 
& Hassmén, 2010). Yttre motivation är det som påverkar oss utifrån, som till exempel 
miljön, familj och vänner (Ibid.). De som känner inspiration är motiverade men de som 
upplever en avsaknad av inspiration är amotiverade (Deci & Ryan, 2000). 
  
När motivationen saknas kallas det amotivation, det kan upplevas om mål har försökts 
uppnås vid ett flertal tillfällen men misslyckats eller om tillräcklig kompetens inte 
upplevs för det uppsatta målet. Det kan även handla om att belöningen inte upplevs vara 
lika stor som uppoffringen (Hassmén & Hassmén, 2010). Motivationen kan ligga latent 
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och måste då väckas, orsakerna till att motivationen ligger latent beror på faktorer ifrån 
barndomen likväl som den nuvarande livssituationen (Revstedt, 2002).  
 
Varje enskild individ påverkas på olika sätt vilket gör att det inte går att förutspå vad som 
motiverar en unik individ, då fenomenet motivation har visat sig vara komplext (Hartnett 
et al., 2011). Individens motivation påverkas av olika variabler vilka kan verka avgörande 
för att individen vill eller inte vill något (Öhman, u.å). Hartnett et al. (2011) gjorde en 
undersökning på inre- och yttre motivation där de först trodde att den inre motivationen 
var den betydande. Efter studiens genomförande ändrade forskarna sin uppfattning till att 
den inre- och yttre motivationen samverkade, på så sätt ökade komplexiteten kring 
fenomenet motivation med än fler faktorer att ta med i beräkningarna.  

Avgränsningar	  
I undersökningen begränsar vi oss till att fokusera på livsstilsförändringarnas 
motivationsprocess trots att sociokulturella faktorer också påverkar. Vi har valt ut tre 
teorier som skiljer sig innehållsmässigt som kommer tolkas mot livsberättelserna. Se 
vidare avgränsningar under “Metod” angående urval för undersökningen.  

Problemformulering	  
Tidigare forskning har framförallt riktat sig till hälso- och sjukvården där personalen har 
använt en teori som analysredskap för att se var patienten befinner sig i 
förändringsprocessen (Feinstein & Feinstein, 2001; Singer, 2007). Resultaten har gett 
positiva utfall men detta visar inte att någon annan teori skulle fungera bättre eller sämre 
då de inte testat tillämpa flera teorier samtidigt. Dessa undersökningar (Feinstein & 
Feinstein, 2000; Singer, 2007) har använt sig av en enskild teori för att förstå en 
förändringsprocess. Annan forskning har fokuserat på gruppnivå eller individnivå men 
inte utifrån individens egna upplevelser utan från forskarnas objektiva uppfattning av 
förändringsprocessen (Ramos et al., 2010; Silva et al., 2008). Detta kan göra det svårt att 
få en djupare förståelse för förändringsprocessen då det inte är individens egna 
upplevelser som beaktas. Eftersom förändring och motivation är komplexa fenomen har 
de ovan nämnda studierna generaliserat människors förändringsprocesser i försök att få 
en bild av vad som kan påverka en förändring. Om motivation ses som ett komplext 
fenomen (Hartnett et al., 2011) är det inte tydligt om en enskild teori kan förklara en 
förändringsprocess på ett överskådligt sätt. Det saknas forskning som ökar förståelse för 
förändringsprocessen då tidigare forskning har riktat sig till att studera processens gång 
och inte haft som syfte att öka förståelsen för förändringsprocessen. Avsikten med denna 
uppsats är att se om det går att öka förståelse för motivationen i förändringsprocessen 
genom att tillämpa motivationsteorier. 
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Syfte	  och	  frågeställning	  
Syftet är att beskriva och problematisera livsstilsförändringsprocessen. 
 
Hur kan livsstilsförändring beskrivas och förstås genom tillämpning av tre 
motivationsteorier? 

Metod	  
En förklaring av hur undersökningen har gått till kommer beskrivas i avsnittet nedan. 
Först redogörs intervjuernas teori och analys sedan beskrivs urvalet, tillvägagångssättet 
och bearbetning av materialet. Hur de fyra forskningsetiska principerna uppfylls i 
undersökning förklaras under “etiska aspekter”. Sedan vägs tillförlitligheten in i 
undersökningen.  

Val	  av	  metod	  	  
Motivation är inte något som uppkommer och sen försvinner, motivationen är medfött då 
människan har en strävan efter att vara målinriktad och aktiv. Människans strävan efter 
att leva ett liv av meningsfullhet byggs på motivation (Maslow, 1987). Genom 
undersökningen önskade vi förstå vad som händer under processen vid 
livsstilsförändringar. Berättelser synliggör människors meningsskapande processer och 
deras strävan mot ett hälsosammare liv. För att se motivationsprocessen under 
livsstilsförändringen undersökte vi hur människor agerade i olika situationer. Vi använde 
oss av en narrativ metod med hermeneutiskt analys. 
  
Berättande ses som en del av våra liv och forskningsfält (Skott, 2004a). I vårt dagliga liv 
försöker vi förstå vad som händer, lösa praktiska problem samt undersöka 
handlingsmönster som tar form i berättandet (Ibid.). Utgångspunkten för det vi valt att 
studera är osynligt, omedvetet och komplext, ett sätt att få komplexa och delvis 
omedvetna erfarenheter att visa sig är genom berättelser (Claeson, 2010). Vi tror inte att 
en traditionell intervju med frågor och svar kan ge oss det empiriska material vi vill åt. 
Vår undersökning har inspirerats av narrativ metod, narrativ betyder berättelse (Skott, 
2004a). Genom människors berättelser kan vi få en uppfattning om hur de upplever sina 
liv vilket kan ge oss möjligheten till att förstå dem (Johansson, 2005). Inom pedagogiken 
används ofta en hermeneutisk narrativ metod för att undersöka och tolka berättelser 
(Öhlén & Frid, 2004). Våra berättelser har tolkats utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, 
hermeneutik betyder tolkningsteori. Genom att tolka berättelserna kan vi få en djupare 
förståelse för innebörden i den mening som skapas (Skott, 2004a) och få en förståelse för 
något som för oss tidigare var okänt (Skott, 2004c). Med tolkningsteorin kan delarna och 
helheten av berättelserna studeras och meningsskapande handlingar under 
förändringsprocessen kan belysas genom det hermeneutiska perspektivet (Ibid.).  
 
Undersökningens tolkningsredskap består av tre motivationsteorier, Maslows 
behovstrappa, Självbestämmande teorin och Transteoretiska teorin. Valet på just dessa 
föll på att få tre olika teorier med skilda grundtankar, en som såg till behoven, en för att 
ge råd och stöd vid rätt tillfälle och den tredje för individens självbestämmande och 
kontroll. Under en tid läste vi om olika teorier som sedan resulterade i ett urval på tre 
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teorier som ansågs skilja sig åt. Att använda tre olika teorier valdes för att, om möjligt, 
täcka ett bredare område för att tydligare se vart individen befinner sig i 
motivationsprocessen. Valet på just tre teorier, inte färre eller fler, var för att det ansågs 
ge överskådligt material för att använda som tolkningsredskap. 

Urval	  
Snöbollsurval används ofta i kvalitativa undersökningar (Cohen, Manion & Morrison, 
2011). Ett kännetecken i snöbollsurval är den specifika kunskapen i ett känsligt ämne 
som gör att ett fåtal personer kan identifiera sig med det efterfrågade. Kriterierna som 
skulle uppfyllas var att intervjupersonerna skulle vara över 20 år, ha gjort en 
livsstilsförändring samt behållit förändringen under minst ett års tid. Endast ett fåtal 
kunde identifiera sig med kriterierna därför lämpade sig ett snöbollsurval till vår 
undersökning. Kriterierna motiverades av att ett år ansågs som en ihållande 
livsstilsförändring då sex månader upplevs som minskad risk för återfall (Josefsson & 
Lindwall, 2010). Att vara över 20 år ansåg vi nödvändigt eftersom vi ser det som att vara 
vuxen. I vårt fall ser vi det som viktigt att individen har hunnit leva på ett sätt och haft tid 
att ändra sitt beteende.  
 
Valet av ämnet livsstilsförändringar kan ses som känsligt, vilket kan göra det svårt att få 
tag på deltagare till undersökningen. Med hjälp av en lärare på Högskolan i Gävle kom vi 
i kontakt med två lämpliga deltagare som uppfyllde kriterierna. Cohen et al. (2011) 
menar att lämpliga deltagare oftast hittas genom sociala nätverk och personliga kontakter. 
Resterande deltagare hittades på Facebook genom vänner och vänners vänner. Fyra 
personer valdes ut till undersökningen, dels för tidsaspekten och dels för att fyra personer 
ansågs av oss vara tillräckligt för att få en inblick hur det kan se ut. Kvalitativa studier är 
vanligen baserade på färre deltagare än kvantitativa, kvalitativa är ofta mer tidskrävande 
och kräver ett mer omfattande arbete (Cohen et al., 2011). Den första förfrågan på 
Facebook resulterade i sju svar. Av dessa valdes två manliga deltagare ut som uppfyllde 
kriterierna då de två tidigare deltagarna som rekryterats, genom läraren, var kvinnor. De 
två kvinnliga deltagarna infann sig aldrig vid intervjutillfällena och då behövdes två nya 
deltagare. En ny förfrågan skickades ut på Facebook varav två män svarade som 
uppfyllde kriterierna. Vi ville även ha en spridning av olika livsstilsförändringar för att se 
hur olika processerna varit därför valdes dessa två män ut för att de varit överviktiga 
medan de två andra hade slutat med nikotin/tobak. Dessa två män är framtida kollegor 
som vi ej är bekanta med sedan tidigare (se metoddiskussion). Sammanlagt blev urvalet 
fyra män som genomgått olika livsstilsförändringar och uppfyllde kriterierna. 

Tillvägagångsätt	  
Efter att deltagarna valt att delta mailades ett missiv ut med information om 
undersökningen och hur vi förhåller oss till det insamlade materialet (se bilaga). Vi 
kontaktade de tilltänka deltagarna genom telefon eller mail och bestämde plats och tid för 
en intervju. Samtliga deltagare träffade vi på Högskolan i Gävle i ett grupprum i 
biblioteket för att sitta avskilt och inte bli störda. Ostörd och trygg miljö är viktiga 
aspekter att tänka på när en intervju ska genomföras (Trost, 1997). Vi mötte upp 
deltagarna i caféet och gick gemensamt till den tänkta intervjuplatsen, där bjöd vi på 
kaffe för att få deltagarna att känna sig välkomna. Detta för att eventuellt minska 
nervositet och inte bli inkastade direkt i en intervju. Innan intervjun började berättade vi 
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än en gång syftet med undersökningen och deltagarna fick möjlighet att ställa frågor. 
Detta gjordes för att uppdatera syftet och stämma av med deltagarna att de kände sig 
bekväma med situationen (Johansson, 2005). 
 
Under intervjuerna användes en ljudupptagare för att kunna använda materialet efteråt då 
det oftast krävs att det finns på papper när materialet ska analyseras (Ahlberg, 2004). 
Samtliga deltagare fick samma öppna fråga, att berätta om sin livsstilsförändring från 
början till idag. Intervjuerna tog mellan 10 och 30 minuter. Under tiden antecknade en av 
intervjuarna enstaka ord som var intressanta och ville höra mer om. Men för att inte 
avbryta återkom vi efteråt till dessa punkter för att få en fördjupning. Emellanåt ställde vi 
frågor för att få deltagaren att komma in på syftet igen. Följdfrågorna baserades på de 
enstaka orden som vi fann intressanta samt för att leda in på ämnet igen. I en intervju som 
bygger på ett känsligt ämne där deltagaren ska berätta om sitt liv behövs att ett förtroende 
skapas mellan oss som intervjuare och deltagare då detta kan resultera till att utvinna mer 
material (Claesson, 2010). Under intervjun försökte vi att inte tala så mycket men för att 
bekräfta och visa att vi lyssnade använde vi nickningar och ”mmm”-ljud. Att ge feedback 
i ett samtal är som en nyckelfunktion, genom att använda kroppsspråket och ord samt 
känslobudskap visar det att vi som lyssnare är med i samtalet (Maltén, 1998). 

Bearbetning	  av	  materialet	  
När intervjuerna var färdiga transkriberades inspelningarna genom att lyssna och skriva 
mening för mening. Berättelserna skapar något nytt men överensstämmer med den 
muntliga empirin (Claeson, 2010). Därefter läste vi igenom transkriberingarna flera 
gånger för att lyfta det som vi fann mest intressant, dessa presenterades sedan i berättelser 
om deltagarnas livsstilsförändringar. Materialet ska förvaras på en plats som är 
oåtkomligt för andra (Ahlberg, 2004). Vi förvarade materialet på en plats med lösenord 
där endast vi hade tillträde.  
  
Utifrån transkriberingstexterna och inspelningarna skrevs enskilda berättelser om 
deltagarna. Berättelserna strukturerades i kronologisk ordning för att få en lättläst text. 
Genom utdrag från empirin formulerades berättelser, dessa kan ses som en version av 
deltagarnas berättelser men inte som en återgivning (Claeson, 2010).  I analysen av 
empirin har vi inspirerats av Claesons (2010) avhandling. Claeson har använt en narrativ 
samtalsmetod med hermeneutisk berättelseanalys. I analysen utgick vi ifrån de enskilda 
berättelserna som tolkades mot de tre valda motivationsteorierna. Först bearbetades 
berättelserna var för sig, sedan tillsammans för att se om det gick att urskilja teman. 

Etiska	  aspekter	  
Vår undersökning har haft vetenskapsrådets fyra forskningsprinciper i beaktande. Vi 
informerade deltagarna om deras del i projektet och villkoren som avsågs. De fick 
information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin 
medverkan. För att uppfylla informationskravet ska deltagarna få en förhandsvisning av 
syftet innan intervjutillfället samt information om sina rättigheter om deltagandet 
(Vetenskapsrådet, 2002). I missivet som vi skickade ut till deltagarna innan intervjuerna 
delgavs den informationen. Deltagarna kunde själva välja att när som helst avbryta 
undersökningen. Samtyckeskravet uppfylls bland annat när villkoren utgår från 
deltagarna och att ett avhopp inte medför några påföljder (Ibid.). Det framhävdes för 
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deltagarna vad berättelserna skulle användas till och hur det empiriska materialet skulle 
behandlas så att deras identitet inte skulle avslöjas. Trost (1997) menar att deltagarna 
måste få information om undersökningens tillvägagångssätt och bekräftelse om att deras 
identitet inte avslöjas. För att uppfylla konfidentialitetskravet ska det insamlade 
materialet förvaras på en säker plats där obehöriga inte kan få tillgång till materialet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Det insamlade materialet i vår undersökning förvarades på en 
lösenordskyddad plats. Det sista kravet är nyttjandekravet, som uppfylls genom att det 
insamlade materialet endast har använts till undersökningens ändamål (Vetenskapsrådet, 
2002). 

Tillförlitlighet	  	  
I en kvalitativ undersökning är inte det främsta intresset att göra en mätning av något, då 
validitet rör sig om mätning är det inte relevant att prata om validiteten i en kvalitativ 
undersökning (Bryman, 2011). Reliabiliteten är svår att uppnå i en kvalitativ 
undersökning då intervjuerna kan skilja sig eftersom svaren ofta blir olika och då även 
följdfrågorna (Trost, 1997). I vår undersökning var intervjuerna livsberättelser som 
visades skilja sig markant. Bryman (2011) har beskrivit tillförlitlighet som trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka. Då syftet är att få en bredare 
förståelse för något snarare än ett djup (Ibid.) är det vanligtvis kvalitativa undersökningar 
som används och är då baserade på färre deltagare än kvantitativa (Cohen et al., 2011). 
Med en utförlig redogörelse för hur undersökningen har gått till kan tillförlitligheten 
uppfyllas om undersökningen anses överförbar till en annan miljö. För att visa 
pålitligheten ska metoden innefattande urval, tillvägagångssättet och bearbetning av 
material tydligt kunna förklara processens gång (Ibid.). Samtliga deltagare fick samma 
förutsättningar då alla intervjuer genomfördes i ett grupprum på Högskolan i Gävle. Ju 
mer lika intervjutillfällena är desto mer tillförlitlig (Ibid.).  
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Resultat	  
I framställningen av resultatet presenteras först en kort sammanfattning av de fyra 
deltagarna som sedan följs av en resultatgenomgång i form av enskilda sammansatta 
berättelser utifrån empirin. Deltagarna har fått fingerade namn.  
 
Erik: har snusat i 8 år och nu varit tobaksfri i 2 år. 
Filip: har rökt i 5 år och nu varit tobaksfri i 1 år. 
Ola: varit överviktig hela livet fram till för 5 år sedan. 
Stefan: började sin viktnedgång 2007/2008. 

“Erik”	  	  
“…det var lite moppeåldern skulle jag vilja säga. Då åkte man moped och vespa och 
sådana grejer..” berättar Erik och tänker tillbaka till när han tog sin första snus. Han hade 
börjat en ny skola när han ett år tidigare började högstadiet, med det kom nya vanor och 
grupptrycket fick honom till det. Han skrattar när han tänker på gången hans föräldrar 
kom på honom med en dosa i fickan, föräldrarna pratade inte med honom på en vecka. På 
den tiden köpte Erik inte snus själv utan fick av kompisar. Vid 17 - års ålder började han 
köpa själv, för på vissa ställen behövdes det inte legitimation. Andra gånger köpte Eriks 
föräldrar snus åt honom.  
 
Första försöket till att sluta snusa gjorde han i samband med att hans bror och brors 
kompis skulle sluta. “Det var för att en bekant till min bror, som är mycket äldre än 
honom, han är typ 40 nu liksom. Han började först att lägga av med det, han höll i en 
månad eller två, då gjorde min bror det också. Han försökte också därefter och då gick 
jag på det där också liksom jag följde det och slutade också”.  Erik reflekterar över 
händelsen och säger att eftersom det inte var ett eget beslut att sluta så tror han att det var 
därför han började igen. “Det var inte menat härifrån” säger Erik och pekar på hjärtat. 
Han har ändå svårt att minnas hur det var när han skulle sluta. Han tittar upp i taket och 
lägger handen på hakan och det syns att han funderar, sedan säger han “första gången kan 
jag inte minnas, jag kanske till och med tjuvrökte under de där sex månaderna. Det kan 
jag faktiskt inte minnas det har jag faktiskt glömt men jag snusade i alla fall inte under de 
där sex månaderna, men om jag feströkte och sådär, det kanske jag gjorde”. När sex 
månader hade gått åkte Erik på en kryssning som innebar fest och alkohol. “då fick jag ett 
återfall när jag åkte på kryssning då, … ja eftersom ja rökte, så vart det ju en kick av 
nikotinet, då…då…man kunde inte hålla sig, då vart man tillbaka på ruta ett igen.” 
  
Eriks kompis som var personlig tränare fick Erik intresserad av träning då han även lärde 
ut en del övningar. När Erik testade på konditionskrävande övningar insåg han att han 
inte orkade särskilt mycket och kände sig totalt värdelös samtidigt som han tyckte att 
träning var roligt och inspirerande. Den 24 augusti, året då Erik var 23 år, stod han på 
jobbet en dag och höll i snusdosan. Han hade sju, åtta stycken kvar då han bestämde sig 
för att kasta dosan. Han skakar på huvudet och säger: “.... jävla jobbig vecka först sen en 
till jobbig vecka. Och sen så bara flöt de på bara. Ehh…sen..en till två, kanske tre 
månader började jag känna av att abstinensen började komma och suget efter nikotin och 
sådär, eftersom man festa också då, det kunde vara svårt att hålla emot, men sen så när 
jag väl hade kommit en bit då liksom.” Den första perioden använde Erik Oneko som han 
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förklarar är ett snus som är fri från tobak och nikotin ”men det tyckte jag var skit så det, 
det ville jag inte ha något längre, det kostade ju lika mycket som en vanlig dosa. Då 
skulle jag ju lika gärna kunna snusa en vanlig, vad spela det för roll, men tuggummi är 
det som har funkat asbra, det funka verkligen, det är inte nikotin utan vanligt tuggummi” 
Han berättar att han använde Oneko och sen tuggummi för att ha något under läppen för 
det var det han saknade. Vissa dagar kunde Erik vara på dåligt humör och känna sig nere 
men när han väl kom igång med träningen var det en sporre till att inte använda snus. 
Erik säger att endorfinerna som spreds i kroppen när han tränade kändes bättre än snuset. 
Ju längre tiden gick märkte Erik att träningen gick bättre och bättre. “Så då kunde jag 
köra på dubbelt bara efter bara några gånger efter att jag hade slutat med snusning så och 
det är just flåset av att träna kondition som fått mig att..fortsätta sluta...” 
  
När Erik tänker tillbaka på sin tid som nikotinbrukare går tankarna kring tuffa perioder. 
“Det var några gånger var jag på väg att ge upp, de var jag. Jag tänkte att nu pallar inte 
jag det här något mer, nu känner jag att faan, men innerst inne så var det något som..som 
sporrade mig att nej, nu ska du försöka fullfölja det här liksom att…att…lite…lite jävlar 
annammakänsla ...”. Vid flera tillfällen har Erik varit på fester, kryssningar och andra 
ställen som han tidigare förknippade med nikotin utan att fallit för frestelsen. “...jag har 
gått så pass lång tid nu att jag glömt hur det känns … jag vet inte hur det känns nå längre. 
Det är bra som det är nu...” 
  
När ett år hade gått tänkte Erik “fan vad skönt” och efter det har inte Erik tänkt på att han 
inte snusar. Allt efter att tiden har gått har Eriks synsätt på nikotin förändrats, “... nu har 
jag nått en sån gräns att jag, att jag hatar nämligen nikotin och tobak kan man säga. Jag 
tycker inte om att känna röklukt komma i närheten av mig, det tycker jag är vidrigt. 
Sådana saker får mig att tänka nej, aldrig, aldrig, aldrig mer igen, jag ska aldrig få ett 
återfall av det där som när man går och festar eller nåt sådant där”. 

”Filip”	  	  
Filip tog sin första cigarett när han gick i åttan på högstadiet, inte för att någon tvingade 
honom utan för att verka cool inför tjejerna i klassen. När Filip tog sin första cigarett sade 
hans kompis åt honom att han skulle låta bli. ”Jag minns det jätteväl för min bästa kompis 
sa det att nej du får inte göra det…..tar du en så är  det kört….nej det är lugnt…det är 
bara inför brudarna i klassen..”. Filips kompis fick rätt, ungefär ett år efter den första 
cigaretten fastnade Filip i nikotinmissbruket. Under missbrukets fem år identifierade sig 
Filip aldrig som rökare trots att han ofta rökte ett paket om dagen. En sådan sak som att 
vara rökare var något Filip aldrig önskade att han var och ändå blev det en stor del av 
hans liv där det för honom var en vana att stoppa ner handen i fickan och ta upp en 
cigarett. Filips väg till att bli av med nikotinmissbruket var fylld av flertalet kortvariga 
försök att sluta. Dessa försök gick ibland till så att Filip slängde de sista cigaretterna i 
paketet och i andra försök satte han upp ett slutdatum för sin sista cigarett. Det slutade 
alltid med att begäret efter nikotin blev för stort efter några dagar vilket ledde till att han 
började igen. ”…har man ju gjort kanske tio – tjugo gånger att det hållit tre, fyra, fem 
dagar.” berättar Filip när han tänker tillbaka på sina misslyckade försök. För ett drygt år 
sedan gjorde Filip sitt sista kortvariga försök att sluta röka, denna gång i samband med att 
han flyttade till en ny stad. Försöket resulterade, som så många gånger förr, i att han 
några dagar senare började röka igen. 



	   16	  

  
När Filip berättar om sina försök att bli kvitt nikotinmissbruket reflekterar han över två 
längre försök som pågick under cirka tre månader per tillfälle. Båda försöken var på 
våren, ”..då ska man ju bli fit till beachen…” menar Filip. Under dessa försök har han 
gjort en 100 % förändring i form av att helt sluta festa till att leva helt hälsosamt. “ 
...mina vänner brukar säga så att jag är 100%,  antingen är det allt eller så är det inget.” 
Tankarna kring de längre misslyckade försöken får Filip att fundera kring om det berodde 
på att han direkt försökte ändra sin livsstil till att vara 100 % hälsosam istället för att 
tillåta sig att festa ibland också, han tycker ju om att både träna och festa. Träningen gick 
ibland överstyr under Filips 100 % satsande på hälsan och kunde då träna upp till femton 
träningspass i veckan. 
  
En morgon då Filip försovit sig till ett seminarium fick han välja mellan att köpa 
cigaretter på väg till skolan och komma försent eller att helt enkelt strunta i att köpa 
cigaretter och istället komma i tid, han valde att komma i tid. Skoldagen gick och Filip 
cyklade hem och åt middag. Vanligtvis gick Filip till macken efter middagen för att köpa 
cigaretter men den här dagen blev det bara inte av. Dagen efter konstaterade Filip att han 
dagen innan varit utan cigaretter en hel dag. Nikotinsuget fanns där men samtidigt kände 
han att han faktiskt mådde ganska bra så han avstod från cigaretter även denna dag. ”Och 
så lät jag den dagen också gå och sen så bestämde jag mig för att fan nu är det dags.” 
Utan att Filip egentligen hade planerat detta rökstopp så hände det bara. Dagen efter gick 
Filip till apoteket där han fick hjälp av personalen med att sluta med nikotinmissbruket. 
Han började med nikotinpåsar i några veckor för att senare trappa ner till nikotin- och 
tobaksfritt snus innan han helt var fri sitt nikotinbegär. Filips nya vänner i den nya 
hemstaden rökte inte och gav Filip stöd när han behövde det i processen att bli nikotinfri. 
  
Umgängeskretsen som Filip hade i sin förra hemstad bestod av personer som rökte, ingen 
av vännerna där hade lyckats sluta röka och trodde inte heller att Filip skulle klara av det. 
När det blev sommar och Filip skulle åka till sin förra hemstad var han orolig över hur 
det skulle gå, hur hans vänner skulle reagera och framförallt hur han själv skulle klara sig 
utan att röka. Oron över att frestelsen skulle bli för stor grundar Filip i att fler platser 
associerades med att tända en cigarett jämfört med den nuvarande staden han bor i. Filip 
tänker sig tillbaka i tiden och funderar på om han kanske hade lyckats sluta röka tidigare 
om han hade fått stöd hemifrån, om han hade haft en annan umgängeskrets eller föräldrar 
som vetat om att han rökte. 
  
Under Filips liv har han lärt sig en del om rökning och med lärdomarna har han själv 
analyserat sin rökning, som rökare hade Filip olika platser efter vägen till skolan/ arbetet 
som tidigare symboliserats med att tända en cigarett på. När Filips resa till att bli 
nikotinfri började kände han en stress när han passerade platser där han tidigare i gammal 
vana tände en cigarett. 
  
Idag förklarar Filip sitt förhållningssätt till tobak som att det har ändrats och att han inte 
längre har något sug efter nikotin. Under det första året som tobaksfri har Filip inte uttalat 
sig till andra personer om att de inte borde röka. Filip skrattar till och säger skämtsamt att 
snart känner han att han har rätten att få göra det. Efter att Filip varit nikotinfri under en 
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tid började han känna hur illa det luktade när andra rökte och samtidigt fick han upp 
ögonen för hur många som egentligen röker. Hade Filip fått leva om sitt liv hade han 
önskat att han aldrig tog den där första cigaretten. Han är inte stolt över att han varit 
rökare men ser ändå positivt på att ha haft den tiden.” .. jag försöker att leva efter det att 
jag aldrig ångrar mina val…” Berättelsen om Filip går mot ett lyckligt slut då han idag är 
rökfri. Balansen mellan livets alla pusselbitar är fortfarande svår att få till, fest, träning 
och mat är behov som ska fördelas i pusslet. Under Filips väg har han gått ifrån att koppla 
fest med alkohol och cigaretter till att idag inte tänka att fest innebär cigaretter. Pussel 
kan vara svåra att lägga, men “nu behöver jag inte ha med rökning som en variabel i det 
pusslet typ. “ 

“Ola”	  	  
Ola har varit överviktig under hela sitt liv, i alla fall så länge han kan minnas. Pappa är 
kock och under uppväxten har det blivit mycket mat från restaurangen och det är inte den 
nyttigaste maten berättar Ola. Ingen av hans föräldrar har motionerat och bryr sig inte 
särskilt mycket om hälsan säger Ola när han berättar om sin familj. Hela hans familj har 
alltid varit överviktiga. “Jag vägde upp till 140 kg ett tag” säger Ola. Ändå var han som 
de andra killarna och åkte snowboard, spelade bandy och fotboll. Han har alltid rört på 
sig men Ola tröståt, han åt för att han var tjock. Ola berättar att när han var liten ville han 
alltid äta lika mycket som sin storebror, han ville vara som honom. Men så en dag kom 
vändpunkten för Ola, “...när jag var 20, eller var hemma hos en kompis då som fyllde 
tjugo, vi var på en fest – vi var skitfulla allihopa. Och sen så på slutet av den festen så tog 
min kompis ut mig sen och sa nu..nu är det dags, nu ska du gå ner i vikt men vi ska lösa 
det du och jag. Ska du börja träna med mig och så började jag käka rätt och han lade upp 
kostschema liksom vad ska jag käka”. Dessa tankegångar har Ola hela tiden haft själv 
“...det har ju alltid varit att man inte..man vill ju inte vara så tjock som man är 
liksom…de..det är absolut inget man vill”.  
 
Det blev ett wake up call för Ola och med tiden som har gått har han blivit starkare och 
smalare. När han märkte att det hände något med kroppen blev han mer och mer 
motiverad till att fortsätta och på ett halvår lyckades han gå ner hela 30 kilo. Han började 
träna på ett gym där han fick en bra tränare som la upp ett schema på vad han skulle träna 
“...sen typ sprang jag också 20 minuter efter varje träning”. Ola tänker tillbaka på sin tid 
under processen och ler när han berättar att han upplevde mycket lycka. När det hände 
saker med kroppen kände han att “jag klarar av det här!” Det blev värt att kriga lite extra 
och han kommer fortfarande ihåg de härliga känslorna man får av att träna. Kompisar, 
familjen, skolan och andra människor runt om Ola började ge positiv respons på hans 
utförande vilket triggade honom ännu mer att köra på. “...överallt så var det alltid någon 
som sa någonting och det, de pushade som fan...har man inte fått lika mycket positiva 
grejer...då har man inte samma motivation längre att köra på” skrattar Ola. Under en 
period skaffade han flickvän vilket ledde till några extra kilon minns Ola men när det tog 
slut tappade han de kilona igen. Han ler och skrattar till och nästan skäms lite när han 
säger att han fortfarande är sugen på att käka ofta “jag måste tänka på det hela tiden” och 
det är ett enda stort krig för att upprätthålla det han en gång startade. Han kan fortfarande 
känna att han vill tröstäta ibland, ett kort skratt kommer från Ola när han berättar att det 
är lite av hans grej att äta när han mår dåligt. Trots att det finns kvar har han istället lärt 
sig att hantera de känslorna. 
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Hälsa har blivit ett intresse för Ola och han vet mer nu vad han bör äta mer eller mindre 
av “...så jag har börjat lära känna min kropp också mycket, mycket mer...”. Idag äter han 
mindre portioner som han har fått lära sig att göra, han tänker en stund och säger sedan 
“Men det är medvetenheten tror jag som är mycket av det här verkligen...”. Han 
reflekterar hur förändringen har utvecklat honom som människa som har lett till ett bättre 
självförtroende. “För man får ju så mycket blickar runt om en även, alltså även, även om 
det inte, inte är illa menat så är det alltid såhär psstt….du vet…såhär typ i skolan så var 
det folk alltid sprang ifrån en du var aldrig först när vi sprang nånstans…du var aldrig 
först någonstans och folk sprang ifrån en och det var inte så kul de heller...Nu är man 
starkare än de flesta och snabbare än de flesta och sådär.. det är en underbar känsla, det är 
det”. Han lutar sig tillbaka i stolen han sitter i och med ett leende på läpparna säger Ola 
stolt att efter sin förändring har han blivit en förebild för sina föräldrar och de försöker gå 
i hans fotspår... 

“Stefan”	  	  
“Det som började var liksom att jag kände mig alldeles för överviktig och vägde för 
mycket och var fet och jävlig” säger Stefan som sitter i sin stol i grupprummet och ser 
allvarlig ut. Han berättar att han har varit överviktig i princip hela livet, han kan i alla fall 
minnas att han var det när han började grundskolan fram till när hans förändring började 
2007/2008. Under skoltiden har han fått höra många “glåpord, en del aktiviteter klarade 
man inte av att göra för att man var överviktig och man fick stå lite på sidan av” säger 
Stefan. Han tänker tillbaka och berättar att han inte vågat visa sig på badstranden för att 
han skämts. 
  
Jobbet var ett fysiskt krävande arbete och det var mycket tunga lyft med bland annat att 
packa om pallar. Han kände att han mådde dåligt och var olycklig, han festade ofta men 
det var inget han reflekterade över då, det han mådde dåligt över var sin övervikt och att 
han inte orkade med allting. När han vägde 116 kilo kände Stefan att botten var nådd, han 
orkade inte längre så en dag kände han att det fick vara nog och “nu ska jag göra 
någonting”. Det blev tidiga mornar för Stefan, klockan fem steg han upp och gick ut på 
en timmes promenad innan frukost och innan jobbet “... och så levde jag typ på kyckling 
och broccoli” skrattar Stefan. En kompis som hade läst en kurs om kost på högskolan 
hjälpte Stefan att lägga om kosten, hon gjorde en kostdagbok och kollade vad som kunde 
bli bättre “då kom det här med frukosten in så då förbättrade jag kosten där..började äta 
frukost framförallt!”. Det tyckte Stefan var en stor hjälp och är tacksam för sin kompis 
som hjälpte honom “så tillsammans då så gick jag kanske ner en 15-20 kilo på egen hand 
sådär bara genom promenader och kost på ganska kort tid”. Hemma hade han en 
crosstrainer som han körde på 20 minuter varje dag och försökte köra styrketräning 
hemma.  
 
Kompisen som jobbar på ett gym fick Stefan att komma och testa ett bodycombatpass 
“...som jag var helt oduglig på men jag kände att det här är ju åt rätt håll för mig liksom 
så, så jag skrev in mig på det gymmet”. Han tränade och tränade och tränade, till en 
början tre gånger i veckan men sedan började han testa på alla pass som fanns “det var ju 
gruppträningen som man blev motiverad av, det var det som funkade för mig”. Det var 
pepp åt alla håll och en massa folk som körde tillsammans berättar Stefan. Det var nästan 
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så det blev för mycket ett tag säger Stefan och blir tyst och tänker en stund. Det var full 
fart och till slut fick Stefans personliga tränare backa honom och förklara att det var 
viktigt med vila också. På nio månader gick Stefan från 116 kilo till 86 kilo, det var 
träning och kost som förändrades men allt annat i Stefans liv flöt på som vanligt. Han 
åkte på festivaler på sommaren och festade nästan varje helg men han upplevdes piggare 
och gladare både av sig själv och andra runt om kring. På jobbet orkade han mer även om 
han inte trivdes med jobbet så var han på bättre humör och hade bättre attityd vilket 
arbetskamraterna märkte.   
  
Stefan berättar att han 2009 blev av med jobbet, det var två stycken som fick gå och han 
var en av dem. “Jag vet inte om det var på grund av att jag hade tränat och hållit på sådär 
och liksom mådde bättre i mig själv så kände jag mig liksom motiverad och ta tag i saker 
och hade orken att göra det liksom”. Han hamnade på ett jobbcoachställe som fick Stefan 
att tänka i banorna om utbildning. Han kände att han ville studera men visste ännu inte 
vad. Med sin förändring i ryggen kände Stefan att han kunde mycket om det ämnet och 
hade mycket erfarenheter som han kan lära andra genom. Tillsammans med 
jobbcoachstället hittade de en utbildning som skulle kunna passa. Han började studera 
och befinner sig just nu i sin utbildning. 
  
Träningen och livet runtom fortsatte som vanligt, som minst vägde han 86 kilo “nu väger 
jag runt 92 kanske 93, nu har man en liten annan inställning men då var det liksom 
fullgas, träning och kanske äta så lite.. kort och gott. Då hade man så mycket övervikt så 
då var det bara att köra tyckte man”. Än idag hänger det kvar att det är jobbigt att visa sig 
på en badstrand “sitter ju i bakhuvudet allt det där. Det är inget man bara tar bort... även 
om jag gjort den kroppsliga förändringen kanske. Mycket sådant som sitter i huvudet, det 
är svårare att ha att göra med”. 
  
För Stefan var det inte självklart varför han mådde dåligt innan han gjorde förändringen. I 
efterhand när han har reflekterat över det förstod han inte att han mådde dåligt på grund 
av sin dåliga hälsa. Han tyckte själv att han då mådde mentalt dåligt. Att hälsa och den 
mentala biten satt ihop kunde han inte förstå då. Men när beslutet om en förändring 
fattades och förändringen pågått under en period höjdes självkänslan “...man känner sig 
tryggare i sig själv och vågar ta egna initiativ och beslut och vara självständigare” och det 
är där Stefan befinner sig idag... 
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Tolkning	  av	  resultatet	  
Resultatanalysen presenteras med en deltagares berättelse i taget som tolkas mot de tre 
valda motivationsteorierna. För att enkelt följa med i våra resonemang använder vi oss 
av ett parentessystem för att visa vilken teori vi tolkat empirin mot. Tranteoretiska 
modellen kommer benämnas (T), Självbestämmandeteorin (S) och Maslows behovstrappa 
(M). För en djupare förklaring av motivationsteorierna hänvisas läsaren till ”Analytiska 
teorier”.  

Tolkning	  av	  Eriks	  berättelse	  
Han hade börjat en ny skola när han ett år tidigare började högstadiet, med 
det kom nya vanor och grupptrycket fick honom till det. 

 
(M) Erik kommer vid sitt berättande om sin nya skola in på faktorer som har med 
grupptrygghet att göra. Maslows behovstrappa förklaras av Hassmén och Hassmén 
(2010) som fem stadier där fyra av dessa påverkas av sociala faktorer, om inte dessa 
behov tillfredsställs kan det resultera i att individen avstår från faktorer som på längre sikt 
skulle kunna ha en positiv inverkan. Det skulle kunna vara så att Erik inte känner sig 
tillräckligt trygg i den nya miljön och därför tar grupptrycket över då han försöker 
tillfredsställa ett behov på kort sikt vilket skulle kunna vara en förklaring till att Erik fick 
ett återfall i sina destruktiva vanor. 
  
         På den tiden köpte Erik inte snus själv utan fick av kompisar. 
 
(S) Under den tiden då Erik inte köpte snus själv förstod han inte hur han påverkades av 
kompisarna. Självbestämmandeteorin menar att den yttre motivationen samspelar med 
individens inre motiv och behov (Josefsson & Lindwall, 2010). Kompisarna kan ses som 
yttre faktorer som påverkade Erik att snusa medan hans inre motivation hamnade i 
skymundan. (M) Halse (2008) förklarar genom Maslows behovstrappa hur individen i ett 
av de fem stegen strävar efter att tillfredsställa det sociala tillhörighetsbehovet. För att 
tillfredsställa Eriks behov och få känslan av att värderas av närstående blev det istället i 
negativ bemärkelse. 
  

Första försöket till att sluta snusa gjorde han i samband med att hans bror och 
brors kompis skulle sluta. “Det var för att en bekant till min bror, som är mycket 
äldre än honom, han är typ 40 nu liksom. Han började först att lägga av med det, 
han höll i en månad eller två. Då gjorde min bror det också, han försökte också 
därefter och då gick jag på det där också liksom jag följde det och slutade 
också”.   

 
(S) Under Eriks första försök att sluta snusa berättar han att det resulterade i ett återfall. 
Deci och Ryan (1985) beskriver i sin teori att återfall ofta inträffar om individen inte 
upplever självständighet, frihet eller eget ansvar över sitt beteende. Beslutet att sluta 
snusa var inget Erik hade bestämt utan det var genom hans bror och brors kompis som 
han försökte sluta. Med få egna valmöjligheter minskar det självbestämmande beteendet 
(Josefsson & Lindwall, 2010). (M) Anledningen till att Erik återgick till sitt destruktiva 
beteende kan vara att han inte kände sig trygg i miljön med sin bror och hans kompis. 
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Erik sökte gemenskap och när hans bror och brors kompis började snusa igen påverkades 
Erik av den yttre motivationen så att han själv började snusa igen. Halse (2008) menar att 
individer söker social tillhörighet vilket skulle kunna ses som att Erik började snusa igen 
eftersom hans bror och hans kompis började igen, han vill helt enkelt ingå i samma 
sociala tillhörighet som dem. 
  

“Det var inte menat härifrån” säger Erik och pekar på hjärtat. 
  
I det här utdraget försöker Erik förklara varför han inte lyckades hålla i sitt nya beteende. 
(S) Silva et al. (2008) kom fram till i sin undersökning att för att genomföra en förändring 
och få den bestående är sannolikheten att lyckas större om individen som ska genomgå 
den känner meningsfullhet med omställningen. I detta fall då Erik själv menar att 
förändringen inte var menad från hjärtat kan det mycket väl vara en förklaring till varför 
hans nya beteende inte blev bestående.  

 
“första gången kan jag inte minnas, jag kanske till och med tjuvrökte under de där 
sex månaderna. Det kan jag faktiskt inte minnas det har jag faktiskt glömt men jag 
snusade i allafall inte under de där sex månaderna, men om jag feströkte och 
sådär, det kanske jag gjorde”. 

 
När Erik berättar om första gången som han försökte sluta snusa kommer han inte ihåg 
vad som hände under den perioden. Det han berättar ger en känsla av att han inte var 
tillräckligt motiverad under försöket för att få till en bestående förändring. (T) Faskunger 
(2001) menar att förnekelsestadiet handlar om att individen inte vill erkänna för sig själv 
att det finns ett problem. Eftersom Erik tjuvrökte under den här perioden skulle det kunna 
förklaras med att han befann sig i förnekelsestadiet då han ansåg att rökning och snusning 
var två olika saker, inte att båda innehöll nikotin. Erik kände sig duktig för att han inte 
snusade men i själva verket befann han sig i förnekelsestadiet eftersom han ändå 
tjuvrökte och fick i sig nikotin - han ljög alltså för sig själv. (S) Hos människan finns 
behov som driver henne eller honom till att känna sig duktig och klara av utmaningar 
(Josefsson & Lindwall, 2010), Erik upplevde inget behov av att klara av förändringen 
varpå han heller inte lyckades med sitt försök att sluta snusa.  
  

När sex månader hade gått åkte Erik på en kryssning som innebar fest och 
alkohol. “då fick jag ett återfall när jag åkte på kryssning då, … ja eftersom ja 
rökte, så vart det ju en kick av nikotinet, då…då…man kunde inte hålla sig, då 
vart man tillbaka på ruta ett igen.” 

  
När en individ genomfört en förändring har risken för återfall minskat markant efter att 
det nya beteendet varit bestående i minst sex månader (Josefsson & Lindwall, 2010). För 
Erik som varit fri från snus i sex månader kanske risken för återfall inte minskat eftersom 
han ändå fått i sig nikotin när han tjuvrökt. Detta medför att Eriks förändring inte kan ses 
som en hel förändring eftersom nikotinintaget aldrig upphävdes helt. (T) För Erik kan det 
upplevas som att han hade fått till en bestående förändring men eftersom han tjuvrökte 
under perioden kan det vara så att han egentligen befann sig på förnekande- eller 
begrundandestadiet (Faskunger, 2001). 
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Eriks kompis som var personlig tränare fick Erik intresserad av träning då han 
även lärde ut en del övningar. 

 
(S) Erik hade tidigare inte varit särskilt intresserad av träning men hans kompis, som var 
kunnig inom ämnet, fick Erik att bli intresserad av träning. Genom 
Självbestämmandeteorin kan det ses som att den yttre motivationen påverkades av 
träningskompisen samtidigt som hans inre motivation sporrades av en önskan av att 
uppnå bättre resultat. Självbestämmandeteorin bygger på att individen vill tänja sina 
gränser (Josefsson & Lindwall, 2010) vilket Erik i detta fall gjorde eftersom han önskade 
nå resultat med träningen. Även fast Eriks kompis var den som lärde ut övningar så 
upplevde Erik att han själv fick bestämma och hade egna valmöjligheter i sin träning. Till 
skillnad från Eriks kompisar som sedan tidigare varit hindrande och kontrollerande till 
det destruktiva beteendet var nu träningskompisen istället stödjande och den yttre och 
inre motivationen började samspela. Erik började hitta sig själv då han hittade en 
sysselsättning i form av träning som han själv tyckte om, inte för att någon annan sa åt 
honom att han skulle göra det. (M) Vi ser det som att Erik kände sig accepterad och trygg 
i den nya miljön och genom det tolkar vi det till Maslows behovstrappa där 
tillfredsställelse av trygghetsbehovet tillgodoses, detta gör individen redo att gå vidare till 
nästa steg (Halse, 2008). 
  

När Erik testade på konditionskrävande övningar och insåg han att han inte 
orkade särskilt mycket och kände sig totalt värdelös samtidigt som han tyckte att 
träning var roligt och inspirerande. 

 
Erik berättade om sin träningsupplevelse, hur jobbigt det var samtidigt som det var 
inspirerande med träning. (T) Från utdraget ovan kan man tolka att han inte längre är kvar 
i förnekelsestadiet, Erik har skaffat sig en förståelse för hur dåligt tränad han är och att 
han måste göra något. Han har nu gått vidare till nästa steg som är begrundandestadiet där 
han har börjat fundera på att göra en förändring (Josefsson & Lindwall, 2010). Erik 
känner nu att träning är roligt och inspirerande och känner därmed ett behov av att göra 
en förändring. För att träningen ska resultera i bättre resultat kan han tänka sig att göra en 
förändring eftersom Erik har börjat inse vad nikotinet har för negativa konsekvenser på 
träningen. (M) Erik börjar närma sig behovet av att se vilka förmågor han besitter inom 
träningen, detta kan tolkas till Maslows behovstrappa där behovet av Självkänsla ses som 
det fjärde behovet (Halse, 2008).   
  

Den 24 augusti, året då Erik var 23 år, stod han på jobbet en dag och höll i 
snusdosan. Han hade sju, åtta stycken kvar då han bestämde sig för att kasta 
dosan. 

  
Tidigare i Eriks liv hade han bara funderat på att sluta men nu hade han bestämt sig för 
att göra en förändring. (T) Erik började gå ifrån förberedelsestadiet, där han hade 
begrundat en förändring, till att ta sig till handlingsstadiet och faktiskt göra något aktivt 
för att genomgå en förändring (Faskunger, 2001). Skillnaden mot tidigare försök att sluta 
var nu att han själv tog beslutet att sluta snusa. I en undersökning som Silva et al. (2008) 
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gjorde framkom det att risken för återfall blir färre om individen själv får kontrollera 
situationen jämfört med om någon annan styr den. (S) Inför det här försöket tolkar vi det 
som att han har vägt för och nackdelar mot varandra för att nu kommit fram till att det var 
dags att sluta snusa (Josefsson & Lindwall, 2010). Erik såg hur mycket hans 
träningskompis orkade med och han själv önskade att han kunde vara lika stark och 
uthållig. Eriks drivkraft att bli lika stark och uthållig som sin träningskompis kan sporra 
honom att nå målet. I Maslows behovstrappa ses det självförverkligande stadiet som det 
mest betydande för människan eftersom det är drivkraften som får människan att 
utvecklas (Halse, 2008). 
  

“.... jävla jobbig vecka först sen en till jobbig vecka. Och sen så bara flöt de på 
bara. Ehh…sen..en till två, kanske tre månader började jag känna av att 
abstinensen började komma och suget efter nikotin och sådär, eftersom man festa 
också då, det kunde vara svårt att hålla emot, men sen så när jag väl hade kommit 
en bit då liksom.” 

 
I följande utdrag förklarar Erik hur det var när han slutade snusa. (S) Flera gånger var det 
nära för Erik att återgå till sitt destruktiva beteende men för att lyckas bortsåg Erik från 
hinder och fokuserade på möjligheterna (Josefsson & Lindwall, 2010). Eftersom Erik 
under tidigare försök att sluta snusa hade drabbats av återfall i samband med fest var han 
nu beredd på de hinder som kunde uppstå. Vid detta försök hade Erik till skillnad mot 
tidigare försök ett annat motiv och behov att bli rökfri. Detta skulle kunna vara en av 
anledningarna till att han klarade av att motstå frestelsen av nikotin denna gång. 
  

Vissa dagar kunde Erik vara på dåligt humör och känna sig nere men när han väl 
kom igång med träningen var det en sporre till att inte använda snus. 

  
Erik förklarar att humöret inte alltid var på topp under processen till att bli fri från snus. 
(S) För att minska återfall i förändringen är det viktigt för individen att förstå yttre och 
inre faktorer som kan uppstå som hinder (Silva et al., 2008). I Eriks livsstilsförändring 
var han inspirerad av att nå målet vilket kan ses som en inre faktor som bidrar till Eriks 
beslut att fortsätta vara fri från snus. Det faktum att Erik såg träningen som ett 
komplement till rökningen och vetskapen om att snusningen förstörde 
träningsprestationen gjorde att Erik valde att avstå från snuset då målet med träningen var 
tydligt. 
 

“...jag har gått så pass lång tid nu att jag glömt hur det känns … jag vet inte hur 
det känns nå längre. Det är bra som det är nu...” 

  
Erik berättar i citatet hur han inte längre kommer ihåg hur det kändes att snusa. (T) Nu 
har Erik lyckats få ett bestående beteende då han klarar av att hålla den nya förändringen 
(Josefsson & Lindwall, 2010). (M) Han är då uppe på det högsta steget i Maslows 
behovstrappa då han har uppnått självförverkligande (Hassmén & Hassmén, 2010), 
drivkraften får Erik att utvecklas och gå vidare i sin utveckling. (S) Den inre och yttre 
motivationen har Erik nu fått att dra åt samma håll (Josefsson & Lindwall 2010), tidigare 
drog dessa åt olika håll. 
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Tolkning	  av	  Filips	  berättelse	  
”Jag minns det jätteväl för min bästa kompis sa det att nej du får inte göra 
det…..tar du en så är  det kört….nej det är lugnt…det är bara inför brudarna i 
klassen..” 

  
Filip berättar om hur det gick till när han rökte sin första cigarett. (M) För att förklara 
varför han tog den första cigaretten skulle det kunna tolkas mot Maslows behovstrappa 
(Maslow, 1987), detta genom att han kände sig trygg i situationen med sin kompis men 
inte med övriga omgivningen. Filip skulle kunna vara tillfredsställd med 
trygghetsbehovet då det verkar som han är trygg i situationen men att han samtidigt vill 
känna mer gemenskap med tjejerna i klassen därför strävar han efter att få det sociala 
behovet tillfredsställt. (S) En annan förklaring skulle kunna vara att Filip rökte för att han 
var nyfiken både på brudarna i klassen och cigaretter. Självbestämmande teorin menar att 
nyfikenheten väcks när den inre motivationen ökar (Deci & Ryan, u. å). Filip har ett stort 
behov av social tillhörighet, den yttre motivationen, som i det här fallet leder till negativa 
konsekvenser då han testar cigaretter. Vi tänker oss att tillämpningen av två teorier i 
denna utsaga får oss att upptäcka två typer av orsaker till Filips destruktiva beteende, en 
inre och en yttre påverkan.  
  

Under missbrukets fem år identifierade sig Filip aldrig som rökare trots att han 
ofta rökte ett paket om dagen. 

 
Filip berättade att han rökte många cigaretter om dagen under sitt beroende. (T) 
Anledningen till att Filip aldrig själv såg sig som rökare tolkar vi i den Transteoretiska 
modellen som att han befann sig i förnekelsestadiet. Detta stadium förklaras som ett 
skede där ingen lösning finns innan ett problem har insetts (Faskunger, 2001). 
  

Filips väg till att bli av med nikotinmissbruket var fylld av flertalet kortvariga 
försök att sluta. Dessa försök gick ibland till så att Filip slängde de sista 
cigaretterna i paketet och i andra försök satte han upp ett slutdatum för sin sista 
cigarett... 

  
Att bli av med ett nikotinmissbruk är inte alltid lätt. (T) I Filips fall kan det vara att han 
har upplevt att uppoffringen varit större än de positiva effekterna och därmed inte kunnat 
se målet framför sig. Vifladt et al. (2010) menar att om målen inte är tydliga kan det 
resultera i att motivationen blir mindre. Filip påbörjade ett försök till förändring och 
befann sig då i handlingsstadiet, det skulle kunna vara så att han inte var tillfredsställd på 
stadierna innan handlingsstadiet vilket resulterade i bakslag och misslyckande. (M) 
Under en förändring kommer motstånd att mötas och ett steg tillbaka kan ses som ett steg 
på vägen till förändringens slutmål, tillfredsställelse på varje steg behövs för att gå vidare 
(Hassmén & Hassmén, 2010). Filip kanske hoppade över ett steg för att testa sin förmåga 
att sluta röka men insåg sedan att han inte var tillfredsställd och var tvungen att gå 
tillbaka. Här tänker vi att man också kan se att det finns olika förklaringar till varför han 
inte lyckades, det går att urskilja flera orsaker genom att tillämpa flera teorier. 
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För ett drygt år sedan gjorde Filip sitt sista kortvariga försök att sluta röka, denna 
gång i samband med att han flyttade till en ny stad. 

  
Det sista kortvariga försöket som Filip gjorde skedde i samband med miljöombyte vilket 
kan kopplas till den yttre motivationens påverkan. Yttre motivation förklaras av Hassmén 
och Hassmén (2010) som social påverkan i Maslows behovstrappa och av Josefsson och 
Lindwall (2010) i Självbestämmandeteorin. (S) I och med att den yttre motivationen 
ändrades, ny stad med ny miljö och nya vänner såg Filip chansen att bli rökfri då han 
kunde inta en ny roll. Anledningen till misslyckandet kan ha varit att det blev för många 
moment med ny stad, nya vänner och samtidigt försöka sluta röka. (M) I Maslows (1987) 
förklaring av behovstrappan beskrivs vikten av att bli tillfredsställd på ett stadium innan 
nästa eftersträvas. Filip behöver vara tillfredsställd på trygghets- och 
gemenskapsbehoven. Vi tolkar det som han än en gång hoppade över dessa och försökte 
direkt bli rökfri. 
  

När Filip berättar om sina försök att bli kvitt nikotinmissbruket reflekterar han 
över två längre försök som pågick under cirka tre månader per tillfälle. Båda 
försöken var på våren, ”..då ska man ju bli fit till beachen…” 

  
Filip berättar att han haft ett klart mål framför sig, att bli fit till beachen.  (T) Han har 
varit i förberedelsestadiet och beger sig nu in i handlingsstadiet, för att förändringen ska 
bli bestående måste förändringen ha varat i minst sex månader (Josefsson & Lindwall, 
2010). Ramos et al. (2010) kom i sin undersökning fram till att korta förändringsförsök 
sällan blir lyckade. (M) Filip är inte beredd på att jobba hårt under en längre period vilket 
resulterar i att ett kortsiktigt mål är det enda han klarar av. Filip är tillfredsställd på 
fysiska-, trygghets- och gemenskapsbehoven men eftersom han bara satsar kortsiktigt kan 
det inte bli bestående (Halse, 2008). (S) Filip upplever situationen som att han själv kan 
kontrollera den men samtidigt är han medveten om hindren i och med att han inte orkar 
arbeta 100 % på alla plan, därför kan det vara att hans försök leder till misslyckanden. 
Behovet att klara av målet är för stort för Filip att han inte ser helheten i det han gör, detta 
bidrar till att risken för återfall ökar. Josefsson och Lindwall (2010) menar att det finns 
risk att misslyckas om den inre- och yttremotivationen inte samverkar. Om vi bara hade 
tolkat utsagan mot Maslows behovstrappa hade det varit svårt att upptäcka vad som var 
ett hinder men genom att tillämpa de andra teorierna blir det enklare att förstå då 
Självbestämmandeteorin underlättar för oss att se att inre- och yttremotivationen inte 
samverkar.  
          

Tankarna kring de längre misslyckade försöken får Filip att fundera kring om det 
berodde på att han direkt försökte ändra sin livsstil till att vara 100 % hälsosam 
istället för att tillåta sig att festa ibland också..... 

 
Filip har gjort flera försök att sluta röka men aldrig lyckats. (T) Han har reflekterat över 
sina tidigare misslyckade försök vilket tyder på att han har varit i begrundandestadiet. 
Filip har även förberett sig på att göra en förändring i framtiden. Därefter har han gått 
vidare till handlingsstadiet där förändringen börjar, precis i den ordningen som den 
Transteoretiska modellen beskriver att ett steg i taget ska tas i förändringsprocessen 
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(Faskunger, 2001). (S) För att öka självbestämmande beteendet är det viktigt att 
samspelet mellan den inre- och yttre motivationen fungerar (Josefsson & Lindwall, 
2010). Filip gjorde inte alla förändringar samtidigt utan slutade bara röka utan att ersätta 
med något annat beteende. Detta gjorde att hans motivation samspelade bättre och ett 
högre självbestämmande beteende kunde upplevas. Eftersom han var tillfredsställd på 
många av de andra stadierna i Maslows behovstrappa då han för övrigt levde som vanligt 
tänker vi att hans fysiska behov tillfredsställdes genom träningen. (M) När ett behov är 
tillfredsställt ökar motivationen att ta sig vidare (Hassmén & Hassmén, 2010). Festandet 
gjorde att han kände tillfredsställelse i trygghetsbehovet då han kände sig hemma i den 
miljön. Det behov som för stunden upplevs som det viktigaste är också det behov som 
söker tillfredsställelse (Maslow, 1987).  
 

En morgon då Filip försovit sig till ett seminarium fick han välja mellan att köpa 
cigaretter på väg till skolan och komma försent eller att helt enkelt strunta i att 
köpa cigaretter och istället komma i tid – han valde att komma i tid. 

  
Filip fick en morgon välja mellan cigaretter eller komma i tid till skolan. (T) Vi tänker att 
han befann sig i förberedelsestadiet och redan hade klarat av de tidigare stadierna, därför 
blev det omedvetet naturligt att han var beredd att göra en förändring. Det är först i 
handlingsstadiet som en praktisk handling sker (Josefsson & Lindwall, 2010). När Filip 
efteråt reflekterade över sitt försök till att sluta röka är det möjligt att han insåg att han 
var redo att göra något praktiskt för att bli av med sitt beroende. Det skulle kunna vara att 
han befunnit sig i förberedelsestadiet så länge och omedvetet förberett en handlingsplan 
så när han gick till att göra det praktiskt föll det naturligt.  
 

Dagen efter konstaterade Filip att han dagen innan varit utan cigaretter en hel dag. 
Nikotinsuget fanns där men samtidigt kände han att han faktiskt mådde ganska 
bra så han avstod från cigaretter även denna dag. 

  
Filip hade dagen innan inte rökt några cigaretter alls. (S) Att känna sig duktig får 
drivkraften att öka till att fortsätta ändra sitt beteende (Josefsson & Lindwall, 2010). 
Filips inre motivation ökade successivt då han insåg att han klarat sig utan cigaretter 
under en hel dag, detta gjorde att han ville fortsätta försöka leva utan nikotin.  
 

Filips nya vänner i den nya hemstaden rökte inte och gav Filip stöd när han 
behövde det i processen att bli nikotinfri. Umgängeskretsen som Filip hade i sin 
förra hemstad bestod av personer som rökte, ingen av vännerna där hade lyckats 
sluta röka och trodde inte heller att Filip skulle klara av det. 

  
Filip kände hopp om att en förändring nu var möjlig. (M) Nu kunde Filips 
trygghetsbehov tillfredsställas då han hunnit etablera sig i den nya staden och att han nu 
fått nya vänner som han kände gemenskap med. Det skulle kunna vara så att det nu var 
enklare för Filip att sluta röka när han i den nya staden fick vännerna som stöd i 
processen. I Silvas et al. (2008) undersökning visade det sig att omkringliggande miljön 
påverkade motivationen. Filips omkringliggande miljö blev ett stöd i stället för hinder 
som hans vänner från hemstaden skulle kunna ses som då de inte gav stöd till Filips 
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försök till att sluta röka. (S) I Filips nya miljö och hans genomarbetade 
förberedelseprocess samverkade den inre och yttre motivationen på ett sätt som kunde 
hjälpa Filip i processen. 
 

När det blev sommar och Filip skulle åka till sin förra hemstad var han orolig över 
hur det skulle gå, hur hans vänner skulle reagera och framförallt hur han själv 
skulle klara sig utan att röka. 

  
Hur skulle Filip klara av att motstå cigaretterna? (T) Josefsson och Lindwall (2010) 
menar att en individ som ser fler fördelar än nackdelar med en förändring är redo för 
handlingsstadiet. Filip var förberedd att möta sina förutspådda hinder, han hade 
reflekterat över vilka slags hinder som kunde uppstå och var förberedd på att möta 
motståndet. (S) Filip upplever självständighet över att han själv får bestämma och har 
egna valmöjligheter vilket Josefsson och Lindwall (2010) menar motiverar till att 
fortsätta en påbörjad process.  Genom kunskapen känner Filip att han kan klara av hinder 
och påverka den omkringliggande miljön. Deci och Ryan (u.å.) menar att individer kan 
upprätthålla något genom att känna engagemang för det som eftersträvas. Eftersom Filips 
vänner inte trodde att han kunde sluta röka kan det ses som Filips drivkraft var att bevisa 
att han kunde klara av det.  
  

Filip tänker sig tillbaka i tiden och funderar på om han kanske hade lyckats sluta 
röka tidigare om han hade fått stöd hemifrån, om han hade haft en annan 
umgängeskrets eller föräldrar som vetat om att han rökte. 

  
(M) Då Filip funderar om stödet hemifrån hade kunnat hjälpa honom att sluta tidigare 
kopplar vi det till Maslows behovstrappa trygghet och socialt stöd. Halse (2008) menar 
att behov tillfredsställs på olika sätt utifrån individens förutsättningar. Vi tänker att Filip 
tidigare inte upplevde att tryggheten och de sociala behoven var tillfredsställda genom sin 
familj och sina vänner. Maslow (1987) menar att det behovet som för stunden anses vara 
det viktigaste är det som prioriteras, i Filips situation kan det ha varit andra behov som 
ansetts vara viktigare. Det skulle kunna vara att det var viktigare att tillfredsställa behov 
på destruktiva sätt. (S) Hassmén och Hassmén (2010) skriver att 
Självbestämmandeteorin kan påverka motivationen genom omedvetna behov och 
omgivningens påverkan. Filip förstod inte att han var i behov av stöd samtidigt som 
omgivningen mer fungerade som hinder än stöd till att inte röka. (T) När Filip blickar 
tillbaka och förklarar vad som hände under sin process framstår det som att han skyller på 
andra faktorer än sig själv som en ursäkt för att hans förändring inte skedde tidigare. 
Detta skulle kunna ses som att han befann sig i förnekelsestadiet i den Transteoretiska 
modellen, stadiet där ursäkter ofta framkommer till varför individen inte vill göra en 
förändring (Josefsson & Lindwall, 2010). Förändringsprocessen innefattar bland annat 
faktorer som det sociala stödet, prioriteringen av tillfredsställelse och förhållningssättet 
till processen. Vi tänker att eftersom flera faktorer påverkar förändringsprocessen kan det 
ses som en fördel att tillämpa flera motivationsteorier.   
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Tolkning	  av	  Olas	  berättelse	  
Ingen av hans föräldrar har motionerat och bryr sig inte särskilt mycket om hälsan 
förklarar Ola när han berättar om sin familj. Hela hans familj har alltid varit 
överviktiga. “Jag vägde upp till 140 kg ett tag” berättar Ola. 

  
(T) Då Ola beskriver sin familj som att de inte brydde sig om hälsan samtidigt som han 
själv säger att han som mest vägde 140 kg gör att vi tänker oss att Ola befann sig i 
förnekelsestadiet. Ett viktigt behov för familjen kan ha varit det fysiska behovet, mat på 
bordet. Resten har varit en förnekelse och bortsett från problemet att de varit överviktiga 
och att deras barn var överviktiga. Ursäkter är vanligt förekommande i förnekelsestadiet 
eller att individen inte inser att en förändring behövs (Faskunger, 2001). I Olas fall hade 
han ännu inte insett att en förändring måste ske.  
 

Ola berättar att när han var liten ville han alltid äta lika mycket som sin storebror, 
han ville vara som honom. 

  
(S) Kunskapsbrist och omgivningens påverkan kan vara faktorer som påverkar hur 
individen lever sitt liv och vilken livsstil denne har (Josefsson & Lindwall, 2010). Varför 
Ola inte borde äta lika mycket som sin storebror kan ha varit kunskapsbrist men det 
skulle också kunna vara omgivningens påverkan då han möjligtvis ville få status hos sin 
storebror och bli accepterad. I den här situationen påverkas Ola av flera faktorer för att 
eftersträva att få vara lika stor som sin bror. (M) Trygghetsbehovet tillfredsställs bland 
annat av att få känna samhörighet (Halse, 2008). Om han inte kände samhörighet med sin 
bror kan beteendet till att han åt lika mycket vara ett försök till att känna samhörighet.  
  

“...när jag var 20, eller var hemma hos en kompis då som fyllde tjugo, vi var på en 
fest – vi var skitfulla allihopa. Och sen så på slutet av den festen så tog min 
kompis ut mig sen och sa nu..nu är det dags, nu ska du gå ner i vikt men vi ska 
lösa det du och jag. Ska du börja träna med mig och så började jag käka rätt och 
han lade upp kostschema liksom vad ska jag käka”. 

  
(M) Då Ola fick hjälp och stöd av sin kompis kan det ha bidragit till att han snabbt blev 
tillfredsställd inom de fysiska-, trygghets-, och gemenskapsbehoven och kunde gå till 
nästa steg för att testa sin prestationsförmåga. Stöd ifrån sociala umgängen kan öka 
tillfredställelsen som utgör den yttre motivationen (Hassmén & Hassmén, 2010). Då han 
kände stöd och samhörighet från yttre påverkande faktorer bidrog de till att komma 
vidare i stadierna. (T) I förberedelsestadiet skapas en handlingsplan som sedan sätts i 
verk (Josefsson & Lindwall, 2010). Med kompisens hjälp skapade de tillsammans en 
handlingsplan som Ola skulle följa vilket skulle kunna ha hjälpt Ola med kunskapsbristen 
inom ämnet och på så vis hjälpt honom på vägen. Kunskapsbristen kan tidigare ha varit 
ett hinder som Olas kompis hjälpte honom att se förbi. (S) De sociala faktorerna är 
viktiga men så även de inre motiven och behoven. Bäst fungerar det självbestämmande 
beteendet om dessa två samverkar (Ibid.). Trots mycket stöd och hjälp hade Ola 
valmöjligheten att själv bestämma vad han ville göra och hur han ville göra det vilket kan 
ha varit en bidragandet faktor till att det självbestämmande beteendet kunde öka.  
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Dessa tankegångar har Ola hela tiden haft själv “...det har ju alltid varit att man 
inte..man vill ju inte vara så tjock som man är liksom…de..det är absolut inget 
man vill”. 

  
(T) Om avståndet mellan insatsen och målet upplevs för stort kan istället amotivation 
upplevas.  Det är vanligt förekommande att människor fastnar i begrundandestadiet och 
upplever amotivation (Vidfladt et al., 2010). Ola har varit i begrundandestadiet då han 
själv har insett att han borde göra en förändring men inte finner någon motivation till det. 
Det skulle kunna vara så att det enda han behövde var det sociala stödet och hjälp i form 
av kunskap inom ämnet. Eftersom han inte hade någon kunskap visste han inte heller hur 
han skulle ta sig an problemet.  
  

….när han märkte att det hände något med kroppen blev han mer och mer 
motiverad till att fortsätta... 

  
Med träning och nya matvanor hände det mycket med Olas kropp och han märkte att han 
orkade mer och blev då mer och mer motiverad. (M) När positiva effekter synliggörs 
drivs människan framåt att fortsätta förändra sitt beteende (Hassmén & Hassmén, 2010). 
Han testar sin potential och utvecklas mer och mer, Ola drivs framåt och blir mer 
motiverad när positiva effekter visar sig. (S) Meningsfullheten i det man gör får det 
självbestämmande beteendet att öka (Silva et al., 2008). Med det tänker vi att Ola 
upplevde det meningsfullt att gå ner i vikt och med det ökade hans inre motivation. Hans 
självbestämmande beteende blir då också större vilket kan vara en förklaring till 
drivkraften.   
  

“...sen typ sprang jag också 20 minuter efter varje träning”. 
  
(S) Eftersom han valde att träna mer efter varje träning ser vi det som att han sökte efter 
nya utmaningar och tänja sina gränser med fokus på att nå sitt mål. Människan har ett 
naturligt syfte som är att söka utmaningar och lära sig nya saker (Josefsson & Lindwall, 
2010). En tanke är att Olas naturliga instinkt att tänja sina gränser väcktes med 
motivationen då drivkraften hela tiden ökade när han upplevde fler och fler positiva 
effekter. Att han själv gjorde sina val med träningen kan ha ökat hans självbestämmande 
beteende då han kände sig självständig att han gjorde egna satsningar.  
  

Ola tänker tillbaka på sin tid under processen och ler när han berättar att han 
upplevde mycket lycka. 

  
(M) För Ola var förändringsprocessen lycka. Att han kände så mycket lycka av att göra 
förändringen kan ses som att han blev tillfredsställd av att känna sig duktig. I 
självförverkligandestadiet är utvecklingen drivkraften (Halse, 2008) Eftersom Ola känner 
lycka av att klara utmaningen blir hans största utmaning att få det nya beteendet 
bestående. (T) När det nya beteendet ses som en naturlig del räknas det som att vara 
bestående (Josefsson & Lindwall, 2010). I Maslows behovstrappa befinner sig nu Ola 
högst upp i behovet självförverkligande men i Transteoretiska modellen befinner han sig 
fortfarande i handlingsstadiet. Genom att enbart tolka utsagan mot Maslows behovstrappa 
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skulle hans beteende kunna tänkas vara bestående men om den Transteoretiska modellen 
tillämpas går det att tyda att han fortfarande befinner sig i handlingsstadiet och risk för 
återfall är fortfarande relativt stor. Det är först efter sex månader eller när det nya 
beteendet har blivit rutiner som det kan ses som bestående (Josefsson & Lindwall, 2010).  
 

Han kan fortfarande känna att han vill tröstäta ibland, ett kort skratt kommer från 
Ola när han berättar att det är lite av hans grej att äta när han mår dåligt. Trots att 
det finns kvar har han istället lärt sig att hantera de känslorna. 

  
(M) Att gå ner i vikt och att sluta med nikotin handlar båda om att hantera sina 
beteenden. Nikotin går att helt utesluta och undvika medan mat är ett basalt behov som vi 
människor måste ha (Hassmén & Hassmén, 2010). Eftersom Ola måste äta men 
annorlunda än vad han gjorde tidigare gäller det att lära sig hantera matvanorna, vilket 
Ola har gjort. (T) När individen befinner sig i aktivitet stadiet, som är det sista stadiet i 
Transteoretiska modellen, måste denne vara aktiv med att hålla det nya beteende 
bestående. Trots att risken för återfall är litet kan det ändå uppkomma hinder (Josefsson 
& Lindwall, 2010). Vi tolkar det som att Olas beteende är bestående och att han har lärt 
sig hantera hinder som han vet dyker upp emellanåt.  
  

“.....Nu är man starkare än de flesta och snabbare än de flesta och sådär.. det är en 
underbar känsla, det är det”. 

  
(S) Ola gillar känslan att han är starkare och snabbare än de flesta. Om inre- och yttre 
motivation samverkar ökar det självbestämmande beteendet (Josefsson & Lindwall, 
2010). Om vi ser tillbaka till ett tidigare stycke där Ola ville äta lika mycket som sin bror 
är den yttre påverkan inte alls detsamma för Ola längre. Istället är han i behov av stöd 
från sin omgivning och strävar inte efter att bli accepterad. Känslan att han är starkare 
och snabbare än de flesta ger honom en tillfredsställelse och drivkraft att fortsätta 
underhålla sitt beteende. Vi tänker oss att i takt med större självbestämmande beteende 
har också Olas självförtroende ökat.  
  

Han lutar sig tillbaka i stolen han sitter i och med ett leende på läpparna berättar 
Ola stolt att efter sin förändring har han blivit en förebild för sina föräldrar och de 
försöker gå i hans fotspår... 

  
(T) Ola är stolt över att vara en förebild för sina föräldrar. När människan har kommit 
långt i förändringsprocessen kan han vara en förebild för andra (Singer, 2007). När 
individen själv kan se sig som en förebild tänker vi att det betyder att denne är stolt över 
sig själv och motivationen är bland annat att inte gå tillbaka till det destruktiva beteendet 
igen.  

Tolkning	  av	  Stefans	  berättelse	  
“Det som började var liksom att jag kände mig alldeles för överviktig och vägde 
för mycket och var fet och jävlig” 

  
(T) Vändpunkten kom för Stefan när han blev medveten om sig själv. I förnekelsestadiet 
ses inte det destruktiva beteendet som ett problem (Faskunger, 2001). Han berättar om att 
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han tidigare förnekat sin övervikt. En tanke är att när han blev medveten tog han steget 
från förnekelsestadiet till begrundandestadiet där han såg att en förändring möjligtvis 
skulle behövas. (M) Hans behov har varit tillfredsställt vid fysiska behoven och han har 
därmed varit nöjd. När han nu befinner sig i begrundandestadiet tänker vi att hans 
motivation väcks och drivs mot att tillfredsställa andra behov också som till exempel 
trygghets- och gemenskapsbehoven. När individen är tillfredsställd på ett behov ökar 
motivationen och drivs till att tillfredsställa nästa behov (Hassmén & Hassmén, 2010). 
För att enklare förstå Stefans beteende tillämpade vi flera teorier, då kunde vi se att 
Stefan befunnit sig i (T) förnekelsestadiet och inte lyckats ta sig vidare till 
begrundandestadiet eftersom han inte kände sig tillfredsställd på de (M) fysiska 
behoven.   
  

En kompis som hade läst en kurs om kost på högskolan hjälpte Stefan att lägga 
om kosten, hon gjorde en kostdagbok och kollade vad som kunde bli bättre ….. 

  
Genom kompisens kunskaper kunde Stefan få hjälp med kosten, precis som Ola som 
också fick hjälp av en kompis att i förberedelsestadiet skapa en handlingsplan. Både 
Stefan och Ola ökade den yttre motivationen när det fick hjälp med kunskaper inom 
ämnet och kunde därmed påbörja sin förändring. Motiven till förändringen kan vara olika 
trots strävan efter samma mål (Josefsson & Lindwall, 2010). Stefans och Olas förändring 
var att gå ner i vikt och med detta kan vi se att de hade samma mål, det är möjligt att 
motiven såg olika ut. Med detta tänker vi att motivation som komplext fenomen 
förtydligas då de utifrån sina personliga förutsättningar tillfredsställer behoven olika 
beroende på deras motiv och mål.  
  

Det tyckte Stefan var en stor hjälp och är tacksam för sin kompis som hjälpte 
honom... 

  
Hjälpen från kompisen är Stefan tacksam för. (M) Socialt betingade behov är bland annat 
trygghets- och gemenskapsbehovet (Halse, 2008) När Stefan fick ett bra stöd av sin 
kompis blev han tillfredsställd på gemenskapsbehovet, han kunde då gå vidare till 
prestationsbehovet. Vid prestationsbehovet testar människan vilka förmågor som denna 
besitter (Ibid.). (S) Vi tänker oss att Stefans behov av kompetens tillfredsställs då 
kompisen finns som stöd och hjälper honom. Kompetensens behov driver människan till 
att själv kunna påverka den omkringliggande miljön (Josefsson & Lindwall, 2010). Att 
Stefan själv känner att han får bestämma och ha valmöjligheter kan stärka hans 
självbestämmande beteende vilket gör att han drivs att fortsätta förändras.  
  

“...som jag var helt oduglig på men jag kände att det här är ju åt rätt håll för mig 
liksom så, så jag skrev in mig på det gymmet”. 

  
(S) Istället för att Stefan såg odugligheten som ett hinder antog han utmaningen och skrev 
in sig på gymmet. Det är viktigt att tro på sig själv och ett steg bakåt kan vara ett steg i 
rätt riktning (Hassmén & Hassmén, 2010). En tanke är att även fast Stefan tyckte det var 
svårt gav han inte upp utan fortsatte istället att kämpa. Att han var “oduglig” kan ses som 
ett steg bakåt då han inte klarade av utmaningen fullkomligt men istället kan det ha varit 
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ett steg på vägen. Han gav inte upp för han trodde på sig själv att han kunde klara av det 
om han bara gav det lite tid. I en förändringsprocess är viktigt att vara medveten om att 
motstånd och hinder kommer stötas på (Ibid.). Om individen är medveten tänker vi att det 
är lättare att ta sig förbi motstånden.  
  

“det var ju gruppträningen som man blev motiverad av, det var det som funkade 
för mig”. Det var pepp åt alla håll och en massa folk som körde tillsammans 
berättar Stefan. 

  
Den yttre motivationen, alltså miljön på gymmet passade Stefan när han fick pepp från 
alla runt om. (M) I Maslows behovstrappa måste behov efter behov tillfredsställas för att 
gå vidare till nästa (Hassmén & Hassmén, 2010). Vi tolkar det som att behovsstegen 
trygghet och gemenskap kunde fortsätta tillfredsställas eftersom omgivningen gjorde att 
Stefan kände motivation att fortsätta. Nästa steg är då prestationsbehovet (självkänsla), 
där vi tänker oss att han testade på att utmana sig själv. För människan är det naturligt att 
viljan att lära sig nya saker är stark (Josefsson & Lindwall, 2010). Gruppträning blev 
Stefans grej, det var det som fungerade för honom. Även det här kan visa på att 
motivation är komplext och att Stefan, Ola och även Erik motiveras på olika sätt trots att 
de alla ägnar sig åt fysisk aktivitet.  
  

Det var full fart och till slut fick Stefans personliga tränare backa honom och 
förklara att det var viktigt med vila också. 

  
Det skulle kunna leda till att det blev för mycket av det goda och resulterat i överträning, 
detta skulle då kunna riskera i återfall om inte personliga tränaren hade varit med och 
stoppat. I vissa fall kan det vara en fördel att få hjälp av professionella personer för att 
inte hamna i ett återfall (Post & Gilljam, 2003). Eftersom Stefan tränade väldigt mycket 
fanns det en risk att han skulle bli övertränad och i värsta fall tvingats sluta träna. I 
Stefans fall skulle det kunna vara att kunskapsbristen hade kunnat bli ett hinder för 
honom och ett återfall hade legat nära. Men tack vare personliga tränare och dennes 
kunskap kunde Stefan få en sund inställning till träning.  
  

På nio månader gick Stefan från 116 kilo till 86 kilo, det var träning och kost som 
förändrades men allt annat i Stefans liv flöt på som vanligt. Han åkte på festivaler 
på sommaren och festade nästan varje helg. 

  
En fördel för Stefan kan ha varit att han bara förändrade några få saker i sin tillvaro som 
bidrog till att han kunde befinna sig på ett steg i taget i processen till skillnad från Filip 
som försökte ändra flera levnadsvanor samtidigt. Om flera levnadsvanor ändras samtidigt 
kan det vara svårt att tyda var i processen människan befinner sig (Feinstein & Feinstein, 
2001). Vi tänker att om det är svårt att tyda var i processen Stefan eller Filip befinner sig 
borde det vara svårt att upptäcka hinder och med det blir risken för återfall större.   
  

Men han upplevdes piggare och gladare både av sig själv och andra runt om 
kring. På jobbet orkade han mer även om han inte trivdes med jobbet så var han 
på bättre humör och hade bättre attityd vilket arbetskamraterna märkte.   



	   33	  

  
(M) Stefans tillvaro ändrades genom träningen, även fast jobbet var detsamma orkade 
han genomföra arbetsuppgifterna på ett helt annat sätt. De positiva effekterna gör att 
människan drivs att fortsätta förändra beteendet (Hassmén & Hassmén, 2010). Vi tolkar 
det som att när han nu hade tagit sig längre i processen såg han fler positiva effekter med 
det nya livet och arbetet sågs som ett mindre hinder när han orkade med det. Alltså att 
han orkar stå emot hinder och istället drivas av utmaningarna.  
  

Stefan berättar att han 2009 blev av med jobbet, det var två stycken som fick gå 
och han var en av dem. “Jag vet inte om det var på grund av att jag hade tränat 
och hållit på sådär och liksom mådde bättre i mig själv så kände jag mig liksom 
motiverad och ta tag i saker och hade orken att göra det liksom”. 

  
(S) Stefans sätt att hantera jobbsituationen tolkar vi som att de positiva effekterna har lett 
till att han bortser från hinder och istället såg det som en möjlighet att själv få bestämma 
vad han skulle göra i framtiden. Enligt Josefsson och Lindwall (2010) ökar det 
självbestämmande beteendet när egna valmöjligheter ges. Människan har ett inre behov 
av att känna sig självständig. Stefans inre motivation ökade trots omständigheterna då 
han upplevde egna valmöjligheter. 
  

Han kände att han ville studera men visste ännu inte vad. Med sin förändring i 
ryggen kände Stefan att han kunde mycket om det ämnet och hade mycket 
erfarenheter som han kan lära andra genom. 

  
Stefan känner att han fått god kunskap inom ämnet. (M) Han har nu tillfredsställt 
samtliga behov i Maslows behovstrappa samtidigt som han känner sig hemma i miljön 
och sättet han ser på sig själv gör att han tror sig vara en förebild för andra. Hassmén och 
Hassmén (2010) menar att det självförverkligande stadiet handlar om att individen strävar 
efter att nå sin fulla potential. (S) Deci och Ryan (1985) menar att individen har ett behov 
av att skaffa sig kunskap för att själv ha möjligheten att påverka miljön runtom för att 
uppnå tillfredsställelse. (T) Stefan ser sitt nya beteende som en naturlig del, vilket då 
tyder på att det nya beteendet är bestående (Josefsson & Lindwall, 2010). 
 

“….nu har man en liten annan inställning men då var det liksom fullgas, träning 
och kanske äta så lite..” 

  
Stefan reflekterar över hur han idag har ändrat lite på sin inställning till träning. Vi får 
känslan av att han idag känner sig mer tillfreds med sin tillvaro. (M) Stefan är 
tillfredsställd och upplever självförverkligande, vilket i Maslows behovstrappa är det 
femte och högsta steget (Halse, 2008). (T) Då Stefan fortfarande tränar och äter 
hälsosamt kopplar vi det till att han befinner sig i aktivitetsstadiet i den Transteoretiska 
modellen. Aktivitetsstadiet är det eftersträvansvärda i teorin som Feinstein och Feinstein 
(2001) beskriver som en trappa eller en cirkel vilket visar på att processen kan gå fram 
och tillbaka. 	    
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Diskussion	  
Först kommer en diskussion om tolkningarna av berättelserna. Här kommer vi att 
använda oss av begreppet “steg” som “steg i rätt riktning”, det vill säga steg på vägen 
mot det nya beteende och inte ett steg i Maslows behovstrappa eller i den Transteoretiska 
modellen. Därefter följer metoddiskussionen.  

Diskussion	  om	  tolkningarna	  av	  resultatet	  
De fyra deltagarna går igenom samtliga steg som beskrivs i de tre teoretiska modellerna 
under sin förändring. Det som skiljer berättelserna åt är processens gång, vägen mot det 
nya beteendet. Deltagarna befinner sig på de olika stegen under olika lång tid då de 
hanterar hinder, återfall och framgång på olika sätt. Vi tycker att skillnader framkom 
beroende på vad de hade gjort för typ av livsstilsförändring. De som hade slutat med 
nikotin/tobak berättade klart och tydligt om sina återfall medan de som gått ner i vikt 
aldrig nämnde några specifika återfall som hindrade deras viktnedgång eller fick dem att 
öka i vikt. Det skulle kunna vara att “återfall” har olika innebörd utefter vilken typ av 
förändring som eftersträvas. Tobak är till exempel något man slutar med och är fallet att 
individen har bestämt sig för att inte röka eller snusa och ändå gör det så är “återfallet” 
tydligt. När en individ bestämt sig för att gå ner i vikt måste denne antingen äta mindre 
eller röra sig mer, eller göra båda delarna. Det handlar då inte om att individen helt ska 
sluta äta eller motionera hela tiden utan snarare om att individen ska äta mer eller mindre, 
eller på ett annat sätt göra vad denne gjorde som överviktig. Hindren mot önskade mål 
kan eventuellt upplevas som svårare att upptäcka när det gäller viktnedgång jämfört med 
att sluta röka/snusa. Detta eftersom mat är ett basalt behov (Hassmén & Hassmén, 2010) 
medan tobak är något som går att klara sig utan. Alltså livsstilsförändringar är olika och 
processen skiljer sig från individ till individ.  
 
Motivationsteorierna används i praktiken som ett förenklat verktyg men det visade sig 
inte vara entydigt eller enkelt att använda verktygen som är en förenkling av verkligheten 
på komplexa fenomen som motivation och förändring. Trots att teorierna ska vara 
förenklingar blir det ändå svårhanterligt. En teori kan hjälpa till att urskilja var människan 
befinner sig i processen men om en till teori tillkommer med en annan inriktning på 
motivationen kan det bli mer förståeligt. Till exempel beskrivs Självbestämmandeteorin 
med motivation genom självbestämmande och kontroll (Josefsson & Lindwall, 2010) 
medan Maslows behovstrappa är en förklaringsmodell som bygger på att människor har 
vissa behov (Hassmén & Hassmén, 2010). Dessa två kanske måste samarbeta när det är 
svårhanterligt och när det är svårt att upptäcka hinder och återfall. Ett exempel på detta är 
från en tolkning av Filips berättelser där vi kunde se att med tillämpning av flera teorier 
framkom vad som var ett hinder i Filips kortvariga försök till att sluta röka. Med 
Maslows behovstrappa kunde vi se att han inte riktigt var redo eftersom han satsade 
kortsiktigt att blir fit till beachen kunde hans beteende inte bli bestående. Den 
Självbestämmande teorin kunde för oss ge en förklaring att den inre och yttre 
motivationen inte samverkade då han själv var medveten om att han inte skulle klara av 
att satsa 100% under en längre period. Att han inte såg helheten i hans förändring gjorde 
att obalansen i inre- och yttremotivationen ökade risken för återfall. 
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För att lyckas hålla förändringen bestående måste ett behov i taget tillfredsställas 
(Hassmén & Hassmén, 2010). I vår undersökning kan vi se mönster som visar att 
otillfredsställda behov kan resultera i återfall eller minskad motivation. Under processens 
gång har alla deltagarna befunnit sig på flera utvecklingssteg samtidigt. Detta faktum 
borde alltså öka svårigheten att på ett systematiskt sätt tillfredsställa sina behov, ett i 
taget. Ett exempel är Filip som gjorde flera försök att sluta röka innan han lyckades med 
sin livsstilsförändring. Under de försök då han misslyckades försökte han tillfredsställa 
alla behov samtidigt. Men den gången han lyckades koncentrerade han sig på att 
tillfredsställa ett behov i taget. Ett annat exempel är Erik när han fick ett återfall som 
inträffade eftersom han inte hade valt att sluta själv utan föll för grupptrycket. Han kände 
sig inte trygg i miljön med att sluta tillsammans med sin bror och brors kompis. Han 
önskade tillfredsställa gemenskapsbehovet och hoppade då över trygghetsbehovet som 
resulterade i ett återfall. Kanske skulle det kunna vara så att livsstilsförändringar inte kan 
ses som förflyttningar med “ett steg i taget” utan mer som en komplex process där flera 
av utvecklingens faser sker samtidigt. I Feinstein och Feinsteins (2001) undersökning 
hade fallpersonen flera levnadsvanor som behövde ändras. Deras resultat visade att det 
blev komplicerat att urskilja var patienten befann sig. Det vi menar är att 
motivationsteorierna kanske inte kan ses som linjära modeller där ett steg i taget ska tas 
utan att individen anpassar och koncentrerar sig på en aspekt i taget.  

Metoddiskussion	  
När resultatet skrevs i berättelseform gavs en helt annan förståelse på hur olika faktorer 
kan påverka i en förändring. Detta hade vi inte kunnat få ut genom enkla svar på 
enkätfrågor. En annan metod än narrativ ansågs inte lämplig då vi ville höra deltagarna 
berätta om sin livsstilsförändring vilka vi valde att tolka genom ett hermeneutiskt 
perspektiv. För att använda deltagarnas berättelser till att tolka mot motivationsteorier 
hade det inte var möjligt att använda någon annan ansats då vi inte hade för avsikt att 
studera fenomenet eller upplevelsen i sig. Frågan till intervjun var riktad mot ett specifikt 
mål för att vi skulle kunna ta ut det meningsskapande i berättelserna och skapa en 
förståelse för det. Detta var av värde för att vi skulle kunna utvinna någon information 
om det som var syftet med undersökningen.  
 
Utan att vara för specifika var vi tvungna att ställa frågan så den var anpassad mot syftet. 
Då deltagarna informerades om den kommande intervjun i missivet kan detta bidra till att 
deltagaren har reflekterat över syftet tidigare. I missivet fick deltagarna information om 
undersökningens syfte och hade tid att fundera kring det. Reflektionen kan påverka 
berättelsen men det är svårt att säga om det är negativt eller positivt. Deltagaren kanske 
berättar det som denna tror oss vilja höra eller så kan reflektionen lett till att berättelsen 
blivit mer komplett (Ahlberg, 2004). Eftersom berättelserna är händelser som berättas 
och inte nutid är det svårt att veta om det som sägs är en sanning. Det kan vara 
återgivanden från sitt sammanhang eller ifyllnadsmaterial (Skott, 2004b). Då de berättade 
sin livsberättelse från början till slut utan att vi gick in och avbröt är det möjligt att de 
berättar precis som de kommer ihåg. 
  
När två av urvalspersonerna inte kom till de avtalade intervjutillfällena och senare valde 
att avstå fick vi inleda en ny process att hitta två personer som uppfyllde kriterierna. 
Dahmström (2005) kallar ett sådant bortfall för individbortfall. Förklaringen till att de två 
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personerna valde att avstå kan vara som de själva sade att de glömde bort men det skulle 
också kunna förklaras som ett känsligt ämne. Vi tänkte inte på det från början att det kan 
vara ett känsligt ämne utan att det är något att vara stolt över. Alla som har genomgått en 
livsstilsförändring är säkert stolta men många vill kanske glömma tiden innan 
livsstilsförändringen, tiden då de inte var lika stolta över sig själva. En annan anledning 
till att de inte dök upp skulle kunna vara eftersom de rekryterades av en lärare är det 
möjligt att de först kände att de ville göra läraren en tjänst och kom sedan på att de 
egentligen inte ville. 
  
Det nya urvalet föll då istället på två män trots att vi från början hade tänkt oss att 
intervjua två kvinnor och två män för att möjligtvis få andra svar. Nu blev det enbart män 
eftersom det i andra urvalet endast var män som uppfyllde kriterierna. Eftersom vi inte 
specifikt skulle se eventuella könsrelaterade skillnader i sätten att uppleva och beskriva 
en livsstilsförändring blev heller inte syftet något annat än det tidigare. Sista urvalet blev 
två framtida kollegor till oss, eftersom de inte var bekanta upplevde vi inget problem med 
att uppfylla de etiska aspekterna. Det skulle kunna vara en nackdel att de har kunskap om 
vårt ämne och svarar det vi vill ha svar på men vi ser det som en fördel då de möjligtvis 
har reflekterat mer över sin livsstilsförändring då de har pedagogiska- och 
hälsokunskaper. Även om de har kunskap kring ämnet var vårt huvudsyfte att tolka 
berättelserna till motivationsteorier. På det sättet anser vi att de inte kunde påverka vårt 
slutgiltiga resultat. 
  
Intervjuerna utfördes i ett grupprum på Högskolan i Gävle i biblioteket. Valet föll på en 
plats som vi visste var känd för samtliga deltagare då det kan upplevas som en trygg 
miljö. Rummet var avskilt och vi skulle inte bli störda samt att de är relativt små och 
mysiga i stället för ett stort rum eller sal som kan upplevas opersonligt. Andra alternativ 
som fanns var hemma hos någon av intervjuarna vilket blev bortvalt då det kan få 
deltagarna att känna sig i underläge att komma hem till någon av intervjuarna (Trost, 
1997). Möjligheten fanns också att mötas på att café men där är det alltid folk i rörelser 
och risken att bli störda eller andra lyssnar är stor (Ibid.). 
  
Att vi båda var med på alla intervjuerna valde vi för att intervjuerna skulle framställas 
ungefär lika. Den ena intervjuaren som är kvinna ställde de flesta frågor medan mannen 
fyllde i med följdfrågor. Att vara olikkönade mellan den som intervjuas och den 
intervjuade kan ses som en fördel då samkönade kan förstå och ta för givet medan 
olikkönade ställer fler frågor då det inte upplevs lika givet (Trost, 1997). Det handlar 
även till stor del hur den som intervjuar är (Ibid.). I missivet stod det att intervjuerna 
skulle ta cirka en timma men ingen intervju höll på längre än 30 minuter. När vi 
avslutade intervjuerna ansåg vi att berättelserna var mättade och att det inte gick att 
utvinna mer material, varpå längden på intervjuerna varierade. 
  
Hjälpte den narrativa metoden oss att uppnå syftet med undersökningen? I tolkningen av 
resultatet gick det att urskilja tre teman: “före”, “under” och “efter” 
livsstilsförändringsprocessen. Deltagarna berättade huvudsakligen om tiden “under” 
processen, alltså det som hände medan de aktivt förändrade sitt sätt att leva. Utifrån 
berättelserna fick vi många exempel på erfarenheter och upplevelser av att vara mitt i en 
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förändringsprocess. Eftersom vårt främsta intresse var förändringen medan den pågår 
samt göra det på ett sådant sätt att förståelsen för att förändringsprocessen skulle öka, kan 
vi konstatera att den narrativa metoden fungerade väl. 
 
Undersökningens utgångspunkt var att förändring och motivation är komplexa fenomen 
som inte går att beskriva utan att ta hänsyn till sammanhang. I tidigare studier om 
motivation hade forskarna använt sig av en specifik motivationsteori som till exempel 
Silva et al. (2008) hade använt Självbestämmandeteorin. Vår undersökning visade att det 
gick att använda flera motivationsteorier för att analysera hur en förändringsprocess har 
gått till. Vi upptäckte i tolkningen att de tre olika teorierna kunde förklara förändring och 
motivation på olika sätt. Motivationsteorierna kunde användas kompletterande och/eller 
framhäva olika händelser i processerna som skapade en större möjlighet att förstå de 
enskilda individernas processer i sina förändringar. Om flera olika teorier tillämpades i en 
och samma undersökning kunde fenomenen livsstilsförändring och motivation belysas ur 
olika perspektiv vilket skulle kunna bidra till fördjupad och mer nyanserad förståelse för 
fenomenen.  
 
Motivationsteorier förklarar en förändringsprocess som ser till två komplexa fenomen. Vi 
kan se mönster som visar att motivationsteorierna är olika men går ändå in i varandra och 
kompletterar varandra vilket gör det enklare för oss att förstå hur processen går till. Med 
en teori går det att urskilja var deltagaren befinner sig medan en annan förklarar varför. 
Vi anser att teorierna ger oss en bredare förståelse för förändringsprocessen när fler 
teorier tillämpas än när de används som enskilda teorier. Vi tänker oss att eftersom 
förändringsprocessen är ett komplext fenomen kan inte processen förklaras fullständigt 
med endast en enskild teori eftersom alla teorier är en förenkling av verkligheten. Genom 
att tillämpa flera teorier kan de komplexa fenomenen ge en större förståelse då alla 
förenklingar av verkligheten kan arbeta kompletterande och bidra till en bredare grund.    

Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Det skulle vara intressant att göra denna tillämpning av motivationsteorier på fler typer 
av livsstilsförändringar för att se om det skulle fungera på ett bredare fält. Exempel på 
förändringar skulle kunna vara tyngre beroende såsom, drog- och alkoholmissbruk. Även 
att se om det skulle ge en bredare förståelse för motivationens och 
livsstilsförändringarnas komplexitet om fler motivationsteorier användes. På så sätt 
kanske det skulle resultera i att fler mönster framträder.   
  
Istället för att få återberättelser från människor som genomgått livsstilsförändringar hade 
det varit intressant att aktivt följa människor som genomgår en livsstilsförändring, för att 
vidare se om det går att tillämpa motivationsteorierna i verkligheten under en 
förändringsprocess och om det kan hjälpa att hantera hinder på vägen. 
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Bilaga	  
	  

Missiv	  
Till dig som har genomgått en livsstilsförändring.  
 
Vi är två studenter som studerar till hälsopedagoger på Högskolan i Gävle. Just nu skriver 
vi vår C-uppsats där syftet är att utifrån ett individperspektiv undersöka möjligheter till 
ökad förståelse för komplexiteten i en motivationsprocess genom att tolka empirin mot 
motivationsteorier.  Under cirka 60 minuter kommer en intervju genomföras där Du 
berättar om ditt liv från början till nutid. Intervjun kommer att spelas in med hjälp av en 
ljudupptagare som ni ger oss tillåtelse till. Vi utgår ifrån de forskningsetiska principerna 
vilket menas att ingen kommer kunna kopplas till studien då vi använder fingerade namn 
samt att det inspelade materialet kommer endast kunna läsas av oss och vår 
handledare/examinator. Den slutgiltiga uppsatsen kommer att publiceras på Högskolans 
bibliotek och finnas tillgänglig för samtliga. Deltagandet är frivilligt och ni har möjlighet 
att när som helst avbryta er medverkan.  
 
Vid frågor, kontakta oss via telefon eller mail. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Jonas Pettersson Nina Narvén 
Telefon: 076-214 93 XX Telefon: 070-37 828 XX  
Mail: nfk09jer@student.hig.se Mail: ninarven@hotmail.com 
 

Handledare:  
Maria Andrén  
Telefon: 073 - 031 11 XX 
Mail: mie@hig.se 

	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
  
 


