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Abstract 
 
Aim  
The aim is to identify factors that seem to be of the most important use for a successful 

change of behaviour. As a starting point I have chosen to look deeper in to the transtheoretical 

model and I am also looking for further factors that can be useful, in the role as a health 

adviser, when it comes to inspire and motivate people to choose a healthier lifestyle. 

   
Method 
 A qualitative study was made, whit three deep interviews. The subjects of my investigation 

are successful in elite sports and weight reduction.  I have summarized what they suggest are 

the most important factors on the way to reach their goals. I have compared the results to the 

transtheoretical model. I have focused on three questions:  

1) How do they handle resistance?   

2) Are there certain factors for success?  

3) Are there mental pitfalls? 

 

Results 
The results show that you successfully can use the transtheoretical model for changing 

behaviour or to establish a new habit. The investigated  subject have also further opinions in 

common of what can be important on the way to reach certain goals - concrete sets of advise 

that a health adviser can use when it comes to help other people to a healthier lifestyle. 

   

Conclusions 
To change behaviour or to establish new habits often takes a lot of preparations. The primary 

success factor seems to be a specific plan, where strategies for handling resistance and 

unexpected situations are included – just like the transtheoretical model recommends. Further 

factors, part from those are:  

• Self-esteem. To degrade and humiliate yourself can lower motivation. 

• Self assurance. Important for controlling impulses and reactions. 

• Other people’s affirmation. Usually more important than other rewards.  
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Sammanfattning  
 
Syfte 
Syftet är att identifiera vilka faktorer som verkar vara av störst vikt när det gäller att lyckas 

genomföra en varaktig beteendeförändring. Betydelsen av den transteoretiska modellen som 

verktyg i förändringsarbete har analyserats. Hos en undersökningsgrupp eftersökes ytterligare 

faktorer som kan vara användbara i arbetet som hälsorådgivare, när det gäller att inspirera och 

motivera människor till en mer hälsosam livsstil. 
 

Metod 
En kvalitativ studie med tre djupintervjuer har genomförts. Personerna är framgångsrika inom 

elitidrott och i viktminskningssammanhang. En sammanfattning har gjorts utefter det som 

framkom vara de viktigaste faktorerna för att nå en målsättning. Dessa jämfördes sedan med 

den transteoretiska modellen. 

Tre frågeställningar har utgjort grunden i undersökningen: 

1) Hur hanteras motstånd? 

2) Finns det framgångsfaktorer?  

3) Finns det mentala fallgropar? 
 

Resultat 
Resultaten visar att man framgångsrikt kan använda sig av den transteoretiska modellen för 

att förändra ett beteende eller för att etablera en ny vana. Respondenterna har även ytterligare 

gemensamma åsikter om betydelsefulla framgångsfaktorer; konkreta råd som hälsorådgivare 

kan använda sig av i arbetet med andra människors livsstilsförändringar. 
 

Slutsats 
Att förändra ett beteende eller etablera en ny vana kräver ofta en hel del förarbete. Det 

primära för att lyckas i längden verkar vara en strukturerad plan, där strategier för hantering 

av motstånd och oförutsedda händelser ingår – precis som förespråkas i den transteoretiska 

modellen. Ytterligare faktorer som framkom under intervjuerna var: 

• En god självkänsla. Att förminska och nedvärdera sig själv verkar kunna minska 

motivationen. 

• Självkännedom. Detta nämndes i samband med impulskontroll och för att kunna styra 

reaktioner. 

• Bekräftelse från andra, i många fall viktigare än andra belöningsformer. 
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1. Inledning  
 
1.1 Bakgrund 
En återkommande arbetsuppgift i en hälsopedagogs yrkesroll kan vara att vägleda människor i 

livsstilsförändringar. Det kan handla om att en individ ska förändra ett negativt eller 

destruktivt beteende och istället etablera nya, hälsoförbättrande vanor. Det är lättare sagt än 

gjort, och kunskap hos klienten om vad en förändring skulle kunna ge för positiva effekter på 

hälsan, är oftast inte tillräckligt för att få till stånd en förändring. Hälsovägledaren bör känna 

till ett antal faktorer för att kunna underlätta för klienten i arbetet mot en livsstilsförbättring.  

 

Den transteoretiska modellen är en bra utgångspunkt för rådgivning och stöd i människors 

väg mot en beteendeförändring. Trots detta verkar många människor, som har uppnått 

handlingsstadiet, ändå fastna där. Åtskilliga är de som med stor entusiasm och motivation 

börjar på viktväktarna, köper gymkort eller kastar bort cigarettpaketen - för att några veckor 

senare vara tillbaka där de började. Förmodligen handlar det dels om brister i det 

förberedande arbetet, men kanske även om för få strategier för att hantera det motstånd som 

kan uppstå i senare skede. Finns det då några faktorer eller åtgärder, utöver de som beskrivs i 

modellen, som kan vara användbara för att komma vidare i det här stadiet - eller 

överhuvudtaget? Eller är det det förberedande arbetet som avgör hur man lyckas i varje 

stadium? Vad gör de människor som lyckas annorlunda?  

 

1.2 Teoretiska utgångspunkter 
Det finns flera modeller som berör ämnet beteendeförändring. Jag har valt att titta på den 

transteoretiska modellen, så som Johan Faskunger beskriver den i boken Motivation för 

motion.1  

 

”Kunskapen om förändringsarbete när det gäller beteende och livsstil var länge bristfällig 

och ledande psykoterapeutiska teorier tävlade om vilken teori som var den rätta. […] 

Beteendeförändring ansågs inträffa snabbt och dramatiskt främst beroende på individens 

åsikter och värderingar. […] Om man inte lyckades förändra sina vanor ansågs det bero på 

bristande motivation och svag vilja”. 2 

                                                 
1 Johan Faskunger, Motivation för motion; hälsovägledning steg för steg (Farsta, SISU Idrottsböcker, 2004). 
2 Faskunger s. 26–27. 
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”Prochaska och DiClemente (1983) var de första att istället studera hur människor […] går 

tillväga när de slutar röka, förändrar sina kostvanor […] eller löser andra hälsoproblem. De 

fann att framgångsrik beteendeförändring innebär en successiv förflyttning genom olika 

stadier eller faser. Till sist leder förflyttningen fram till förändringen.”3 

 

Detta ledde fram till en modell, den så kallade transteoretiska modellen, som kom att integrera 

några av de mest framträdande teorierna och principerna inom psykoterapi och psykologi. 

Modellen bygger på en successiv förflyttning genom fem olika förändringsstadier, där en 

kombination av teorier och tekniker används på olika sätt i olika faser. Modellen har bland 

annat använts inom forskning och i friskvårdsinsatser gällande rökavvänjning, kost, övervikt, 

fysisk aktivitet. Förändringsmodellen är cyklisk på grund av att återfall till tidigare stadier är 

mycket vanliga vid beteendeförändring.4 

 

”Den stadiebaserade transteoretiska modellen […]  menar att individers uppfattning om, och 

känslor för, fysisk aktivitet är väsensskilda beroende på vilket stadium de befinner sig i. 

Därför måste metoder och tekniker för effektiv beteendeförändring anpassas till individens 

förändringsstadium. [---] En metod eller teknik som är effektiv i ett stadium kan vara direkt 

olämpligt i ett annat”.5 

 

De fem stadierna 

1) Förnekelsestadiet 

2) Begrundandestadiet (övervägande) 

3) Förberedelsestadiet 

4) Handlingsstadiet (etablering, ”action”) 

5) Aktivitetsstadiet (upprätthållande, vidmakthållande)6 

 

Förnekelsestadiet: Människor vill inte kännas vid att de har ett personligt problem. De 

funderar inte heller på att ändra sitt beteende inom snar framtid. De anser att nackdelarna med 

att förändra sitt beteende väger tyngre än fördelarna.  

 

                                                 
3 Faskunger s. 27. 
4 Faskunger s. 26-27. 
5 Faskunger s. 29. 
6 Faskunger s.30. 
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Begrundandestadiet: Människor i detta stadium har börjat inse att deras nuvarande livsstil 

kan vara ett problem. De avser påbörja en förändring någon gång i framtiden. Balansen 

mellan fördelar och nackdelar med sin nuvarande livsstil börjar jämnas ut.  

 

Förberedelsestadiet: Här funderar man starkt på att ta itu med problemet. Man förbereder sig 

genom att stärka sin motivation och att utarbeta en handlingsplan.  

 

Handlingsstadiet: Handlingsstadiet utgör den aktiva starten på förändringsarbetet. Tidigare 

stadier har inneburit mentala förberedelser och förändringar, handlingsstadiet innebär att 

individen sätter sin plan till verket. Man befinner sig i handlingsstadiet i sex månader – räknat 

från starten. Ofta uppkommer nya barriärer och risken för snedsteg och återfall är stor.  

 

Aktivitetsstadiet: Detta representerar fortsättningen på förändringsarbetet från sex månader 

och framåt. Avsikten är att individen ska upprätthålla sin nya vana och göra den till en 

rutinmässig del av sitt liv och undvika återfall eller snedsteg. Risken för återfall är mindre 

men det kan fortfarande uppkomma kritiska situationer.7  

 

Johan Faskunger har som syfte att med boken att hjälpa hälsorådgivare att vägleda och 

motivera människor till fysisk aktivitet, men som tidigare nämns är modellen användbar inom 

de flesta områden som rör beteendeförändring.8 Här följer en kort summering av några av 

modellens grundläggande faktorer för framgångsrikt förändringsarbete. Detta för att läsaren 

ska få ett lättöverskådligt sammanhang av modellen. Det är även betydelsefullt för att senare 

kunna jämföra detta med resultaten från undersökningsgruppen.  

Analyserna och fördjupningen begränsas dock till hälsovägledarens roll i de två sista 

stadierna, då det är dessa nivåer undersökningsgruppen befinner sig på i dagsläget.  

 

”Att känna tillfredsställelse med det man håller på med är oerhört viktigt för motivationen 

 [---] och en effektiv faktor för både etablering och upprätthållande.”9 

 

”Ett starkt aktivitetsspecifikt självförtroende leder till en tro på den egna förmågan att kunna 

kontrollera sin närmiljö så att en fysiskt aktiv livsstil underlättas.” 10 

                                                 
7 Faskunger s. 30-31. 
8 Faskunger s.5. 
9 Faskunger s.81. 
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Dessa faktorer anses enligt modellen vara grundläggande för att lyckas etablera en ny vana. 

Den första punkten innefattar att man ska välja aktiviteter som man tycker är roliga och 

intressanta, en fördel kan vara att genomföra aktiviteterna tillsammans med någon eller några 

andra personer.  

 

Ett aktivitetsspecifikt självförtroende definieras som ”en persons tro på sin egen förmåga att 

kunna genomföra specifika fysiska aktivitetsformer under specifika förhållanden”.11  

 

Självförtroendet kan förbättras genom att personen skaffar sig förebilder. Det kan handla om 

att identifiera sig med någon som liknar en själv i avseendet ålder, kön, eller social grupp. Det 

kan för en del handla om att delta i någon motionsgrupp där man kan känna sig hemma. 

Självförtroendet kan förbättras genom beröm; hälsovägledaren kan förklara för personen att 

man tror på dennes förmåga att genomföra aktiviteten. Färdighetsträning kan också öka 

självförtroendet – att behärska det man håller på med. Här ingår även att sätta mål, både 

kortsiktiga mål som slutligen ska leda till det långsiktiga målet.12  

 

Vidare talar Faskunger om engagemang. Engagemang har i förändringsprocessen definierats 

som ”individens beslut och engagemang att upprätthålla en fysiskt aktiv livsstil”.13  

Ett starkt engagemang leder dock inte automatiskt till framgång vid förändringsarbete – att 

arbeta fram en detaljerad plan är en central process för framgång. SMART står för de olika 

delar som bör ingå i den detaljerade planen. 

 

SMART-plan: 

• Specifik: När, var, hur samt upplevda barriärer och hur de kan undvikas.  

• Mätbar: bokföra hur träningen kändes, vad som gjordes under passet. 

• Anpassad: frekvens, intensitet och varaktighet bör anpassas till förmåga och mål. 

• Realistisk: är planen genomförbar? Är målen uppnåbara? 

• Tidseffektiv: Planen bör vara tidseffektiv – planera in att promenera hem från jobbet 

på tisdag till exempel.14  

                                                                                                                                                         
10 Faskunger s. 83. 
11 Faskunger s. 82. 
12 Faskunger s. 85- 86. 
13 Faskunger s. 98. 
14 Faskunger s. 99. 
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1.2.1 Hälsorådgivarens roll i handlingsstadiet 
Den största risken i handlingsstadiet är att både klient och hälsorådgivare tar för givet att 

målet är uppnått, eftersom klienten har börjat med t ex regelbunden fysisk aktivitet. Detta 

stadium är dock det stadium i vilket det ofta uppstår nya problem och frågeställningar som 

endast kan lösas genom fortsatt utvärdering, utveckling och motivation. Handlingsstadiet kan 

upplevas som det mest intensiva och krävande för att fortsätta mot sina mål. Här behövs en 

kombination av metoder för att övervinna hindren. Bland annat förespråkas stimulikontroll, 

beteendeanpassning, belöning och socialt stöd.15 En fördjupning av detta återfinns och 

tydliggörs i diskussionsavsnittet, då dessa faktorer utgör underlag för de primära 

frågeställningarna. 

1.2.2 Hälsorådgivarens roll i aktivitetsstadiet 
Människor i detta stadium har som regel gjort sitt nya beteende till en vana. Personer som har 

befunnit sig i aktivitetsstadiet i några månader och som sällan upplever allvarliga frestelser att 

återfalla till sitt gamla jag och sin situation, har nått resans mål. Dock tvistar man om ifall 

man överhuvudtaget kan definiera ett slutmål, framför allt inom alkoholfrågor – en gång 

alkoholist, alltid alkoholist. Det samma gäller för fysisk aktivitet – det är en vana som hela 

tiden måste upprätthållas. Det vanligaste hotet för personer i aktivitetsstadiet är en övertro på 

sitt självförtroende. Klienten kanske åker på semester, bryter sin vana och tror att det bara är 

att sätta igång enligt planen igen när hon kommer hem. Hon glömmer bort hur mycket energi, 

engagemang och planering som krävdes för att nå aktivitetsstadiet.  

 

”[…] Motiven för att motionera kan ofta ändras under förändringscykeln. […] Att starta med 

fysisk aktivitet i förberedelse- och handlingsstadiet hade att göra med förväntade externa, 

kroppsliga förändringar, t ex viktminskning. Interna motiv, t ex upplevd tillfredsställelse, 

uppfattades som viktigare senare i handlingsstadiet och i aktivitetsstadiet.” 16 

 

”Enligt Prochaska, Norcross & DiClemente (1994) kan farorna i aktivitetsstadiet 

kategoriseras som socialt tryck, personliga utmaningar och oväntade, oförutsedda 

situationer.”17 

                                                 
15 Faskunger kap. 7. 
16 Faskunger kap.8, s.132-134. 
17 Ibid. 
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2. Forskningsläge 
Det finns många modeller som behandlar ämnet beteendeförändring och hur man bör gå 

tillväga för att uppnå en målsättning. Ett kort beskrivning av några modeller och begrepp 

följer härmed. 

 

2.1 Motiverande samtal 
Motiverande samtal MI, står för Motivational interviewing, och handlar framförallt om 

motivationsaspekterna vid förändring. Det berör mer om förändringen ska ske, snarare än hur. 

Syftet är att klienten ska börja reflektera över sig själv och sina tankar om motivation och en 

eventuell förändring. Ett MI-samtal förs alltid med en professionell samtalspartner och har sin 

utgångspunkt i klientens egna tankar och uppfattningar, så kallade klientcentrerade samtal. 

Det kan leda till att klientens egen inre motivation förstärks.18  

 

Bakgrunden till MI-tekniken kommer från en amerikans psykolog och professor, William R. 

Miller, som på 70-talet forskade om en kognitiv beteendeterapeutisk metod för missbrukare. 

Han blev senare verksam på Hjellestadkliniken i Norge; en specialistklinik för behandling av 

människor med missbruks- och beroendeproblem. Där utvecklade han sin idé om personliga 

rum och dialogen mellan klient och behandlare. Utbytet mellan Miller och klinikens 

psykologer hade stark effekt på Hjellestadkliniken och bidrog till det sätt på vilken 

motivationsarbete integrerades som en del i klinikens behandlingsprogram. Detta har lett till 

att många av behandlarna från kliniken har varit centrala för utvecklingen av MI – både i 

Norge och internationellt.19 

 

Den tidigare nämnda transteoretiska modellen har från början varit nära knuten till 

Motivational Interviewing – så nära att vissa rådgivare har haft svårt att särskilja modellerna 

från varandra.20 Man kan praktisera MI helt oberoende av den transteoretiska modellen. Dock 

använder de flesta MI-praktiker den som ett redskap i arbetet. Den transteoretiska modellen 

kan även bidra med en djupare förståelse för hur motivationsprocessen yttrar sig i de tidiga 

faserna.21 

                                                 
18 Tom Barth, Christina Näsholm Motiverande samtal – MI; att hjälpa en människa till förändring på hennes 
egna villkor.(Danmark, 2006, Studentlitteratur) 
19Barth & Näsholm s. 60-61. 
20 Barth & Näsholm s. 67. 
21 Barth & Näsholm s. 68. 

6 



2.2 Empowerment 
Detta begrepp kan på svenska liknas vid maktmobilisering, självförstärkning eller 

vardagsmakt. Fokus ligger på att möjliggöra för individen att utveckla sin egen förmåga och 

bemästra sin livssituation.22 

 

”Empowerment är en process av lärande som syftar till att utveckla kunskaper, färdigheter, 

förmågor, attityder och självinsikt som behövs för att kunna ta egna beslut (Feste and 

Andersson, 1995). Modellen utgår från en människosyn som präglas av individens rättigheter, 

frihet och personliga ansvar. Empowerment utvecklas när individer enligt modellen får stöd 

för att identifiera behov, värderingar, resurser och livsmål.”23 

 

Empowerment ska underlätta för patienten att förstå sin egen situation och därmed ta makt 

över sitt eget liv. 

 

”Förutsättningar för att utveckla färdigheter och förmågor inom Empowerment är att man 

utgår från individens egna erfarenheter, föreställningar, reflektioner, insikter om egna 

beteende, tankar, känslor och kunskaper om beteendeförändringar. Principen är att individen 

ej skall bli bedömd, känna skuld, kritiserad eller uppleva frånvaro av uppskattning. [---] 

Identifiera problem, utrycka känslor, skapa mål, planera en strategi och utvärdera resultatet 

är en femstegsmodell för att komma till handling. Frågorna är inriktade på 

problembeskrivning, känslor, vilja och motivation”.24 

2.3 Coping 
Detta begrepp kan liknas med det svenska ordet bemästringsstrategi eller problemhantering.  

Det står för individens strategier, förmåga och sätt att hantera krav och andra svårigheter och 

problem. Det inkluderar även hur individen själv värderar sin förmåga att hantera svåra 

situationer.25 

Tron på den egna förmågan är en viktig faktor om problem ska kunna lösas och känslor 

hanteras. Den egna personligheten, självkänslan och självförtroendet samt det sociala stödet 

                                                 
22 Jennie Medin, Kristina Alexanderson, Begreppen hälsa och hälsofrämjande – en litteraturstudie (Lund, 2000, 
Studentlitteratur)  
23 Staffan Hultgren Rörelseidentitet (rapport 2006, GIH Stockholm) s.19. 
24 Hultgren s. 20. 
25 Medin & Alexanderson s.86. 
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har stor betydelse. Kan man dessutom se en mening i vad som händer så kan sammanhangen 

lättare begripas och det blir lättare att hantera även till synes hopplösa situationer.26    

2.4 Rörelseidentitet 
En annan studie som främst kan jämföras med denna är Staffan Hultgrens rapport 

Rörelseidentitet. Dock riktar sig hans studie mot barn och ungdomar istället för till vuxna.  

 

Rapporten tar upp en rad teoretiska förklaringsmodeller som beskriver beteendeförändringar t 

ex ”Health belief model”27, som bygger på ett samband mellan kunskap och attityder, där 

attityden till individens kunskap kan vara avgörande för att förklara beteenden. Tidigare 

upplevda fördelar kan skapa intresse för en förändring medan upplevda nackdelar kan utgöra 

hinder för att prova ett nytt beteende. Modellen har på senare tid kompletterats med 

faktorerna; vilja till aktivitet, motivation till hälsa och självtillit.28 

 

En annan modell är”Theory of Reasoned Action”. “Teorin utvecklades av Icek Ajzen och 

Maring Fishbein, 1980, (Kaplan et al, 1993, Glanz K, 2002) med avsikten att förklara 

mänskligt beteende som står under viljans kontroll och identifiera faktorer som har en 

inverkan på mänskligt beteende.”29 

 

“Teorin grundar sig på att människan är rationell och tar förväntade beslut utifrån upplevd 

tillgänglig information. [---] Enligt teorin består attityder av erhållna positiva och negativa 

känslor vid det egna utövandet av ett aktuellt beteende.”30 

 

Ytterligare en intressant teori som Hultgren beskriver är ”Social Cognitive Theory”. Den 

härstammar från Albert Bandura. Han skapade en modell för hur individen påverkar 

omgivningen istället för de tidigare modellerna som har berört motsatsen. Bandura anser att 

det finns ett samspel mellan individ och omgivning. Han menar att individer kan lära och 

ändra beteenden utan yttre förstärkning eller praktisk träning. Det kan istället ske genom 

observation av omgivningen och andra människor.  

                                                 
26 Tore Sahlin Vägar ut ur stressen – en bok om att hantera vardagsstress. Hämtdatum 2008-03-31 
http://www.smarta.nu/AZTemplates/Page.aspx?id=190 
27 Glanz K, Health behaviour and Health education (Wiley, 2002) 
28 Hultgren s.14-15. 
29 Hultgren s.15. 
30 Ibid. 
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Ordet kognition beskriver hur individen genom tankar uppfattar omvärlden. ”Bandura lyfter 

fram två kognitiva processer som anses ha en betydande inverkan på beteenden - 

förväntningar på effekter av en aktivitet, […] och tilltro till egen förmåga och färdighet att 

utföra aktiviteten.”31 

 

Den transteoretiska modellen uppstod utifrån en jämförande analys av psykoterapeutiska 

teorier vid beteendeförändringar. I modellen integreras över 300 teorier om psykoterapi. 

Under utvecklingsfasen identifierades tio processer vid förändring och studier gjordes på hur 

ofta dessa processer tillämpades inom professionell rökavvänjning jämfört med 

kontrollgrupper. Erfarenheter från denna studie visar att beteendeförändringar sker genom 

processer och dessa har sedan tillämpats inom en mängd olika områden, vilket har bekräftat 

och utvecklat teorin.32 

 

Sammanfattningsvis är Hultgrens syfte med studien att ”sammanställa beteendevetenskaplig 

dokumentation med inriktning på samband mellan psykosociala faktorer och fysisk aktivitet 

hos barn och ungdomar samt beskriva teoretiska förklaringsmodeller”.33 

En något annorlunda vinkling än vad som avses i denna studie, varför resultaten i ovanstående 

studie inte kommer att redovisas.  

3. Syfte och frågeställningar 
 Syftet är att identifiera vilka faktorer som verkar vara av störst betydelse för lyckas med en 

varaktig beteendeförändring. Respondenternas metoder jämförs med den transteoretiska 

modellen.  Ytterligare faktorer eftersöks, som kan vara användbara i arbetet som 

hälsorådgivare när det gäller att inspirera människor till livsstilsförändringar.  
 

Respondenterna utgörs av tre starkt motiverade personer, som har uppnått, eller som i 

dagsläget, strävar mot en målsättning. Frågeställningarna har varit omfattande, och även 

individuellt anpassade efter intervjuns gång. Fyra grundbultar i den transteoretiska modellen 

har utgjort underlag för frågeställningarna. Dessa är socialt stöd, beteendeanpassning, 

stimulikontroll och belöning – samtliga har vävts in i huvudfrågorna som lyder:  

 

1) Hur hanterar respondenterna motstånd? 
                                                 
31 Hultgren s.18. 
32 Hultgren s.16. 
33 Hultgren s. 8. 
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2) Finns det framgångsfaktorer?  

3) Finns det mentala fallgropar? 

4. Metod 

4.1 Val av metod och bearbetning av data 
En kvalitativ studie, med tre djupintervjuer har genomförts. Dessa har sedan sammanfattats 

och jämförts med den transteoretiska modellen. Fokus har varit på respondenternas eventuella 

framgångsfaktorer för beteendeförändring. 

 
Anledningen till att djupintervjuer har använts som metodval är att det ökar möjligheten att få 

ett personligt samtal med respondenten. Detta är önskvärt då det ofta innebär mer information 

vid varje frågeställning istället för korta svarsalternativ i en enkätundersökning. 

Frågeställningen har i grunden sett likadan ut men varje intervju har kommit att ta sin egen 

riktning, och frågorna har anpassats efter intervjuns gång.  Stundtals har intervjuerna varit 

väldigt personliga. Analyser och tolkningar har förekommit under genomförandet, ibland i 

samspråk med respondenten. Allt har spelats in på band och inom några dagar efter intervjuns 

genomförande har allt material transkriberats. Materialet har även studerats och analyserats i 

efterhand. Respondenternas åsikter har jämförts med varandra och gemensamma slutsatser har 

dragits där det har varit möjligt.34  

4.2 Val av undersökningsgrupp 
Respondenterna är för mig kända och personligen utvalda av den anledningen att de besitter 

egenskaper jag har eftersökt. De är framgångsrika inom elitidrott och i 

viktminskningssammanhang och har under många år outtröttligt strävat mot olika 

målsättningar. Motivationen att fortsätta har alltid funnits där, trots en del motgångar och 

ibland uteblivna resultat. Utöver detta utmärker sig dessa personer med en driftighet även i 

andra sammanhang, som prestationer i skolan och framgångar på arbetsplatsen. För att 

förtydliga vad som här avses med orden framgång och framgångsrik följer en definition av 

dessa:  

* Framgång: ”gott resultat av målinriktad verksamhet” 

* Framgångsrik: ”som uppnått goda resultat av viss verksamhet eller i allmänhet”35 

 

                                                 
34 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, (Lund: Studentlitteratur, 2002) kap.6. 
35 Sture Allén, Norstedts svenska ordbok (En förkortad och reviderad version av Norstedts stora svenska 
ordbok)(Gjövik, Norge: Norstedts förlag, 1990) 
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En tanke föddes att undersöka om det finns en gemensam hemlighet, så som en mental 

inställning eller praktisk tillämpning, som gör att dessa personer vid upprepade tillfällen 

lyckas förbli motiverade och målinriktade. Respondenternas namn som används i nästa 

kapitel är fingerade. Redovisningen av deras svar kommer att vävas samman i resultatdelen 

för att sedan lyftas ut och behandlas i diskussionsdelen. Detta är nödvändigt för att få en 

lättöverskådlig bild av varje persons berättelse och ett flyt i sammanhanget. 

Ytterligare en person har varit aktuell för intervju, men av olika praktiska skäl genomfördes 

den aldrig. Detta kategoriseras som ett internt bortfall. 

 4.3 Validitet och reliabilitet 
Validiteten på studien kan i viss mån ifrågasättas, då urvalet av undersökningsgrupp kunde ha 

standardiserats bättre. Fler personer med en historia liknande Evas, kunde ha representerat en 

studie om beteendeförändring. Alternativt hade studien kunnat innefatta endast elitidrottare, 

men då utgått från en något annorlunda frågeställning. Att utöva elitidrott kan inte göras 

synonymt med en beteendeförändring, som här avses undersökas i studien. Dock kan en 

elitidrottares kamp mot ett specifikt mål på många sätt jämföras med någon annans kamp mot 

till exempel en övervikt, varför jag ändå anser respondenternas åsikter i sammanhanget vara 

relevanta för studien.  

Reliabiliteten är relativt hög. Varje intervju har skett på en djup nivå och ett resonemang har 

förts kring de aspekter som kom upp. Det är inte troligt att det har blivit stora missförstånd 

vad det gäller frågeställningarna i intervjuerna. Tolkningen av svaren kan dock skilja sig åt 

från andras, beroende på frågeställarens egna tidigare erfarenheter och värderingar. I detta fall 

har en så stor förutsättningslöshet som möjligt eftersträvats. Jag är medveten om 

problematiken med att ställa samma frågor till människor med så olika förutsättningar och 

karaktär som de i den utvalda undersökningsgruppen. Därför har fokus legat på att få ett flyt i 

intervjun, där samtalet och resonemanget har varit det primära, istället för en strikt 

förhållningsordning på frågorna. Att samtala på en relativt djup nivå i en intervju ökar 

reliabiliteten, då en anpassning av frågeställningarna har kunnat göras efter hand. Detta ökar 

sannolikheten att personerna har förstått frågeställningen och svarat på det som avses. Samma 

studie bör kunna upprepas utan större variation i svaren – detta förutsätter dock tillgång till de 

exakta frågeställningarna, vilka finns arkiverade i författarens ägo, av hänsyn till 

sekretessavtalet med deltagarna.  
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Beträffande generaliserbarhet är det inte självklart att detta är något som går att applicera på 

gemene man. Detta för att människor har olika personlighet. En del individer verkar besitta en 

större beslutsamhet och karaktär inom sig än andra. Likaså finns det olika sociala 

omständigheter som givetvis påverkar en persons förmåga att lyckas med en 

beteendeförändring. Dock kan man som hälsorådgivare ha stor användning av den 

transteoretiska modellen som utgångspunkt. Även övriga faktorer som har framkommit i den 

här studien, kan vara ett bra hjälpmedel i en vägledning med en klients livsstilsförändring.  

5. Resultat 

5.1 Inledning 
Kajsa och Sara är elitidrottare. Kajsa tävlar inom Sverige. Hon satsar inte på att komma med i 

landslaget, det skulle innebära mycket uppoffringar i hennes sociala liv och hon känner att det 

är för betydelsefullt för att välja bort.  Däremot satsar hon hårt på att hela tiden bli bättre, hon 

är medlem i en klubb, har en egen tränare och en stor del av hennes sociala liv är knutet till 

idrotten.  

 

Sara tävlar på Europanivå och satsar hårt på att bli bäst i Europa, för att därefter nå den 

absoluta världstoppen. Det kräver oerhört mycket tid och är på bekostnad av hennes sociala 

liv, men även Sara har många sociala relationer knutna till idrotten och kan på så sätt 

kombinera nytta och nöje.  

 

Eva tävlar inte i sin idrott nu, men hon har tidigare blivit tillfrågad att göra det. Det är dock ett 

av hennes största intressen och hon tränar så mycket hon hinner, vilket oftast blir flera dagar i 

veckan. Eva arbetar dessutom sedan några år tillbaka som personlig tränare. Just nu är hon 

mitt uppe i anpassningen till en ny arbetssituation vilket kräver mycket av hennes tid, men ett 

träningspass i veckan är ändå ett minimum för henne. För fyra år sedan var Eva kraftigt 

överviktig (ca 20 kg) och hade aldrig tränat i hela sitt liv. Hon gjorde en tuff resa för att nå sin 

målvikt och har behållit den sedan dess. Under samma period började hon träna och har alltså 

fortsatt på den vägen.  

5.2 Intervjusvar 

5.2.1  Inledning 
Jag har valt att redovisa en mängd citat i resultatavsnittet. Tanken bakom detta är att kunna 

visa på de nyanser som har framkommit i intervjuerna, då vi mestadels har fört ett 
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resonemang runt varje frågeställning. Det kan tyckas mastigt med en sådan omfattande 

resultatredovisning, men samtidigt vill jag poängtera att läsaren på grund av detta kan få en 

större inblick i sammanhanget och själv upptäcka hur tolkning och resonemang har skett kring 

varje uttalande. Genom att dela upp avsnittet i ett antal underrubriker, har jag försökt att skapa 

en struktur så att läsaren ändå relativt obehindrat kan följa frågeställningens gång.   

5.2.2  Upprinnelsen 
Min första frågade handlade om vad som fick dessa personer att överhuvudtaget börja med sin 

idrott: 

 Kajsa: Det var i tvåan, alltså i lågstadiet, så låg det massa lappar där det stod ”prova på 

orientering”. Alla fick med sig en sådan lapp hem och jag tyckte att det lät roligt och ville 

börja där. Vi åkte dit och jag provade och så hängde jag liksom kvar på det.  

 

Sara: Att jag började träna var inte mitt val utan det var mina föräldrar som ville få in mig på 

någon idrottsaktivitet. Min sport är ju en sport där man kan välja om man vill tävla eller inte. 

Jag hade först inte så mycket motivation till träningarna och min pappa betalade dyra 

avgifter, så egentligen var det han som ställde ett ultimatum: Antingen få du sluta träna eller 

annars får du satsa lite. Vi kom upp med ett litet vad; min pappa sa att om du tar medalj nu 

på tävlingen, jag hade alltså aldrig tävlat förut, så kan du fortsätta med idrotten, annars 

måste du sluta. 

 

Helene: Jaha, så han gav dig en utmaning kan man säga?  

Sara: Ja, det var ju halvt om halvt ett ultimatum kan man säga, men min pappa och jag har 

alltid slagit vad om saker. Så jag gick till tävlingen, vi var bara fyra stycken i gruppen och på 

den nivån fick alla medalj, så trots att jag blev utslagen i första rundan så fick jag min 

medalj. Jag hade ju klarat vadet och skulle få fortsätta, men det var egentligen inte själva 

vadet som gjorde att jag fortsatte utan det var när jag höll den där plaketten i handen, min 

första plakett, som jag kände att sådana här vill jag ha fler av! Så första motivationen var 

egentligen att få fler plaketter. Jag ville ha fler plaketter och medaljer! 

 

Evas situation var lite annorlunda. Jag frågade henne vad det var som fick henne att förändra 

sitt liv så drastiskt.  

Eva: Det var egentligen en rad händelser ihop som gjorde att jag började få allvarliga tankar 

om att något måste göras. Jag kunde gå förbi en spegel och bara.. (ryser) usch, hjälp, eller att 
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jag satte på mig någon tröja som jag inte längre kunde ha. Eller en gång minns jag speciellt, 

jag satt på bussen och tittade på mina skor och då såg jag en asstor valk som hängde över 

mina byxor. Små, små saker som gjorde att jag började tänka att jag måste nog göra något åt 

det här. Sedan var det en specifik händelse eller incident när jag satt och badade och klagade 

inför min pojkvän om hur tjock och otränad jag var och han höll med! Han hade liksom varit 

min sista utpost, om han var nöjd så var det ändå okej. Men nu höll han med och sa bara: 

men gör något då, och så stängde han dörren och gick ut. Det var väl början, kan man säga.  

5.2.3 Den fortsatta kampen 
Nästa frågeställning handlade om vad det var som fick personerna att fortsätta med sin idrott 

och i Evas fall, sin kamp mot övervikten: 

 

Sara: När jag gick in där och fick en slags belöning utan några högre krav på prestation så 

började det väl liksom väckas någon slags tävlingsanda. Som person var jag definitivt ingen 

tävlingsmänniska innan. Jag var tretton år och hade tränat sedan jag var sju, men först nu 

började det väckas en slags tävlingsanda. Men nu när min känsla var väckt var det inte bara i 

sport utan även i betyg jag ville vara bäst. Man kan nog säga att jag mer höjde mina resultat i 

skolan än mina prestationer inom idrotten, eftersom jag inte fick så mycket uppbackning inom 

sporten på den tiden.  

Men sedan rullade det på och man kan säga att motivationen ändrades lite när jag var runt 

femton, då var det mer för att hålla min vikt. Jag gick upp i vikt och det kändes inte bra i 

kroppen med pubertet och så, så då blev det som sagt mer motivation till att träna för att 

hålla vikten. 

 

Helene: Så du hittade fler anledningar till att fortsätta träna kan man säga? 

Sara: Ja, men samtidigt ökade lusten att få tävla och prestera. Jag klarade av det där med 

vikten och motivationen förändrades till att prestera. Det är lite svårt att säga hur det 

förändrades, det är många steg liksom, men helt plötsligt fick jag belöning i form av att 

människor började säga: vad duktig du är! Jag var liksom alltid den som klarade eller gjorde 

saker som inte andra klarade. Jag fick åka till min första tävling med landslaget och på andra 

tävlingen i landslaget så tog jag två guld. Sverige tog tre guld den tävlingen och jag tog två 

av dem! Vi var en trupp på tjugofem personer.  Jag blev ju hjälte! Jag började känna att åh, 

folk gillar ju det jag gör! 
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Här kommer vi in på att människor i Saras omgivning inte bara bemötte hennes framgångar 

positivt, det förekom även en hel del avundssjuka, framförallt i skolan. 

Sara: Det var inte acceptabelt att vara bra på både idrott och i skolan. Men då blev min 

motivation ännu större att bli bra inom sporten. Man kan säga att det har tagit mig till där 

jag är idag. Det som håller mig motiverad idag är att jag får väldigt mycket bekräftelse. Det 

här att: nu vann jag, jag är bäst! Men det är både yttre och inre motivation. Idag handlar det 

kanske ännu mer om inre motivation, om att jag vill överträffa mig själv. Kanske ännu mer än 

om att folk ska bekräfta mig. Folk har ju bekräftat mig de senaste åren och då kanske jag har 

höjt kraven på mig själv. Jag tror att nu är det jag som vill vara bättre. Jag vill själv se att jag 

utvecklas. Jag har slagit alla i Sverige nu, jag kan såklart bli slagen av någon i Sverige igen, 

det är ju inte så, men nu vill jag ju vara bäst i världen! 

 

I Kajsas fall handlar det mycket om att hon tycker att det är roligt och intressant och att hon 

har mycket av sitt sociala liv involverat i idrotten.  

Kajsa: Det här är mitt intresse nu och jag tycker att det är roligt. Alltså, jag skulle inte göra 

det här ifall det inte var roligt och intressant. Det är samma sak med skolan, om jag inte 

tyckte att det var roligt och intressant och ledde mig någonstans så skulle jag ju inte göra det 

här. Träningen och orienteringen är ju en del av mitt liv nu, samt en del av mitt sociala liv 

också och jag känner att skulle jag inte ha den så skulle jag inte uppskatta det andra, som 

vänner och sådant heller. Det hänger ju ihop, liksom. Jag tränar och träffar vänner, man har 

olika bitar som är viktiga i sitt liv och allt måste vara i lagom mängd. Om jag bara skulle 

träna så skulle jag inte ha tid med något annat, som vänner och shopping som jag gillar, och 

det skulle inte bli bra. Jag upplever att jag har en bra balans mellan allt. Så det är väl ett sätt 

att upprätthålla min vana, att alla bitar faller på plats och att jag får tid till det som är viktigt.  

 

När det gäller Eva så var det hennes ilska, desperation och självförakt som drev henne.  

Eva förstod att hon var tvungen att även göra något åt sin kosthållning för att nå resultat. Hon 

hade dock ingen som helst kunskap om viktminskning och använde sig av slutsatsen: ”av fett 

blir man fet, därför ska jag sluta äta fett”. Eva satsade verkligen allt. Hon åt inget fett 

överhuvudtaget, hon kokade till och med sin kyckling i buljong för att undvika stekfett. Hon 

tränade styrketräning stenhårt, fyra dagar i veckan. Eva fick inga positiva resultat, hon gick 

istället upp i vikt. 

 

Helene: Men hur kunde du stå ut? Var det ren envishet som drev dig, eller? 
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Eva: Ja, faktiskt. Att det inte blev bättre gjorde ju att jag blev ännu argare men samtidigt 

desperat. Och så tänkte jag att det måste vända snart. Det är kanske så här i början när man 

tränar och det vänder nog snart. Det kanske är muskler som väger och snart ramlar nog fettet 

ned på backen och jag blir smal och snygg. Jag fick muskulära resultat och blev stark, men 

det var jag inte ett dugg intresserad av. Eller några saker var väl roliga, jag gick på 

bodypump och då skulle vi göra armhävningar. I början klarade jag inte en enda men efter 

några månader så kunde jag göra alla armhävningar, så sådana saker var väl lite kul. Men 

utseendemässigt så var det ju bara ren katastrof. 

 

Eva tränade och kämpade men fortfarande efter sju – åtta månader stod hon kvar på samma 

vikt. Jag frågade henne om hon inte fuskade med sin strikta kost eller träningen någon gång, 

eller om hon ibland inte bara ville ge upp och strunta i alltihop? 

Eva: Självklart hände det att jag fuskade, men jag kan nog räkna dom gångerna på en hand. 

Ibland fick jag någon form av sammanbrott och köpte massor av choklad och smågodis men 

då tror jag att jag gick upp tre kilo till. Och vispgrädde, jag gjorde pannkakor och åt upp två 

deciliter vispgrädde själv. Men då blev jag ju inte heller smalare direkt. 

Det blev mer och mer viktigt. När jag väl hade bestämt mig för att fettet skulle bort, och hade 

jag gett upp då så hade det nog påverkat hela min självbild, så det var så jäkla viktigt att inte 

ge upp, även fast det inte gick som jag ville.  

 

Helene: Fick du något stöd och någon uppmuntran av din sambo under den här långa, jobbiga 

tiden? 

Eva: Jag kan inte påstå att han uppmuntrade mig i det där. Han sket i det kan man säga, och 

lät mig hålla på med mina metoder. Det enda han kunde säga var ibland ifall jag stod och 

gjorde någon macka eller så, så kunde han komma förbi och säga: ska du verkligen äta den 

där? 

Jag blev såklart arg på honom. Hans största förebild var dessutom en sångerska som vägde 

typ fyrtiofyra kilo, hon var ju den vackraste kvinnan på jorden, så jag visste ju vad han hade 

för referens liksom. Så, jag blev nog mest arg bara. Hämndkänsla; vänta du bara så ska du få 

se - halvbesatt.  

 

För Eva kom vändningen när hon började på en ny arbetsplats.  

Eva: Det som hände var att jag träffade en kille på mitt nya jobb som tävlade i bodybuilding. 

Jag började fråga honom om en massa saker och tips om hur jag skulle göra och så. Han satt 
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och skrattade åt mig och frågade vem som hade sagt att jag inte skulle äta fett och så, och vi 

hade jättemycket samtal och han gav mig lite input på vad jag behövde ändra på i kosten och 

då gjorde jag det och det var då det började hända grejer. Det var så det vände, jag fick ny 

kunskap om hur jag skulle göra och då fick jag en nytändning.  

 

Helene: Var det för att du till slut började få resultat? 

Eva: Ja, äntligen! Då hade det säkert gått åtta – tio månader från att jag bestämde mig och 

inte ett smack hade hänt, mer än att jag gick upp i vikt, men då började jag äntligen gå ner i 

vikt.  

 

Helene: Så med kunskap fick du resultat. Var det det som fortsatte att motivera dig då? 

Eva: Ja, plus att jag hittade träningsglädjen. Jag började läsa väldigt mycket om träning. Jag 

lånade böcker och började se hur dom som tävlar i bodybuilding gick tillväga. Måhända att 

de inte var de mest hälsosamma alltid, men det sket ju jag i, jag var ju bara intresserad av att 

veta hur de hade fått så snygga kroppar. Jag började läsa mycket sådan litteratur, typ 

”Body” eller då hette den ”B & K”, jag började prenumerera på ”Fitness” och identifiera 

mig med de här människorna som tränade så mycket och åt bra och som hade mycket kunskap 

om kroppen. Så jag började sluka information, jag köpte, massor av kostböcker och pratade 

jättemycket med den här killen på jobbet som tävlade och blev mer och mer intresserad. Så 

både resultaten som började komma samt min egen känsla av att jag är en sån som tränar, 

jag började känna mig hemma på gymmet också. Jag hatade verkligen att gå till gymmet 

innan.  

 

Helene: Ja, att du gick dit ändå under så lång tid, trots att du hatade att träna. 

Eva: Ja, jag avskyr aerobics. Jag är skitdålig och musiken suger, men det spelade ingen roll. 

Om dom hade sagt till mig att ligga på en spikmatta tre timmar om dagen för att bli smal så 

hade jag gjort det. Så jag gick på den där aerobicen och hatade det. Men sedan började jag 

hitta träningsformer som var mer jag. Jag vågade gå på lite tuffare pass, jag provade något 

som hette aerobox tror jag, man stod och slog på någon pinne och det var jättekul minns jag 

och jag kände att åh, det kan ju vara roligt att träna också. Jag hittade lite träningsglädje. Ja, 

träningsglädje och resultat. Jag började hitta min identitet och ett intresse. Sedan blev jag 

fascinerad av hur kroppen fungerar och av vad man kan göra med den. Innan hade jag skitit i 

hur kroppen fungerar, jag ville bara att den skulle se ut på ett visst sätt, sen hur den 
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fungerade det gav jag fan i. Men nu började jag fatta att jaha, det är det här som händer när 

man äter fett och så vidare.  

 

Helene: Var det betydelsefullt att du hade den här killen att bolla tankar och så med, att det 

fanns någon i din omgivning som delade ditt nyvunna intresse? 

Eva: Absolut! I hans värld var det fullständigt normalt att ställa klockan på fyra på morgonen 

för att gå ut och gå, eller att gå upp mitt i natten och äta för att få resultat och då gjorde det 

att jag kände att om han kan göra det så kan jag göra det jag gör. Han var helt klart en 

motivator, plus att det gick väldigt bra för honom. Han kom tvåa i SM och såg bra ut, alltså 

alla har ju olika smak, men han hade en otrolig fysik och det är ju också inspirerande. Så 

träffade jag några tjejer som var bekanta med honom och jag fick följa med honom till 

gymmet och så och då träffade jag några fitnesstjejer och tänkte att gud, vad spännande och 

så, sporrande liksom. 

 

Det tog ungefär tre till fyra månader från det att Eva började intressera sig för träning och kost 

på allvar till dess att hon började få stora resultat på viktfronten. 

Eva: Men sedan gick det ganska fort, det gick bättre och bättre, ja och sedan gick det 

jättebra. Då började jag verkligen känna att det här är ju skitkul! Då började jag hänga på 

gymmet mer och mer, det var då jag började träna på allvar. Då hade det gått ca ett år sedan 

jag köpte mitt gymkort. Då började jag träna mer seriöst, jag började träna strukturerat och 

efter en viss plan och ett visst schema och vissa dagar och så. Det hade jag ju inte gjort 

innan, jag hade ju bara gått dit. 

 

Helene: Så kunskap och ett nyväckt intresse plus belöningar i form av resultat var det som 

fick dig att sätta igång på allvar kan man säga? 

Eva: Ja, det kan man säga. För då blev det ju roligt helt plötsligt på ett helt annat sätt liksom. 

Och när jag väl hade nått mitt mål att gå ner si och så många kilon så hade jag liksom 

någonstans på vägen glömt bort att det var det som var målet. Nu ville jag liksom träna och 

ville göra det här. Det kändes så skönt. Alltså, jag kan förstå hur en anorektiker kan fungera. 

Jag kunde gå till Ica med en lång lista som den här killen hade gett mig, med bara såna här 

bra saker som jag skulle köpa, massor av frukt och grönt och avokado och nötter, till och med 

fisk – jag hatar fisk – men jag åt det ändå.  Så kunde jag gå där med min kundvagn och känna 

att fan, vad jag är bra! Jag är så bra som gör det här och fixar det här och så kunde jag 

jämföra med andra i min ålder som gick i samma affär med panpizza och så i korgen och så 
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kunde jag känna att jag var mycket bättre än dom. Det är det jag menar med anorektiker att 

de har den här känslan av kontroll, jag hade en liknande känsla, jag kände mig bättre för att 

jag levde på det sättet.  

 
Helene: Samtidigt så var det ju ett sunt val så det kanske ändå var en befogad känsla, att du 

plötsligt gjorde något som var bra för dig, liksom? 

Eva: Jo, det kändes duktigt. Jag är så bra, det här är jättebra. Jag borde ha gjort det här för 

länge sedan kände jag. 

5.2.4 Mål och målbilder 
Nästa fråga handlade om ifall det är eller har varit viktigt med ett tydligt och väl definierat 

mål eller en visualiserad målbild i strävan efter ett specifikt mål. 

Sara: Mitt mest väl definierade mål är att ta VM-medalj. Det är ju en väldigt lång väg att gå, 

men nu kan man säga att jag tävlar på riktig elitnivå, jag tävlar mot världen nu alltså. Nästa 

VM är i höst i Japan och jag tror inte att jag kommer att ta medalj då, men det är möjligt, om 

det är en bra lottning så är det möjligt.  

 

På frågan om hon visualiserar sig själv i specifika situationer svarar hon: 

Sara: Jag har faktiskt en bild som alltid hjälper mig i de svåraste situationer, som en SM-

final. Om man inte vinner SM så handlar det om att man inte får åka ut och tävla, man får 

inte resor betalda och så och man förlorar sin chans att tävla på högre nivå. Då har det varit 

väldigt hård konkurrens och speciellt en tjej har varit min stora konkurrent. Nu har det varit 

tre SM i rad som jag har vunnit, men det har varit jättejämna matcher och när jag har legat 

under och bara har varit några sekunder kvar så har jag stannat upp och frågat mig själv: 

vill du stå på prispallen och titta upp på henne? Vill du låta henne vinna medaljen? Vill du 

det? Då får jag en känsla inom mig som är nästan som kväljningar, det känns som att DET 

FÅR INTE HÄNDA! Jag tycker inte om personen heller så det gör ju inte saken bättre. Så jag 

tänker; vill du ge iväg det här till henne, vill du ge henne chansen? Alla kommer att gratta 

henne, dom kommer att skriva om henne i tidningarna och allt det här. Då tänker jag nej. 

Svaret är NEJ, ABSOLUT INTE! Det är det som har avgjort de här tre matcherna. Hon har 

alltså blivit så himla bra, man kan nog inte säga vem som är bättre av oss två men när det väl 

gäller, när vi väl står där i förlängningen och det handlar om den sista poängen, då är det jag 

som har tagit det tre gånger av tre. Jag säger att det är bara just på grund av det - min 
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visualisering. Den målbilden har jag använt mig av senare också, utomlands och så. Speciellt 

när jag känner dom jag ska möta och vet att vi är väldigt tighta - och det funkar! Det funkar.  

 

Kajsa svarar så här på samma fråga: 

Kajsa: På sista tiden, sedan jag bytte klubb och samarbetar med en tränare så sätter jag mål 

för varje säsong. Jag är inte riktigt klar med mina mål än 36, men ett mål jag har är att 

komma med i första laget på tio-milen. Det är ganska hård konkurrens men jag vet nästan att 

jag kommer att komma med för det är en tjej som är gravid nu så hon kommer inte att kunna 

springa, men sen ska jag sätta resultatmål och så men där har jag inte kommit så långt i 

planeringen än. Men ja, jag har ju tydliga mål.  

 

På frågan om ifall hon visualiserar sig själv svarar hon:  

Kajsa: Ja, det kan jag ju säga att när jag har haft mål så har jag ju tänkt att så här ser det ut 

när jag springer in i mål och yes! Så när jag står på startlinjen försöker jag tänka att jag ser 

mig själv springa in i mål och vinna.  

 

Helene: Är det viktigt för att du ska hålla hela loppet – är det något du kan plocka fram på 

vägen ifall det känns tungt under själva tävlingen? 

Kajsa: Jag minns inte att jag har tänkt på det under tiden, men det kan ändå vara så. För mig 

är det alltid att jag har en låt i huvudet när jag springer, det bara blir så. Dom gånger det har 

gått bra i tävlingar så minns jag inte vilken låt det var, jag har varit så fokuserad.  

 

Jag frågade Eva om hon fick målbilder på vägen, i samband med att hon började umgås med 

sin nya arbetskamrat som tävlade i fitness. 

Eva: Jag hade redan fått det lite innan, men han var helt klart en bidragande orsak till allt. 

Jag kan ju helt klart säga att hade jag bara haft min viktminskning som mål så hade jag ju 

slutat träna när jag hade nått mitt mål, eftersom jag hatade att träna. Så det var en sak som 

fick mig att börja träna och en helt annan sak som fick mig att fortsätta.  

 

Helene: Om vi går över till nutid då. Nu har du ju kommit in i rollen där du tycket att det är 

intressant och roligt att träna från att ha avskytt det. Hur gör du nuförtiden för att bibehålla 

dina vanor? Har du något mål idag? 

                                                 
36 Intervjun genomförs 11 januari, alltså tidigt på säsongen. 
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Eva: Ja, det har jag. Men det är egentligen ett anti-mål. Jag vet att ett mål egentligen ska 

vara något positivt men det har jag inte nu utan mitt mål är att inte falla tillbaka i dålig form. 

Det är egentligen ett förkastligt mål, men det är det enda jag har tid med just nu. Det kanske 

bara är den här månaden, men så får det vara för att det är det enda jag har tid med nu, som 

sagt. Men i det långa loppet så har jag ju samma målbild som jag hade när jag väl började 

hitta min målbild. Men jag blir fortfarande inspirerad av att se andra människor vara i den 

form jag önskar att jag vore i.  

 

Helene: Har du en viss person eller vissa personer som målbild? 

Eva: De personer som tävlar inspirerar mig. Som (nämner något namn) som är jättevacker, 

alltså olika fitnessprofiler. Eller om jag bara ser en tjej någonstans som gör tio chins rakt av, 

då tänker jag nä, nu jävlar, nu ska jag också. Jag kan bli inspirerad av många saker. Jag vill 

poängtera att jag inte bara menar utseende utan jag blir fascinerad av tjejer som har bra 

fysik.  

 

Helene: Så nuförtiden kan det vara lika viktigt att vara stark och i bra form? 

Eva: Ja, nu är det roligt att vara stark. När jag var i bra form så hade jag inte på mig 

speciellt tighta kläder så att det skulle synas att jag var i form, utan det var roligt att gå fram 

till hantelstället och plocka upp 18-kilos hantlarna och lägga sig och göra bröstpressar. Det 

var roligt! Det var inspirerande.  

 

Helene: Så det är viktigt med andras bekräftelse? 

Eva: Ja, tydligen. 

5.2.5 Risken för återfall 
Att använda sig av en ordentligt utarbetad plan anses som grundläggande i den transteoretiska 

modellen, dels för att komma igång och dels för att kunna luta sig tillbaka på när man riskerar 

ett återfall.  

 

Jag frågade kvinnorna om de hade en strukturerad plan över längre tid, med delmål på vägen 

och ifall de belönar sig själva på något sätt när de har nått sina delmål.  

 

Sara: Jag har ju alltså den stora planen, men om man talar om träningsplanering med 

motivationsaspekter så är det ju mina delmål mycket. För att bibehålla motivationen så har 
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jag delmål. Av de här delmålen så gäller det ju att ta de här mindre tävlingarna och 

bestämma sig för att jag vill nå si och så långt. Det finns ju t ex Golden League, det är ju inte 

så litet, det är ju faktiskt ganska stort. För ett och ett halvt år sedan var mitt delmål att inte 

åka ut i första rundan, nu sista året, har jag på alla GL-tävlingar gått minst två rundor och 

bäst till semifinal. Jag har varit uppe och tagit en bronsmedalj. Det är alltså på Europanivå 

och jag vet att den dagen jag vinner Golden League då har jag ett EM-brons säkrat liksom. 

Nu ligger jag bland dom fem bästa i min viktklass i Golden League.  

 

Sara har ett strikt schema där hon bokför sin träning och sina resultat. 

Sara: Jag för träningsdagbok och så och då bockar jag av motivation också. Det är någonting 

vi gör i landslaget att vi skriver in hur passet kändes, tyvärr skiljer dom inte på det mentala 

och det fysiska men jag personligen bokför främst min mentala prestation och min motivation.  

 

Sara om belöningar: 

Sara: Belöningen i sig är att jag har klarat av det, jag kan njuta att det här var en 

framgångssaga för en fighter, det räcker som belöning för mig. Men sen var det så att jag 

förut var väldigt dålig på att se det bra i att inte alltid ta medalj. Jag hade ju alltid tagit 

massa medaljer och när jag sedan gick upp en nivå, till Europanivå, så fick jag inga medaljer 

och då kände jag plötsligt att jaha, det gick dåligt. Men nu har jag vänt på det istället och 

tänker att; vad gick bra och vad kan jag ta med mig, vad gjorde jag bra? Jag var tvungen att 

lära mig det, att se det bra istället, för nu hade jag inte med mig medaljen som var min 

motivation.  

 

Kajsa säger: 

Kajsa: Jag har nog inga delmål. Jag vet att många tänker att de vill komma med i landslaget 

och bli så och så bra, men jag har inte det, jag vill bara bli bättre – det kanske är lite luddigt. 

Men jag inser att jag inte kan bli så bra som jag vill på en säsong, det kommer ju att ta några 

år, så delmålen är väl egentligen de mål jag sätter upp för varje säsong då, mål för att 

komma med i vissa lag och vinna vissa tävlingar och så. Men det är klart, jag har ju en 

väldigt strukturerad träningsplan, jag vet exakt vad varje vecka ska innehålla och vet vad som 

ska tränas nästa månad och nästa. Jag vet inte om jag följer upp min träning men jag 

antecknar väldigt noga vad jag har tränat. Jag är dålig på att gå tillbaka och se hur jag har 

tränat och vad som är bra och mindre bra. Jag bokför även resultat och placeringar i 

tävlingar 
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Helene: Har du belöningar till dig själv på vägen ifall du uppnår de resultat du strävat efter? 

Kajsa: Nej, jag vet inte om jag har gjort det, jag tänker inte så. Det kanske kan vara efter en 

riktigt tuff tävling att jag tänker att idag har jag jobbat så hårt att jag får äta mat ute istället 

för att behöva laga mat hemma och så. Men det kan även vara om jag har tränat hårt. 

Belöningen om det har gått bra på en tävling är nog en belöning i sig, att jag blir glad för det.  

 

Helene: Så resultatet är belöningen i sig? 

Kajsa: Ja 

 

Jag frågar Eva ifall hon har en plan idag när hon har så mycket kunskap om hur bör träna för 

att få de resultat hon önskar.  

Eva: Nackdelen med att ha så mycket kunskap är att det skapar ångest. När jag vet att jag 

inte gör det som är optimalt så får jag ångest för det. Jag tänker att fan, ska jag bara gå på 

ett bodypumppass i veckan, det har ju nästan ingen betydelse. Det optimala vore att splitta så 

här och så här, jag vet hur jag borde göra för att se ut som jag vill men så får jag inte till det 

av mänskliga skäl, det skapar mer ångest faktiskt. Om jag vore arbetslös då tror jag att jag 

skulle bo på ett gym och satsa som fan, mest för att det är roligt och för att jag skulle vilja se 

hur långt jag skulle kunna komma. Men jag mår inte så dåligt av det idag, jag skulle önska att 

jag hade mer tid och hade jag det då skulle jag strukturera upp det, ja. Men nu gör jag inte 

det för att det är ingen vits om jag hinner två pass i veckan, liksom.  

 

Helene: Men är det ett framgångskoncept annars, tror du? Skulle du rekommendera dina 

kunder att bokföra och planera sin träning till exempel? 

Eva: Jag tror att det beror helt och hållet på personen. Om man är en sådan person som 

älskar att strukturera upp saker och kontrollera och mäta och så, då är det säkert jätteroligt. 

Men för många kan det bli jättejobbigt. Det blir ytterligare en grej att hålla reda på. Du ska 

träna OCH göra det här. Så jag tror inte att det är rätt för alla. Jag personligen har aldrig 

skrivit upp en enda vikt, men jag rekommenderar alla mina kunder att göra det. Men för mig 

funkar det inte. Jag tappar fokus i träningen om jag måste springa till något papper och göra 

små streck hela tiden. Jag kör tills jag är trött – och då kör jag lite till.  

 

Helene: Men du har noterat hos dina kunder att de som bokför har lättare att upprätthålla sin 

vana, eller varför vill du att de bokför sin träning? 
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Eva: Nae, jag har noterat att de som lyckas är dom som har rätt mental inställning från 

början. Det är inte hur man gör det utan på sättet man har bestämt sig, tycker jag. Där ser 

jag skillnad. Dom som kommer till mig och verkligen har bestämt sig, dom har slutat att hitta 

på ursäkter, dom lyckas.  

 

Helene: Så det handlar om att vilja tillräckligt mycket och att vara villig att göra avkall på det 

man måste för att nå dit, eller? 

Eva: Ja, och att vara villig att planera. Det är där det faller ofta, att man inte har planerat 

tillräckligt. Planerat sin mat, planerat sin träning. Man väntar ofta på att det ska komma en 

färdig perfekt sammansatt lunch och landa på skrivbordet en och en halv timme innan ett 

träningspass och sen så oj, hände inte det, så blir det varken bra mat eller bra träning.  

 

Helene: Så planering är ditt råd? 

Eva: Ja 

 

När Eva och jag pratar om belöning nämner hon känslan av duktighet när hon väljer sund kost 

och bra träning, som en motivator i sig. Vi kom i samband med detta in på ämnet självkänsla 

och om hur dålig eller bra självkänsla kan påverka ifall man lyckas bättre med sina mål. 

 

Eva: Jag hade en dålig självkänsla när jag började träna och banta. Jag var så förbannad på 

mig själv, så besviken på att jag var så ful helt plötsligt – vad kom det här ifrån liksom. Men 

sen när jag lyckades få resultat så började jag helt plötsligt bli tacksam för min kropp istället, 

alltså inte bara för utseendet utan även tacksam för hur den fungerade och att det hände 

massa saker inuti kroppen också. Jag började uppskatta typ bara en sådan sak som att jag 

vaknade på morgonen och var hungrig. Jag kunde tänka vad skönt att jag är hungrig. Jag 

började bli vän med min kropp, både på insidan och utsidan. Förut när jag var tjock så 

hatade jag den bara. Nu började jag mer tycka om den, att nu är jag hungrig och vad kul.  

 

Vi kommer in på känslan av att vara motiverad och hur den kan beskrivas. Eva pratar om den 

där känslan av duktighet på Ica igen, att det är det närmsta en beskrivning av motivation som 

känsla hon kan komma.  

Eva: Det är lite grann som att vara kär i sig själv, det känns så himla bra bara! Jag känner ju 

också att jag mår mycket bättre om jag lever som jag bör, det är ju också en belöning i sig, 

det är också motivation.  
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Helene: Är det viktigt, eller kan det rent av vara avgörande, hur man tänker och talar till sig 

själv? Jag menar att berömma sig själv för det man gör som är positivt istället för att kritisera 

de eventuella snedsteg man tar, har det stor betydelse? 

Eva: Jag vet att den inre dialogen spelar en väldigt stor roll, men sedan är det ju också så att 

det spelar ingen roll om man sitter och säger till sig själv att åh, vad jag är bra, åh vad jag är 

bra, ifall man ändå inte tycker det. Då hatar man sig själv ännu mer för att man dessutom är 

en hycklare. Du vet ju ändå alltid själv vad du tycker om dig själv. Det vet man. Och när den 

rösten ändras, då tror jag att den har hur stor slagkraft som helst.  

 

Helene: Så alla borde egentligen jobba med sin självkänsla som ett första steg? 

Eva: Ja, det tycker jag. Jag önskar att jag hade gjort det, jag önskar att jag verkligen hade 

gjort det! Plus att jag kanske skulle ha tagit reda på lite mer fakta. Men att jag gick så 

våldsamt tillväga var ju också för att jag var så jävla missnöjd - och arg på mig själv. Och 

hade jag inte varit det så hade jag kanske kunnat gå ut på ett mjukare sätt och inte plåga mig 

själv. Så jag önskar verkligen att jag hade börjat i den änden, absolut. Det hade sparat mig 

både tårar och hopplöshet. Hopplöshet som ledde till ännu mer destruktiva känslor när det 

inte gick som jag ville. 

 

Sara och jag pratar också om betydelsen av självkänsla i samband med diskussionen om att 

hon hade svårt att se resultat när hon flyttade upp en nivå i tävlandet.  

Jag frågar om en dålig självkänsla kan ha förödande effekter på motivationen. 

Sara: Jag kände att jag fick sämre motivation och jag presterade inte bättre. Jag presterade 

inte sämre heller men det blev en stagnation i utvecklingen. Jag åkte ut i första rundan i varje 

tävling i ett halvår, och det gav mig ingen motivation alls. Jag var tvungen att omvärdera 

mina resultat och inse att framsteg är resultat i sig. Jag fick tänka på att den här tjejen som 

gjorde teknisk knockout på mig förra matchen, henne gick jag till förlängning mot nu. Jag fick 

försöka se att jag ändå utvecklade tekniken. När man befinner sig i en sån här ganska tung 

övergångsfas – det är ett ganska stort glapp mellan Sverige och Europa – så måste man se 

det så annars blir man knäckt. Man måste analysera och uppmärksamma, även de misstag 

man gör, för att gå vidare. Självkänsla är någonting jag kämpar med jättemycket. Jag har 

egentligen en väldigt dålig självkänsla och jag har också väldigt höga krav på mig själv. Det 

är egentligen det jag får kämpa mest med, det påverkar både mitt privata liv lika mycket som 

mitt tävlingsliv – jag har väldigt svårt att släppa loss.  
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Kajsa och jag pratar också om självkänsla. 

Kajsa: Det med självkänsla, jag vet att jag inte är jättebra, men jag vill ju bli bättre. Det är ju 

ändå en form av positiv självbild, att jag vet att jag kan utvecklas. Om man inte tror på sig 

själv hur ska då andra kunna tro på mig.  

5.2.6 När motivationen tryter 
Min nästa fråga handlar om hur de hanterar situationer som uppkommer när motivationen 

tryter. Har de en speciell strategi för att ändå genomföra sina träningspass eller sitt 

kostschema? För de någon dialog med sig själva för att ta sig över tröskeln? 

 

Sara: Det är så enkelt att jag bara gör det. Står det på schemat så gör jag det. Sedan kan det 

ju vara andra faktorer som gör att jag inte kan genomföra det, att jag blir sjuk eller skadad, 

då måste jag ta ställning till ifall det är förnuftigt att jag kör det här passet eller inte. Jag 

sköter större delen av min träning själv och gör min träningsplanering själv och då är det 

alltid jag som måste ta ställning till vad jag bör göra. Men om jag är fullt frisk och skadefri 

så brukar jag aldrig känna motstånd till träningen. Jag får ju en kick av att träna, jag är ju 

endorfinknarkare kan man säga, så det motiverar ju mig till att vilja träna.  

 

Helene: Så det är så etablerat och automatiserat i dig att vilja träna så det inte blir något 

motstånd? 

Sara: Ja. Visst kan det finnas tunga stunder ifall jag har tränat tungt och har ett nytt tungt 

pass framför mig trots att jag fortfarande är helt slut i benen, då kan det kännas tungt under 

uppvärmningen men bara jag kommer igenom den så brukar det gå bra. Om jag har det med 

mig, att jag vet att jag kommer att känna så, då vet jag att det är hanterbart och då brukar det 

gå bra att komma iväg. Men visst får man sparka sig själv i häcken ibland, det får man. Men 

jag vet vad jag ska göra, jag har mitt träningsupplägg. Jag har mina mål och jag vet att vill 

jag uppnå mina mål så måste jag träna. Sen är det ju kul att komma ner till klubben och det 

är ju ytterligare en motivator i sig. Det svåraste är om man redan har kört ett pass och ska 

iväg och köra ett till; man är trött och har satt sig i soffan, då kan det vara svårt att ta sig upp 

igen. Men jag säger bara till mig själv att skärp dig nu, kom igen, och så går jag.  

 

Jag frågar Kajsa om hon har dagar när allt känns motigt och hon inte orkar träna och hur hon i 

sådana fall hanterar det.  
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Kajsa: Jag har såna dagar såklart och dom kommer ganska ofta kan jag säga. Men det är 

väldigt sällan jag skiter i träningen, jag går ut och kör ändå och när jag väl är ute så känns 

det ganska okej.  

 

Helene: Vad är det som får dig att köra ändå, har du tänkt på det? Pratar du med dig själv i 

huvudet? 

Kajsa: Jag vet inte. Det kanske är ryck upp dig… eller inte så, men mer att du har ju bestämt 

det här… Jag vill inte bryta min plan. Jag brukar planera min träning så jag vet att jag ska 

göra si och så den här veckan. Så kanske planen spricker för att man har mycket i skolan och 

man är trött och kommer hem sent och så och då kan jag strukturera om min plan och köra 

ett annat pass än planerat och köra något som inte tar så lång tid. Så kan jag göra. Men jag 

tror inte att jag pratar med mig själv att ska du bli bra så måste du… och så vidare. Jag 

kanske gör det omedvetet. Men jag tänker att jag måste träna. Men jag tycker ju att det är kul 

också, och ifall jag inte tränar så sitter jag bara och tänker att jag borde träna och det blir en 

konflikt inom mig och då är det lika bra att köra istället. Fast om jag är sjuk eller hängig så 

tränar jag såklart inte. Men jag mår annars bra av att träna – jag känner mig avslappnad och 

kan sova bra och så känner jag att det är skönt när jag har tränat – då kan jag sätta mig och 

slappa framför TV: n. Det är väl min belöning kanske, att jag kan ta det lugnt sedan. Så 

känner jag med skolan också att jag vill ju bli något, jag vill ju ha ett jobb och då känner jag 

att då får jag ju plugga även om det inte alltid är jättekul, men mitt resonemang är att vill jag 

ha ett jobb så är det bara att göra det här nu. 

 

Helene: Har du svårt att koppla av ifall du inte gör det du har tänkt att du ska? 

Kajsa: Ja. Om jag har bestämt att jag ska plugga på förmiddagen men inte gör det för att jag 

inte kommer mig för, då blir jag jättestressad. Så därför gör jag det helt enkelt.  

 

Jag frågar Eva ifall hon har något knep för att avstå från grädden och pannkakorna eller hur 

hon hanterar att inte falla tillbaka till sina gamla vanor. 

Eva: Ja, det är skitlätt för mig att avstå ifall jag vill. Det är inte ens en kamp längre. Jag kan 

helt enkelt bestämma mig långt innan för någonting och då är jag inte ens intresserad. Har 

jag bestämt mig för att träna fem dagar denna vecka och äta bra, då gör jag det, då är det 

min verklighet. Det finns inte i min värld att smyga in till karamellkungen då, liksom.  

 

Helene: Men vart kommer det ifrån, hur kan du programmera dig på det sättet? 
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Eva: Det är inte värt det. Jag vet att det inte är värt det för mig. Jag vill inte känna och må så 

dåligt som jag gjorde, så det är inte värt det. Sen kan det finnas tillfällen när jag tycker att det 

är värt det. Då går jag på fest och äter tårta och dricker sprit men då har jag bestämt i förväg 

att det är värt det.  

 

Helene: Känner du att du måste kompensera det på något sätt efteråt? 

Eva: Då ser jag det som att jag hade en jävligt trevlig helg och sen återgår jag till mitt 

vanliga liv som är ganska måttligt. Jag äter inte extremt på något sätt eller så, men jag vet att 

det jämnar ut sig liksom, det är ingen kris, så jag försöker inte ta igen det - inte mer än att jag 

försöker sova mer. Men inte så att jag springer extra långt eller så.  

Ibland så går jag förbi Seven Eleven och känner att det luktar bullar, en sån där dag när jag 

har bestämt att jag inte ska äta, då stannar jag ofta. Det är väl mitt knep – att stanna. För går 

jag in i affären så köper jag nog någonting. Men jag stannar utanför och tänker: vill jag 

verkligen ha den där bullen? Vill jag verkligen, verkligen, VERKLIGEN? Jag stannar liksom 

där och pratar med mig själv lite. Och säger jag ja, jag vill, då köper jag den där bullen – det 

är väl inte hela världen. Men oftast kommer jag fram till att så jävla viktigt är det inte att få 

äta den och dessutom är jag nog oftast hungrig och det är bättre att åka hem och äta mat ifall 

jag känner så. Då går suget oftast över. Men jag måste bromsa mig själv och stoppa upp ett 

tag – hindra impulsen som kommer – för då går den över ganska snabbt. Den går över om jag 

hinner greppa tag i den och tänka till, för om jag bara springer in och köper bullen, då äter 

jag upp den. Det kan ju gå på en minut, då känns det som; vad hände nu? Jag blir förvånad 

efteråt och undrar: åt jag en bulle nu? Det går så fort att jag inte har tid att tänka efter. Så 

jag kan stoppa bara jag ger mig själv tiden att tänka.  

 

Helene: Hur är det med träningen då? Du sa att har du bestämt dig för fem pass så är det fem 

pass som gäller.  

Eva: Ja, men det hör ihop lite med maten. Har jag inte ätit ordentligt eller blir jag sjuk – det 

är de enda gångerna jag inte tränar som planerat. Har jag ätit taskigt hela dagen så vet jag 

att det inte är någon vits. Det har ju med kunskap att göra, jag hade gjort det förr i tiden, men 

nu vet jag att det inte är någon vits att jag byter om och hasar omkring på gymmet och blir 

arg och slösar tid – då kan jag hellre låta bli. Då är det bättre att jag åker hem och äter 

istället.  
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Finns det några mentala eller praktiska fallgropar? Något som man absolut inte ska göra om 

man vill nå ett mål?  

 

Sara: Den största fallgropen är nog att inte vara medveten om sig själv och att inte 

uppmärksamma vad man egentligen gör. Att allt går på ren rutin. När det gäller träning så är 

det så att om du bara går till träningen på ren rutin så kommer du inte att kunna få några 

resultat. Så du måste definitivt tänka efter och vara medveten om vad det är du gör.  

 

Kajsa: Man måste ha rimliga mål annars kan man nog falla dit ganska hårt tror jag. Då är 

det nog lätt att ge upp. Säg att mitt mål var att komma med i landslaget, alltså jag vet att det 

är orimligt, det skulle aldrig någonsin kunna gå för mig. Jag är nog inte villig att lägga så 

mycket tid på träning för då försvinner så många andra viktiga bitar i mitt liv. Så för högt 

uppsatta mål kan vara en fallgrop.  

 

Helene: Menar du att man behöver ha en balans mellan det man vill åstadkomma och det man 

är villig att offra? 

Kajsa: Ja 

 

Eva: Något jag tror är viktigt är att det är okej att börja träna av någon negativ anledning, 

som att man tycker illa om sig själv, men någonstans på vägen så måste man hitta någon 

annan typ av motivation för att orka hålla hela vägen. Det kan vara vad fan som helst, som att 

man byter idrott eller målbild eller vad som helst, men bara jakten på den perfekta kroppen 

det kan man aldrig fixa. Jag hade aldrig fixat det, då hade jag lagt av för länge sedan, det 

hade inte varit motivation nog. Det måste finnas någon glädje på vägen, man kan inte tvinga 

och plåga sig i längden – ingen fixar det. 

 

Helene: Handlar det om att automatisera ett beteende och göra det till en del av livet som man 

ser fram emot? 

Eva: Ja, det måste bli någonting man tycker är roligt. Som man trivs med, längtar efter, något 

man kan stå för och vara stolt över. Som jag själv ser att JAG väljer det här. Jag väljer det 

här för att jag vill ha det så här. Ingen annan utan jag själv har valt det här. Som om jag 

hade börjat på aerobics för att jag hade hört att man brände mycket fett där, då hade jag 

slutat träna för länge sedan. Jag tror att man har en viss gräns för hur mycket man kan 

pressa sig själv, sedan går det bara inte längre, man ger upp. Det tror jag om man nu inte är 
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en övermänniska, men rent generellt så tror jag att man ger upp då. Jag nådde ju min målvikt 

där någonstans i mitten och då borde jag ju ha slutat träna om det bara var min ilska, det tog 

ju jättemycket tid att träna och åka omkring med alla väskor och svettiga kläder och allt. Folk 

också, jag gillar inte offentliga ställen att byta om med hår i avloppen och svettlukt och 

konstiga människor och när man låg på golvet och gjorde armhävningar så kunde det flyga 

upp ett könshår från golvet. Vem fan tycker att det är roligt? Det är klart att jag hellre sitter i 

soffan och tittar på Oprah och äter köttfärspaj. 

 

Helene: Är det det som får människor att falla tillbaka då, när den där äkta glädjen saknas? 

Eva: Ja, om jag inte någonstans hade tyckt att ligga på golvet bland könshår hade varit 

ganska kul så hade jag ju lagt av. Jag kanske inte hade blivit sådär tjock igen men jag hade ju 

i alla fall tappat motivationen till att träna mer.  

 

Helene: Så vad säger du till dina kunder som kommer till dig med sina mål – vad är viktigast 

för att de ska lyckas nå dit? 

Eva: Det låter jättehemskt att säga det här nu, men jag kan nog säga från första början när 

jag träffar en person ifall de kommer att lyckas eller inte. Jag är rätt övertygad om att det har 

med mental inställning att göra. Har du inte bestämt dig själv, och har du inte drivkraften 

inom dig eller viljan, alltså om det inte är dina egna mål eller om det inte är tillräckligt 

viktigt, du vill bara lite grann, då kommer du inte att lyckas. Det är återigen det här att är du 

beredd att ligga på spikmattan tre timmar om dagen, då kommer du att fixa det.  

 

Helene: Så om du både vill äta pannkakor med vispgrädde – flera dagar i veckan – OCH bli 

smal, då fungerar det inte? 

Eva: Då ser jag att här har vi ett problem. Det här kan bli väldigt svårt. Det är klart att det 

kommer svagare stunder när man måste påminna sig själv om vad man egentligen vill och 

har man inte satt upp tydliga mål på vad man vill uppnå som man inte kan påminna sig om, 

då är det jävligt svårt, tror jag. Eller att själva målbilden inte är så attraktiv att det är värt 

det. Det funkar även tvärtom, då är det inte värt det åt andra hållet. Det är inte värt det för 

mig att missa mitt ”Ugly Betty” på TV för att lyfta vikter en timme, okej då… eller det beror 

ju på vad man har för mål med sin träning också, självklart, och vad man har som 

utgångspunkt och så, men rent generellt så är det så att dom som har den inställningen att jag 

kan inte göra det för då måste jag göra det och det, då ger det mig en indikation på vilken 

insats den här personen är villig att göra.  
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Helene: Så den som kommer med en massa ursäkter och bortförklaringar har egentligen inte 

en så stark önskan att nå sitt mål? 

Eva: Nej, det kanske är någonting de vet att de borde, men de har egentligen inte den här 

riktigt innerliga önskan. 

 

Helene: För att de inte är beredda på att offra det de måste för att nå dit? 

Eva: Nej, det är inte värt det för dem. Man tycker att någonting annat är värt mer än att vara 

smal, man har valt något annat före att vara smal. För den personen är det inte värt det. 

Sedan är det självklart mycket saker runt omkring som spelar roll – det kan vara vänner, det 

kan vara familj som vill paja och en massa faktorer som gör att det blir svårare – men jag 

tror att det är den inre motivationen som avgör. Ingen hade kunnat övertala mig idag om att 

det är jättehälsosamt om du skulle väga tio kilo mer och så skulle någon försöka motivera mig 

till det, det skulle inte gå. Min inre motivation är att jag vill se ut som jag gör idag.  

 

Jag ställer samma fråga till Sara och Kajsa: 

Vad är A och O när det gäller att lyckas med det man vill uppnå? 

Kajsa: Att det är roligt. Ja, att det är roligt är nog det enda. Och att det passar bra i ens 

tillvaro och att det inte blir någon stress, men det blir det nog inte om man tycker att det är 

roligt. Jag umgås ju mycket med orienterare också och då blir det även ett sätt att umgås. 

 

Helene: Om du skulle ge råd till någon inför en viktnedgång eller att sluta röka – som kanske 

inte alltid är så roligt – vad skulle du ge för råd då? 

Kajsa: Oj, gud vilken svår fråga! Ja, då måste man nog ha ett tydligt mål ifall man ska lyckas 

med något som inte är så roligt. Det är som sagt en jättesvår fråga, jag vet inte riktigt vad jag 

ska svara eftersom det jag gör är roligt. Det har säkert med personlighet att göra. Jag är ju 

strukturerad som person och det kanske är svårt för någon som inte är det, men man får väl 

se tiden framför sig, se det man vill uppnå och väga för- och nackdelar med att nå sitt mål. 

 

Helene: Du sa strukturerad. Tror du att strukturen är viktig för att man ska nå sitt mål – att 

man har en plan för sitt mål? 

Kajsa: Ja, att man har en plan och att man arbetar in det som en vana. Det är ju till exempel 

en vana för mig att träna, nu känner ju jag att det fattas mig något om jag inte tränar. 
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Helene: Så att automatisera ett nytt beteende kan vara ett råd? 

Kajsa: Ja, det skulle väl vara mitt tips. Jag kan inte komma på något annat, det måste ju vara 

roligt men allting är ju inte roligt, men man kanske får fokusera på att om jag gör det här så 

leder det till andra roliga saker. Att det blir ett resultat av det man gör som blir roligt. Som 

med skolarbete kanske, ifall det är jättejobbigt och tråkigt, att jag gör ändå det här för det 

som kommer efter är belöningen. Det som kommer efter överväger så mycket som att jag till 

exempel får ett bra jobb om jag tar tag i skolarbetet.  

 

Sara svarar på samma fråga: 

Sara: Nummer ett är att sätta upp delmål. Rom byggdes inte på en dag. Man måste inse att vill 

man genomgå en förändring och nå ett mål så måste man se det step by step och känna att 

man lyckas även på vägen. Om du inte känner att du lyckas på vägen så kommer du aldrig att 

orka nå ända fram. Så det är definitivt nummer ett. Sen ska man ju ha någon slags målbild, 

tycker jag. Dels har ju jag dom inre målbilderna som vi pratade om förut. Men inför förra 

VM så satte jag upp ett plakat på min dörr där det stod ”VM 2006” så jag såg det varje 

morgon jag vaknade och det var definitivt en motivation att se det varje morgon, det blev en 

adrenalinkick varje gång jag steg ur sängen och det funkade jättebra. Så målbilder och 

delmål.  

 

Helene: Delmål, ingår det tålamod där, att man ändå måste låta saker få ta tid? Du sa att Rom 

byggdes inte på en dag. 

Sara: Definitivt, definitivt. Vissa saker tar jag bara för givna och tänker inte på att ta upp här, 

men för de som inte vet hur det är att försöka nå upp till ett mål så är det nödvändigt att veta 

vikten av att ha tålamod. Då kan det också vara bra att ha någon att prata med. Det kan vara 

familjen eller vänner eller någon annan som är insatt i vad man vill uppnå, någon man kan 

kräkas ur sig allt till när det känns tungt. Någon som bara lyssnar, det räcker oftast. Man vill 

inte alltid få råd. Men sen kan det ju också vara bra att få råd. 

5.2.7 Socialt stöd 
Mina sista frågor berör ämnet socialt stöd. Tränar du med någon? Får du stöd av din familj 

och omgivning? Omger du dig med människor med samma intresse eller mål som du själv 

har? Är det viktigt för dig att andra är engagerade i det du gör för att du ska fortsätta mot dina 

mål?  
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Sara: Jag har stöd av min familj och min nuvarande tränare i ganska stor utsträckning. Jag 

har under min tävlingsperiod inte haft mycket stöd – inte i landslaget eller av någon klubb- de 

har inte fungerat så bra. Dessutom har folk varit avundssjuka på mig. Men min mamma är 

mitt största stöd och min coach, hon är själv före detta elitidrottare. Min pappa är mer min 

manager. Mina kompisar i landslaget har inte samma mål som jag. Däremot umgås jag en 

hel med karatefolk världen över, bland annat via datorn. Vi har ett stort kontaktnät och 

motiverar varandra. Sedan slåss vi mot varandra i tävlingarna! Man slåss mot sina vänner. 

Men vi vet att vi har samma mål – att vinna – så vi är vänner efteråt men under tävling är vi 

idrottsmän.  

 

På frågan om ifall det är viktigt för Sara att hennes omgivning är engagerad i det hon gör, 

svarar hon: 

Sara: I slutändan är det nog jag själv som bestämmer och det är det som räknas. 

 

Upplever Kajsa att hon har stöd från sin omgivning?  

Kajsa: Både ja och nej. Mina föräldrar är ju inte orienterare. När jag var yngre var min 

orientering mest som ett fritidsintresse och då kunde dom ju förstå och så, men när jag 

började tävla och det blev mer och mer, då hade dom svårare att förstå.  Dom har ställt upp 

genom att skjutsa mig och så, men dom har aldrig följt med – men det är ju svårt med deras 

jobb och så, dom är bönder. Men jag tycker att det är skönt att dom inte har varit med också. 

Men det har väl varit både stöd och inte stöd. Dom har ju lite svårt att förstå att jag måste 

träna så mycket. Om man jämför med andra som har haft föräldrar som har skjutsat runt dom 

till olika tävlingar och träningsläger och så och det har nog inte mina föräldrar förstått – att 

det funkar så. Men från min pojkvän, som också är orienterare, har jag bra stöd. Och av 

klubben får jag väldigt bra stöd, framförallt ekonomiskt. Men sen har jag ju också tillgång till 

tränare och att prata och sådär, men det är nog det ekonomiska stödet jag känner av mest. 

Min pojkvän uppmuntrar mig och det gör klubben också. Jag bytte klubb för ett år sedan, för i 

den förra klubben fick jag inget stöd – varken för att komma ut på tävlingar eller ekonomiskt. 

Men det är väldigt bra nu, med min nya klubb. Min omgivning har samma intresse, jag har en 

kompis som inte är orienterare kan man säga, men dom andra av mina bästa vänner är det 

och även min pojkväns familj.  

 

Helene: Är det viktigt för dig att din omgivning är engagerad i det du gör? 
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Kajsa: Det tror jag absolut. Det blir nog att man drar åt olika håll annars. Det är inte 

logistiskt möjligt om jag inte har stöd heller. Så det är jätteviktigt. Om jag skulle bo hemma 

så skulle jag nog inte ha hållit på längre, det skulle vara för att jag har vänner hemma som 

håller på då, men inte annars. Jag lade faktiskt av ett år, 2002. Jag vet inte varför men jag 

umgicks med annat folk och det gick inte så bra heller en period. Jag hade en annan pojkvän 

då som inte orienterade, så jag sprang nog bara en tävling på hela det året.  

 

Helene: Vad fick dig att börja igen då? 

Kajsa: Det var nog att jag började umgås lite mer med andra kompisar som var orienterare, 

mer intensivt, och de hade stöd från sina föräldrar som skjutsade runt på dom och så och då 

kunde jag följa med på tävlingar också, det hade jag inte kunnat innan. 

 

Helene: Så för dig har omgivningens stöd varit ganska avgörande för att du ska kunna 

fortsätta då, eller? 

Kajsa: Ja, det är typ tretton kilometer från där mina föräldrar bor till klubbstugan, så jag har 

alltid behövt skjuts. Men ibland har jag fått åka med en man som har bott tre kilometer bort, 

så mamma skjutsade mig till honom, så körde han resten av vägen. Han tyckte alltid att det 

var kul att jag åkte med och så. Men om mina föräldrar hade behövt köra mig en gång i 

veckan, det hade dom aldrig gjort. Det kostar ju pengar också. Jag tycker att det är ganska 

taskigt egentligen, men det är väl svårt med deras jobb – och alla föräldrar är ju inte så 

heller. Men att jag inte har fått stöd till hundra procent har väl betytt att jag har skapat det 

mer på andra sätt. Dom har ju hjälpt mig att komma dit jag ska och när jag fick körkort så 

fick jag en egen bil och det var ju bra.  

 

Eva berättar om sin situation i avseendet socialt stöd: 

Eva: Jag arbetar ju på ett gym så man får väl säga att jag är medlem. Det är väldigt 

motiverande för mig att se människor som tränar seriöst. Det är sjukt omotiverande för mig 

att träna på dåliga gym, där det är sunkiga maskiner och pissig musik – det gör mig irriterad. 

Så bra gym är en stödjande omgivning. Jag behöver inte träna tillsammans med någon, det är 

ofta svårt att få tid och jag har inte heller hittat någon tjej som vill träna på det sättet jag gör 

och då måste man träna med någon kille och då blir det så bökigt. Jag är mycket svagare än 

de flesta killar och då blir det inte roligt för killen.  

 

Helene: Omger du dig med människor som har samma intresse? 
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Eva. Jag gjorde det och det har varit jättepositivt på ett sätt, för att det är lättare att få till 

träningen som jag vill och negativt är för att jag kan bli ganska insnöad. Om man omger sig 

med människor som är ännu mer insnöade så blir man själv jävligt insnöad! Vissa sociala 

grejer kan ju bli lidande, som att det inte är roligt att gå ut och äta för att det inte finns den 

mat man vill ha och sånt.  

 

Helene: Upplevde du att du fick stöd från din omgivning när du började träna seriöst? 

Eva: Nej, jag har aldrig brytt mig så mycket om vad andra säger men det kan ju vara jävligt 

irriterande, som när jag var yngre och körde fem dagar i veckan och var noga med vad jag åt 

och tillskott och så, då fick jag ju ständigt pikar, det var ett evigt tjat, speciellt från min familj 

och det var jobbigt. 

 

Helene: Om vad? 

Eva: Typ, åh, vad smal du har blivit! Det var ju inte ens sant, jag gick upp ett kilo per år, i 

flera år. Jag vägde mer och mer och det var ju medvetet, jag försökte ju bygga upp mig. 

Sedan var det allmänna små pikar som att nu har du semester, nu vet du att du inte behöver 

träna va? Men dom fattade ju aldrig att jag ville ju åka och träna, det var ju inget som var 

jobbigt för mig.  

 

Helene: Kan det vara för att du avvek från mängden, samt att en del blev avundssjuka när de 

såg dina resultat? 

Eva: Ja, men när det gäller familjen så har jag än idag inte förstått varför min familj har 

varit så kritiska hela tiden. Till och med min bror sa en gång att fy fan, vad muskler du har, 

usch! Och då är han själv ganska vältränad, så jag vet liksom inte vad det kommer ifrån. Nej, 

så omgivningen har inte alltid varit positiv. Folk på gymmet har ju också sagt att nä, fy fan så 

där vill jag inte se ut. Jag ser ju ändå inte ut som något freak, så jag vet inte vad det är, men 

omgivningens reaktioner är inte alltid så positiva. 

 

Helene: Tror du inte att det är avundssjuka i många fall? 

Eva: I min mammas fall så kan jag tro det för hon har varit överviktig i många år och kämpar 

ganska mycket med det. Och det händer inte så mycket. Men nu på senare år har hon faktiskt 

börjat fråga lite mer om hur man kan göra och så. Men om omgivningens stöd hade varit 

viktigt för mig så hade jag ju aldrig nått mina mål. Då hade jag suttit med mamma och 

hennes kladdkaka. Det är ju säkert trevligt, men jag hade inte mått så bra av det. När jag är 
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hemma och hälsar på så sitter jag med henne och äter kladdkaka, enda skillnaden är att jag 

tar ut hunden på en lång promenad efteråt – det anser jag inte vara speciellt extremt. Det 

positiva är att då följer ju hon också med.  

6. Diskussion 

6.1 Den transteoretiska modellen 
Syftet med studien är att utröna gemensamma framgångsfaktorer för beteendeförändring och 

jämföra dem med den transteoretiska modellen. 

Jag anser att man kan återfinna huvudpunkterna i den transteoretiska modellen – socialt stöd, 

beteendeanpassning, stimulikontroll och belöning - i alla respondenternas vägar mot 

framgång.  

 

Socialt stöd: Socialt stöd har definierats som ”acceptans och användande av pålitligt stöd från 

vänner och bekanta för att öka och stödja individens aktivitetsvanor”37 

 

Eva upplever att hon inte skulle ha kommit dit hon befinner sig idag ifall hon hade brytt sig 

om omgivningens åsikter. Dock poängterar hon gång på gång hur viktigt det var med den nya 

arbetskamraten, både som mentor och som inspirationskälla. Hon talar också om hans vänner 

som hon kom att umgås med och hur hon kunde identifiera sig med fitnessprofiler. Jag tolkar 

det som att det är en form av socialt stöd som har betytt oerhört mycket för henne och 

framförallt för hennes etablering av, och intresse för kost och träning. När Eva upplevde 

motstånd mot sin förändring ifrån familjen och den tidigare pojkvännen fick hon en stark 

känsla av hämnd, och ”jag ska minsann visa dom”. Att utsättas för motsatsen till socialt stöd, 

så som kränkning och förlöjligande av det man gör, verkar också kunna fungera som en 

motivator till att fortsätta mot sina mål. Kränkning är kanske dock ingenting man som 

hälsorådgivare bör arbeta med för att få individen att nå framgång. Däremot kan man försöka 

väcka trotskänslan hos de individer som bemöts negativt av omgivningen. Man kan 

uppmuntra och peppa dom att fortsätta mot sina mål – att stå på sig – istället för att ge vika 

eller ge upp när man råkar ut för kränkande eller hånfulla kommentarer. Ofta kan ju 

omgivningen bemöta någon negativt som arbetar med t ex en viktnedgång. Det kan vara 

viktigt att låta personen förstå att det ofta handlar om avundssjuka och osäkerhet från 

omgivningens sida, när man ser att personen i fråga avviker från sina vanliga beteenden och 

                                                 
37 Faskunger s.125. 
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dessutom gör det med framgång. Omgivningen blir då också ofta påmind om sina egna brister 

som de kanske har förträngt och inte orkar ta tag i. Att försöka förstå omgivningens reaktioner 

kan vara viktigt för att orka fortsätta sin beteendeförändring trots att man möter motstånd. 

 

I Kajsas och Saras fall har den sociala biten stor betydelse deras idrott. Båda har sina bästa 

vänner i samma klubb eller inom samma idrott. Det har kanske inte alltid varit så men för att 

kunna kombinera elitträning med ett socialt umgänge kan det vara något som har blivit 

naturligt under loppets gång. De kanske undermedvetet har valt vänner med samma intresse 

för att ett socialt liv överhuvudtaget ska vara genomförbart och för att de enda som kan förstå 

vad deras idrott innebär och vad som krävs för att nå dit, är de som är i samma situation.  

 

Beteendeanpassning: Faskunger ger exempel på beteendeanpassning; så som att hålla hårt på 

sina inplanerade träningspass trots att man har ett späckat schema, att när man är trött ändå 

intala sig själv att om jag går och tränar ändå för att jag vet att jag kommer må bättre efteråt 

(eller i Kajsas fall; annars kommer jag må sämre än innan på grund av dåligt samvete och 

rastlöshet). Ett annat exempel är att byta aktivitet ifall man tappar lusten att gå på den man 

tidigare gått på.  

 

Frågan om beteendeanpassning har inte ställts direkt till respondenterna, men genom att läsa 

mellan raderna och även analysera svaren i andra frågeställningar, kan slutsatsen dras att det 

är något de alla använt sig av åtskilliga gånger. Framförallt verkar det ha varit en metod för att 

peppa sig själva i de situationer de har upplevt motstånd eller brist på motivation. Mer om 

detta återkommer i redovisningen av frågeställningarna.  

 

Stimulikontroll: I sammanhang med fysisk aktivitet har stimulikontroll definierats som 

”kontroll av situationer och andra orsaker till fysisk inaktivitet”.38 Man antar alltså en aktiv 

anpassning till närmiljön, t ex ta vägen förbi gymmet på väg hem från jobbet, alltid ha 

träningsskor i väskan, planera en aktiv semesterresa - allt för att se till att utsätta sig för 

träning. Andra former av stimulikontroll kan vara att skriva träningsdagbok eller att planera 

sin fysiska aktivitet i detaljerat.  

 

                                                 
38 Faskunger s.120. 
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Återkommande diskussioner handlade om vikten av att ha en detaljerad plan för sin träning 

och att bokföra och utvärdera träningspass och resultat. För Sara som tävlar på hög elitnivå 

har träningsdagboken en primär betydelse. Hon berättar hur hon efter varje pass bokför både 

fysiska, men främst mentala upplevelser om bland annat motivation kring passet. I frågan om 

hur hon hanterar en situation där hon inte har ork eller lust att gå och träna så svarar hon att 

”står det på schemat så gör jag det”. Att i förväg planera och ha ett detaljerat schema för en 

längre period verkar alltså vara en viktig grundstolpe. Detta kan jämföras med modellen för 

en detaljerad plan, så kallad SMART-plan, som alla tre, enligt min tolkning, använder sig av i 

olika utsträckning. Undantaget är Eva före förändringen, då hon drevs av ilska och inte hade 

någon kunskap om hur hon borde lägga upp sin kost och träning. Så fort hon blev medveten 

och fann träningsglädjen ansåg hon att det var av största vikt att strukturera upp både 

kosthållning och träningspass för att få bästa resultat. I egenskap av personlig tränare är det 

även något hon rekommenderar sina klienter att göra 

 

Kajsa talar också om sitt schema som sträcker sig över säsong, där passen är strukturerade och 

hon långt i förväg vet vilken typ av pass som ska genomföras när. Även hon följer upp sin 

träning med dagboksanteckningar. 

 

Eva nämnde att det är ett störande moment för henne att avbryta träningen för att bocka av 

vikter och antal repetitioner mitt i passet. Hon tror att det kan vara ytterligare ett moment som 

kan kännas påfrestande vid en beteendeförändring för vissa personer. Dock säger hon att dålig 

planering ofta är det som gör att man återfaller till sitt negativa beteende. Hon poängterar 

vikten av att noga planera sin lunch för att optimera förutsättningarna för att få till ett bra 

träningspass.  

 

Jag vill påstå att stimulikontroll är en viktig faktor för alla mina undersökningspersoner, 

speciellt i avseendet bokföring.  

 

Belöning: ”Genom att man får positiva resultat av fysisk aktivitet ökar självförtroendet och 

därmed sannolikheten att man fortsätter förändringsarbetet”39 Det kan även handla om extern 

belöning i form av ett biobesök när man har gått ner si och så många kilon till exempel.  

 

                                                 
39 Faskunger s. 124. 
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Kvinnorna i studien har alla nämnt betydelsen av belöning, dock främst i form av sina egna 

resultat eller i form av positiva känslor över sina egna val. Extern belöning förekom ibland, 

till exempel hos Kajsa, som kunde unna sig ett restaurangbesök efter ett hårt träningspass eller 

en tävling. Något annat som de talar mer om och som verkar ha en mycket större betydelse, är 

bekräftelsen från andra. Att bli uppmärksammad för det man gör och beundrad och hyllad av 

andra är något de alla tre nämner som en stor faktor till fortsatt motivation. Min tolkning av 

detta är att det kan kopplas samman med självkänsla, som vi kom in på ganska mycket i alla 

tre intervjuerna.  Att ha en låg självkänsla ansågs försämra motivationen och ibland även 

påverka resultaten negativt. Orsaken till detta kan vara, att om självkänslan är låg i grund och 

botten, så litar man inte på sin egen bedömning när det gäller hur bra man är eller hur väl man 

har lyckats. Då behöver man istället andras bekräftelse för att kunna ta till sig sina framgångar 

ordentligt.  

 

6.2 Frågeställningarna 
1) Hur hanteras motstånd?  

 

Personerna nämner olika strategier för att hantera motstånd som dyker upp på vägen. 

Grundbult nummer ett verkar vara en detaljerad plan som man sedan strikt följer och endast 

avviker ifrån i extrema undantagsfall. Om denna plan följs strikt så kommer det nya beteendet 

automatiseras på vägen – vilket också är en viktig faktor för att inte ge upp. Vidare finns 

mentala tillämpningar i form av att resonera med sig själv. Antingen bara: ryck upp dig, men 

också att påminna sig om känslan av hur dåligt man mådde innan man påbörjade sin väg mot 

förändring. Även en påminnelse om: du vet hur skönt det känns efteråt, är en vanlig 

tankestrategi för att komma iväg och träna. Eva berättar hur hon arbetar med impulskontroll 

när hon blir sugen på bullar. Hon stannar upp och ifrågasätter suget: är det en impuls, eller är 

det hunger? Därefter hanterar hon impulsen: kanske är det bättre att åka hem och äta middag? 

Att visualisera sin målbild kan också vara ett knep.  

 

2) Finns det framgångsfaktorer? 

 

Återigen kommer vikten av noggrann och specifik planering upp. Här nämns också en tydlig 

målbild som en framgångsfaktor. Målet ska vara rimligt och inte för högt satt, då riskerar man 

att tröttna eller ge upp. Viktigt i sammanhanget är också att målet är ens eget och att det är 
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något man verkligen vill. Att halvt om halvt säga att jag borde börja träna kommer inte att 

leda till någonting, eftersom man då kommer att prioritera andra saker före sin tänkta träning. 

Andra faktorer som nämns är tålamod – ”Rom byggdes inte på en dag”, som Sara säger. Man 

måste inse att förändring tar tid och inte ge upp för snabbt. Här kommer även delmål in som 

en viktig faktor för att man ska uppleva att man får små resultat hela tiden. Det är alltså 

viktigt att uppmärksamma att man är på rätt väg – att det går framåt.  Att det man gör är roligt 

påpekar alla tre som en grundstolpe för etablering av en vana men i vissa fall kan det vara 

svårt att se något roligt med sin förändring, som att till exempel gå ned i vikt eller sluta röka. 

Kajsa pratar då om att man får försöka fokusera på det roliga som kommer efteråt.  Så som 

hur roligt det kommer att bli att köpa kläder i mindre storlekar eller hur skönt det kommer 

vara att slippa gå ut i kylan för att röka. Det är också viktigt att det man gör är ens eget val, 

ingen annans, och att man själv känner att man är stolt över det man gör.  

 

3) Finns det mentala fallgropar? 

 

De mentala fallgropar som framkommer är att man är omedveten om sig själv – att allt bara 

flyter på i gamla rutiner och att man inte ställs inför nya utmaningar. Andra fallgropar är 

främst motsatsen till framgångsfaktorer, så som dålig planering och orimliga mål. 

 

Övriga viktiga punkter som har kommit fram mellan raderna är: 

 

• Andras bekräftelse: Att någon annan ser, bekräftar och uppmärksammar det man gör. 

Även negativ bekräftelse kan i form av avundssjuka ge fortsatt motivation.  

• Att använda en omgivnings negativa bemötande som en källa till kraft, så som trots 

eller: jag ska visa dom! kan i sig höja motivationen, stärka självförtroendet och 

därmed verka som en framgångsfaktor.  

• Självkänsla: Att ha en bra självkänsla – där man ärligt kan tillåta sig att vara stolt över 

sig själv – är en viktig faktor. Det framkommer i alla tre intervjuer att en känsla av att 

vara duktig och nöjd med sig själv höjer graden av motivation. Faskunger benämner 

aktivitetsspecifikt självförtroende som en viktig framgångsfaktor, dock finns inte 

betydelsen av självkänsla att finna någonstans. Det är en avsevärd skillnad mellan 

dessa två. Eva hade i början ett oerhört självförtroende för det hon gjorde, men en 

väldigt låg självkänsla. Självförtroendet har absolut stor betydelse, men i 

undersökningen framkommer självkänsla som en än viktigare faktor. För att lyckas i 
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längden och för att undvika att misshandla sig själv för hårt, så bör man först lära sig 

att acceptera sig själv och sina brister. Det verkar snarare ha en negativ påverkan på 

motivationen ifall man kränker och förminskar sig själv och det man försöker 

åstadkomma. Att acceptera och tycka om sig själv verkar även skapa en större 

förståelse och respekt för hur kroppen fungerar och det blir lättare att lyssna till den 

och tillgodose dess behov.  

• Självkännedom: Det är av stor betydelse att veta hur man själv fungerar för att kunna 

hantera olika situationer. Det kan vara en medvetenhet om sin impulsivitet eller 

förmågan att peppa sig själv när det väl gäller i en tävling. Att vara medveten om hur 

man kommer att reagera inför en viss situation är en förutsättning för att kunna styra 

reaktionen i positiv riktning och därmed undvika ett snedsteg. Inte heller denna punkt 

omnämns i den transteoretiska modellen.  

 

7. Slutsats  
Slutsatsen är att den transteoretiska modellen är en bra modell att ha i åtanke vid arbete med 

beteendeförändring, då den inkluderar nästan alla punkter som undersökningsgruppen ansåg 

vara viktiga framgångsfaktorer. Utifrån de tips och synpunkter som framkom följer här en 

sammanfattning av de viktigaste punkterna som nämndes utöver de som förespråkas i den 

transteoretiska modellen. Det förberedande arbetet verkar alltså vara den största grundbulten 

för att lyckas i ett förändringsarbete. Den allra första frågan man bör ställa till sig själv är hur 

viktig man anser att förändringen är och hur villig man är att ge avkall på det som krävs för 

att kunna nå sitt mål. Om målet är ens eget och någonting man är villig att kämpa hårt för så 

bör nästa steg innebära en övergripande, grundlig planering. Den bör, förutom det som ingår i 

SMART-plan, även innehålla strategier för hur man hanterar problem som uppkommer på 

vägen. Det innebär bland annat backup planer för bristande motivation, impulskontroll, 

specifik kostplanering inför träningspass och även en målbild att visualisera för ytterligare 

motivation. Vidare är det viktigt att arbeta med sin självkänsla, som ifall den är låg, kan ha 

negativa effekter för beteendeförändringen. Undersökningsgruppen talar också om 

självmedvetenhet och om hur kunskap och förståelse för hur den egna kroppen fungerar, kan 

leda till att man får större respekt och en positivare inställning till sig själv. Detta tycks ha ett 

samband: Om man inte är självmedveten och inte har någon kunskap om hur kroppen svarar 

på olika behandlingar, så är det svårt att respektera och ge den vad den behöver. Genom att 

öka sin självmedvetenhet och sin kroppskännedom så kan man öka respekten för kroppen och 
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dess behov. Det är förmodligen allra bäst att börja en förändringsprocess med att arbeta med 

sin självkänsla, självkännedom och kroppsuppfattning och stärka dessa. Dock kan det nog 

vara, som för Eva, att det är något som automatiskt sker under tidens gång. Men som hon 

själv uttrycker det så hade hon sparat sig själv många plågsamma månader av fel kost och 

hård träning ifall hon hade börjat i andra änden. Sara och Kajsa nämner båda att den 

bekräftelse de har fått också leder till att de höjer kraven på sin egen prestation. Det kan vara 

svårt att få en balans där – att både fortsätta utvecklas i sin idrott och att samtidigt ha en sådan 

självkänsla att man är nöjd med att ha presterat efter förmåga. I elitsammanhang är det nog 

viktigt att försöka arbeta fram ett lämpligt förhållningssätt.  

 

Min upplevelse är att det som rekommenderas i den transteoretiska modellen är något dessa 

personer har använt sig av i stor mängd. Alla grundbultar finns involverade i dessa kvinnors 

väg mot framgång. Alla tre har eller har haft liknande strategier vad det gäller: 

 

• Ett tydligt och självvalt mål.  

• En väl strukturerad plan (som innehåller allt som SMART-plan förespråkar) 

• En tydlig målbild som kan visualiseras eller fungera som en påminnelse om det 

mål man vill uppnå.   

• Socialt stöd i lika former 

• Nya utmaningar på vägen (nya mål att sikta mot) 

• Strategier för att hantera motstånd 

• Aktivitetsspecifikt självförtroende 

• Tillfredsställelse och glädje av sin aktivitet 

 

En intressant vidare forskning vore att följa en grupp individer genom alla stadier, med hjälp 

av den transteoretiska modellen och dessa ytterligare faktorer som studien har kommit fram 

till, för att sedan utvärdera resultaten.  

Personligen skulle jag gärna göra en liknande studie med en positivistisk vinkling, istället för 

denna hermeneutiska. Då skulle man kunna titta på biokemiska aspekter för motivation där 

signalsubstanser – då framförallt dopamin och serotonin – anses påverka vilken personlighet 

man har och vilken betydelse dessa kan ha för hur man agerar i olika sammanhang. Dopamin 

styr till exempel motivationen och serotonin reglerar aptiten. Utsöndringen av 

signalsubstanser kan delvis regleras med kosten. Men det är som sagt en annan studie.  
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BILAGA 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Coping 
 

. 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Detta ord saknade djupare beskrivning i tryckt källa, därför sökte jag för att hitta en mer detaljerad 
beskrivning. 

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

Google  
 

Coping 18 900 000 1 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 



BILAGA 2 
 
INTERVJUFRÅGOR TILL C-UPPSATS: FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR 
BETEENDEFÖRÄNDRING 
 
1) Vad ledde dig in på eller fick dig att börja med det du håller på med idag? 

• Var det ditt eller någon annans val? 
• Hade du någon idol eller förebild? 
• Blev du uppmuntrad eller manad av någon, t ex i familjen? 

 
2) Har du ett väl definierat mål uppsatt? 

• Hur ser det ut? Berätta! 
• Har du en målbild som du kan plocka fram – en visualisering? Berätta! 

 
3) Har du en strategi eller plan för att nå ditt mål? 

• Hur lång tid sträcker den sig över? 
• Har du delmål? 
• Har du i sådana fall små belöningar till dig själv när du uppnår dina delmål? 
• Har du ett schema eller din plan nedskriven? 
• Bockar du av eller bokför du din aktivitet och dina resultat någonstans? 

 
4) Hur gör du när du inte har lust eller ork att genomföra det du har planerat, när du finner 
motstånd inför ditt träningspass? 

• Har du någon mental peppning att tillgå? 
• Har du något knep eller någon metod för att ändå göra det du bestämt dig för? 
• Gör du det du har bestämt dig för eller hoppar du över träningspasset alternativt tar du 

tårtbiten du lovat dig själv att inte äta? 
• Kompenserar du i sådana fall för detta senare? 

 
5) Vilka knep använder du dig av för att vidmakthålla din vana i det långa loppet? 
 
6) Vad anser du vara A och O när det gäller att lyckas med det man vill uppnå? 
 
7) Vad är motivation för dig? 

• Hur känns det att vara motiverad? 
• Hur tänker du? 
• Hur tänker du inte? 
• Finns det tankemässiga fallgropar? 
• Vad driver dig? 

 
8) Får du stöd av din omgivning? 

• Tränar du med någon? 
• Är du medlem i någon klubb? 
• Omger du dig med människor med samma intresse eller mål? 
• Är det viktigt för dig att din omgivning är engagerad i det du gör för att du ska 

fortsätta mot dina mål? 
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