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Hälsobeteenden, levnadsvanor, livsstil och motivation 
 
 
Kunskapen om motiverande faktorer som påverkar 
människor till att göra beteendeförändringar för att 
främja hälsa ökar kvaliteten i sjuksköterskans 
yrkesprofession. Syftet med studien var att beskriva 
faktorer som påverkar motivationen till 
livsstilsförändring. Studien genomfördes som en 
litteraturstudie där tolv vetenskapliga artiklar utgjorde 
underlaget för resultatet. I resultatet angavs två olika 
teman som kan relateras till motivationsfaktorer. Temana 
var sociala och psykologiska faktorer. De mest 
framträdande drivkrafterna relaterat till 
motivationsfaktorer var det sociala stödet, känslan av 
välbefinnande och somatiska symptom. Barriärer som 
framkom var bristen på engagemang, ohälsa och 
okunskap. Individer upplevde att tack vare ett socialt 
stöd och känslan av välbefinnande kunde hinder för 
motivation lättare övervinnas. En ökad medvetenhet 
bland sjuksköterskor kring vikten av motivation i det 
hälsofrämjande arbetet bör eftersträvas. Sjuksköterskans 
roll kopplas ofta ihop med vårdandet av sjuka människor 
men det promotiva arbetet måste också uppmärksammas. 
Fortsatt forskning kring vilka motivationsfaktorer som är 
drivande hos individer som genomgår 
livsstilsförändringar är nödvändig. Vidare forskning 
krävs för att sjuksköterskan på bästa sätt skall kunna 
uppmuntra och stötta individer i deras strävan mot 
hälsosammare levnadsvanor. Det är viktigt att 
sjuksköterskan under utbildningen får kunskap om 
motivationsfaktorer. 
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Health behaviour, lifestyle, life habits and motivation 
 
 
The knowledge of motivational factors that influences 
people in making behaviour changes to promote their 
health increases the quality in nurse’s profession. The 
aim of the study was to describe factors influencing 
motivation to lifestyle changes. The study was conducted 
as a literature review that included 12 scientific studies 
that formed the basis for the result. The result indicated 
two themes that can be linked to motivational factors. 
The themes were social and psychological factors. The 
most prominent incentives related to motivational factors 
were social support, the sense of well-being and somatic 
symptoms. Barriers that emerged were the lack of 
commitment, illness and ignorance. Individuals 
experienced that by social support and a sense of 
wellbeing barriers were easier to conquer. A wider 
awareness should be aimed for among nurses about the 
importance of motivation in health promotion. The role 
of a nurse is strongly linked with the care of sick people, 
but the promotion work must also be noted. More 
research is necessary about motivational incentive 
factors for individuals undergoing lifestyle changes. 
Further research is required so that nurses in the best 
possible way can encourage and support individuals in 
their process towards a healthier lifestyle. It is important 
that the nurse during education provides knowledge 
about motivational factors.  
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Inledning 
 

Målet för hälso- och sjukvården (SFS 1982:763 § 2) är att åstadkomma god hälsa och 
vård på lika villkor för alla individer. Den svenska folkhälsopolitiken ska arbeta utifrån 
att skapa samhälleliga förutsättningar till god hälsa för hela befolkningen (Statens 
folkhälsoinstitut, 2010), och har som mål att samtidigt identifiera den eventuella ohälsa 
som kan finnas i vissa särskilda befolkningsgrupper. Som ett mått för folkhälsan 
används vanligen medellivslängd. Till följd av minskade dödsrisker (Socialstyrelsen, 
2009) i de vanligaste sjukdomarna, bättre behandlingsmetoder och bättre 
riskförebyggande arbete har medellivslängden i Sverige ökat och antas fortsätta öka. 
Det finns dock väsentliga skillnader ur ett hälsoperspektiv mellan medellivslängd och 
kön, samt utbildningsnivå att uppmärksamma (Socialstyrelsen & Statens 
folkhälsoinstitut, 2013).  
 
Våra levnadsvanor påverkar risken för insjuknande i flera folksjukdomar 
(Socialstyrelsen, 2009). De livsstilsrelaterade folksjukdomarna går att undvika genom 
hälsosamma levnadsvanor. Ett aktivt folkhälsoarbete (Statens folkhälsoinstitut, 2010) är 
viktigt för att minska förekomsten av de vanligaste folksjukdomarna som hjärt- 
kärlsjukdom, psykisk ohälsa och cancer. Ohälsan orsakar förutom stort lidande och 
sjukdom för den enskilde individen även stora kostnader för samhället. Ohälsosamma 
levnadsvanor tillsammans med olyckor kostar samhället 130 miljoner varje år (ibid.). 
Om en större del av befolkningen förändrade sina levnadsvanor skulle det leda till 
besparingar inom såväl ekonomi, miljö och personligt lidande (Winkler et al., 2013). 
Motivationsarbete pågår ständigt inom hälso- och sjukvården (Statens folkhälsoinstitut, 
2010) vilket innebär att sjuksköterskan ofta ställs inför utmaningen att nå fram till 
individer som är i behov av motivation.  
 

Bakgrund 
 

Levnadsvanor 
 

Individen har ett val att påverka sina levnadsvanor och beteenden för att undvika ohälsa 
och sjukdom (Loef & Walach, 2012). För att förebygga sjukdom är beteendeförändring 
en viktig åtgärd (Bell & Cole, 2008). Nationalencyklopedin (u.å.) definierar livsstil som 
beteendemönster beroende av motiv, värderingar och personliga egenskaper. 
Levnadsvanor innebär de delar i livsstilen individen har möjlighet att påverka som till 
exempel kost- och motionsvanor, rökning och vissa typer av stress (Statens 
folkhälsoinstitut, 2013). Vid förändring av levnadsvanor (Svensson & Hallberg, 2010) 
är det viktigt att beakta det salutogena perspektivet, vilket innebär att ta vara på 
individens friskfaktorer. Ett promotivt hälsoarbete innebär att främja hälsa. Promotion 
av hälsa utgår från det friska i människan, och syftar till att skapa hälsa för alla 
människor på goda villkor. Hälsopromotion utövas tillsammans med individen som står 
i centrum. Vid hälsopromotion tas individens tillgångar till vara och används för att nå 
det aktuella målet, exempelvis hälsa. Personen ska vara aktiv och själv bli medveten om 
sina styrkor, detta kallas empowerment. Alla människor har olika former av resurser. 
Dessa bör uppmärksammas för att stärka individens vilja att ta ansvar och hur individen 
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upplever sin förmåga till att ta ansvar för sin hälsa. Med det preventiva hälsoarbetet är 
utgångspunkten att förebygga sjukdom. I detta arbete finns redan uppenbara riskfaktorer 
hos individen (ibid.). Ohälsosamma levnadsvanor har kommit att bli ett 
folkhälsoproblem (Socialstyrelsen, 2011). Risken för ohälsa påverkas av olika 
riskfaktorer (Socialstyrelsen, 2009) så som matvanor, fysisk aktivitet, alkoholvanor, 
tobaksvanor och stressrelaterade besvär. Andra delar som förknippas med livsstil och 
påverkar hälsan är levnadsförhållanden (Norberg & Danielssons, 2012) vilket bland 
annat innefattar utbildningsnivå, socialt nätverk och arbetsförhållanden samt ärftlighet. 
Dessa faktorer är svåra eller omöjliga att påverka (ibid.). Socialstyrelsen (2009) och ett 
flertal studier påvisar vikten av en hälsosam livsstil med sunda levnadsvanor för att 
uppnå god hälsa och undvika sjukdom (Loef & Walach, 2012; Norberg & Danielsson, 
2012; Sanderson, Waller, Jarvis, Humphries & Wardle, 2009; Stocks, Lindahl, & 
Stattin, 2007). Norberg och Danielsson (2012) beskriver hyperlipidemi, hypertoni, 
hyperglykemi och fetma som olika riskmarkörer. Förändringar av levnadsvanor kan 
påverka flera riskmarkörer samtidigt, medan läkemedel påverkar en specifik riskmarkör. 
 

Motivation 
 

Nationalencyklopedin (u.å.) förklarar ordet motivation som en psykologisk term som 
beskriver faktorer hos individen vilka formar, väcker och riktar beteenden mot olika 
mål. Olika motivationsteorier förklarar och beskriver motivationsprocessen bakom 
individens beteenden, varför individen handlar över huvud taget och varför vissa 
beteenden är vanligare än andra. Josefsson och Lindwall (2010) definierar 
motivationsbegreppet som en handlings duration, intensitet och riktning. Med denna 
definition är motivation därmed styrande för vad individen bestämmer sig för att utföra, 
hur länge, hur ofta och hur mycket individen kommer utföra det. Motivation till att 
utföra en beteendeförändring och finna nya vanor innefattar de skäl till att inleda och till 
att upprätthålla de nya vanorna. Motivation är en förutsättning för att kunna ändra på 
inlärda beteenden och vanor (ibid.).  
 
Hälsopsykologin har som övergripande mål (Andersson, 2009) att söka förklarande 
faktorer till varför vissa individer har mera hälsoinriktade beteenden än andra. Det finns 
ett flertal olika teorier och modeller (Josefsson & Lindwall, 2010) för hur motivation 
påverkar människans olika beteenden relaterat till hälsa, sjukdom och livsstil. Dessa 
modeller och teorier ses som förenklade bilder av verkligheten. Då människan trots 
uppenbara olikheter även har många likheter kan dessa teorier ändå ses som vägledande 
och till stor hjälp för de professioner som arbetar med att hjälpa personer till motivation.  
 
Det finns enklare teoretiska modeller som beskriver motivation utifrån enstaka faktorer 
(Andersson, 2009). De enklare modellerna handlar till exempel om attityder, 
självförmåga, självkänsla, härdighet, känsla av sammanhang, socialt stöd och resiliens. 
Resiliens ett begrepp som handlar om en persons anpassning till motgång genom 
återhämtning och hållbarhet (ibid.). Ett välkänt begrepp inom kategorin av enklare 
modeller är Locus of Control (Rydén & Stenström, 2008). Locus of Control är ett 
begrepp som är kopplat till människors olika uppfattning om vad som är avgörande för 
människans hälsotillstånd. Intern Locus of Control (Holt, Clark, Kreuter & Scharff, 
2000) innebär att individen anser sig ha möjlighet och förmåga till att styra beteenden 
som är avgörande för hälsan. Autonomi, vilja att söka kunskap och en känsla av 
välbefinnande kan förknippas med en intern Locus of Control. En individ med extern 
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Locus of Control tror istället att ödet, tur eller andra individer styr skeenden som 
påverkar individens hälsa (ibid.). Att enbart använda en av de enklare teoretiska 
modellerna i syftet att förklara en individs motivation kan ses som otillräckligt 
(Andersson, 2009), då individens hälsobeteenden snarare är ett resultat av flera 
samtidigt påverkande faktorer. 
 
Det finns också mera komplicerade modeller som beskriver motivation utifrån flera 
faktorer (Andersson, 2009). Health believe-modellen (HBM) har under många år varit 
en inflytelserik modell men har ändå fått en del kritik för att vara för smal och enkel. 
HBM har som utgångspunkt en subjektiv bedömning av hälsa som avgör hur individen 
handlar i frågor relaterat till hälsa. HBM mäter motivationen i fyra dimensioner: fysiskt 
hot, kontroll av hälsotillstånd, attityd till medicinsk expertis och vanliga 
hälsoangelägenheter (ibid.). En teoretisk modell som används mycket i studier relaterat 
till hälsobeteenden och som har fått starkt forskningsstöd är Self-Determination teorin 
(SDT) (Josefsson & Lindwall, 2010; Thøgersen-Ntoumani, Ntoumanis & Nikitaras, 
2010; Webber, Gabriele, Tate & Dignan, 2010). SDT fokuserar på kvaliteten av 
motivationen (Josefsson & Lindwall, 2010) snarare än kvantiteten i olika sammanhang 
och hur miljön påverkar motivationen. Teorin beskriver motivation utifrån autonomi, 
det vill säga självbestämmande och upplevd kontroll. Motivation ses utifrån olika 
dimensioner på ett kontinuum av självbestämmande som sträcker sig från amotivation, 
via yttre motivation till inre motivation. Amotivation är den mest kontrollerade formen 
av motivation och är inte reglerbar. En amotiverad individ är inte intresserad av att 
engagera sig (ibid.).  
 

Kontroll – självbestämmandekontinuum 
 
 
 
Typ av 
motivation 
 
 
 
Typ av 
reglering 
 
 
 
 
Beteendekvalitet 
 
 
 
 
 
Kontinuum för kontroll – självbestämmande (SDT) fritt illustrerad från Josefsson, K och Lindwall, M 
(2010) som givit tillåtelse att publicera en kopia.  
 
 
Den inre motivationen är den form av motivation som är mest självbestämmande 
(Josefsson & Lindwall, 2010), och den drivs av en inre reglering. Individer med inre 
motivation känner sig självständiga och upplever att det finns valmöjligheter. Det finns 

Inre!motivation!Yttre!motivation!Amotivation!
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Inre!
reglering!
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reglering!
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reglering!

Identifierad!!
reglering!

!Integrerad!
reglering!

Kontroll! Självbestämmande!



!

! 4!

en inneboende benägenhet hos individen att söka sig till nya upplevelser, situationer och 
utmaningar, och att försöka tänja på gränser för att lära sig nya saker. Desto mera inre 
motivation, alltså inre reglering, en individ har desto mer påverkar det beteendet. Ett 
större mått av inre reglering ger förutsättning för långsiktigt bevarande av 
beteendeförändringar. SDT beskriver den yttre motivationen och vad som driver dessa 
individer till att ändå motiveras trots frånvaro av inre motivation (ibid.).  
 
Josefsson och Lindwall (2010) beskriver den yttre motivationen i fyra grader längs 
kontinuumet över kontroll - självbestämmande som är beroende av regleringar. Yttre 
reglering och introjicerad reglering räknas till mera kontrollerade former av motivation. 
Yttre reglering är den mest kontrollerade formen och individen tar endast till nya 
beteenden för att få yttre belöning eller för att undvika bestraffning. Med introjicerad 
reglering tar individen in en viss värdering kring ett beteende men tror inte helt på det 
och kan inte identifiera sig med det. Till skillnad från den yttre regleringen där andra 
individer kontrollerar beteendet, fungerar individen här som en egen kontrollant då 
individen själv kan få skuldkänslor när det nya beteendet inte utförs. De två andra 
regleringarna längs kontroll - självbestämmandekontinuumet är identifierad reglering 
och integrerad reglering. Dessa ligger närmare den inre motivationen och är mera 
självbestämmande motivation. Individer med identifierad reglering har anammat ett nytt 
beteende till sin identitet, anser det viktigt och köper det som en grund för sitt beteende. 
Integrerad reglering ligger närmast den inre motivationen på kontinuumet. Individen har 
här helt tagit till sig det nya beteendet och kan identifiera sig med det. Värderingar 
omkring det nya beteendet stämmer överens med andra styrande uppfattningar i 
identiteten. Individen ser hälsovinster med det nya beteendet och en grund läggs för att 
långsiktigt kunna behålla beteendet. Den integrerade motivationen ligger nära den inre 
motivationen, men tillhör ändå den yttre motivationen, på grund av att individen endast 
skapar ett nytt beteende med drivkraften att uppnå något annat, till exempel hälsa. I den 
inre motivationen är drivkraften till ett nytt beteende den inneboende lyckan, glädjen 
eller nöjet (ibid.). SDT beskriver även tre grundläggande psykologiska behov hos 
individen (Thøgersen-Ntoumani et al., 2010) som är medfödda och inneboende. 
Behoven är kompetens, autonomi/frivillighet och social tillhörighet. Hur väl individen 
lyckas tillfredsställa dessa är avgörande för graden av motivation. Kompetens handlar 
om individens benägenhet att vilja påverka för att uppnå vissa önskade resultat. 
Autonomi syftar till individens valmöjligheter att själv kunna välja vad som är 
intressant att ägna sig åt. Den sociala tillhörigheten handlar om behovet av samvaro och 
närhet till andra individer(ibid.). 
 

Individens förmåga och ansvar till hälsa 
 

Kjellström (2005) beskriver i sin avhandling teorier om individens eget ansvar för sin 
hälsa. För att uppnå hälsa ses ansvarstagandet som ett verktyg där hälsan har såväl 
kroppsliga, själsliga som andliga dimensioner beroende på sammanhang. Detta 
överensstämmer med världshälsoorganisationens [WHO] definition av begreppet hälsa 
som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro 
av sjukdom och handikapp” (WHO, 1946). Alla individer i samhället ställs dagligen 
inför krav att ta ansvar för sig själva, för andra människor och för omvärlden 
(Kjellström, 2005). Begreppet ansvar innebär att ha ett svar. Individen ska kunna 
redogöra för sitt handlande i olika situationer. Individen kan vara ansvarig inför en 
annan människa men också inför sig själv. Hälsan är något som av många anses vara av 
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stort värde och då det talas om ansvar handlar det ofta om att ta ansvar för något 
värdefullt vilket då kan innebära att ta ansvar för sin hälsa. Kunskap är en förutsättning 
för att kunna ta detta ansvar. Det är viktigt hur kunskap gällande råd och information 
kring hälsa presenteras för individen. Det inte är mängden information som har 
betydelse utan kvalitén på- och hur informationen framförs. Olika nivåer av kunskap är 
en förutsättning för individens förmåga att ta ansvar för sin hälsa. Exempel på kunskap 
är både den som uppnås genom utbildning, men också självkunskap om den egna 
personen. Utbildning kan skapa förmåga till kritiskt tänkande vilket är en central aspekt 
utav ansvarstagande. Att på så vis kunna känna efter när något är fel både kroppsligt, 
själsligt och andligt för att sedan ta tag i problemet. Människor inom professioner där 
motivationsarbete ingår bör anpassa sitt förhållningssätt efter en individs möjlighet att 
ta till sig information och råd. Faktorer som benämns som självutvecklande är livet 
självt, livskriser, långvarig utbildning, självreflektion och meditation (ibid.).  
 
Kjellström (2005) har analyserat Robert Kegans teori (1982) som handlar om 
psykologiska ramar för människans förhållningssätt, utveckling och förmåga att skapa 
mening med det som sker. Kjellström (2005) beskriver tre olika nivåer av 
förhållningssätt: socialiserat förhållningssätt, livsförfattande förhållningssätt och 
självtransformerande förhållningssätt. Majoriteten av befolkningen har ett socialiserat 
förhållningssätt vilket är den lägsta nivån, eller genomgår en utveckling mot det 
livsförfattande förhållningssättet som är nästa nivå. Individer som har ett socialiserat 
förhållningssätt ser inte valmöjligheter, anser sig vara styrda av omständigheter och 
andra personer vilket gör att de följer auktoriteter och råd. Gruppen är av stor vikt för 
individer med socialiserat förhållningssätt. Samhällets och gruppens tankesystem ses 
som styrande. Livsstilsmönster, vanor och traditioner följs omedvetet. De individer som 
har ett socialiserat förhållningssätt har låg förmåga till ansvarstagande för den egna 
hälsan. Det socialiserade förhållningsättet kan ha positiv effekt när individen ingår i en 
grupp där exempelvis sunda levnadsvanor är en norm. Idag råder en mentalitet som 
handlar om att stärka individen som sedan själv ska ha möjlighet att ta ansvar för och 
påverka sitt liv. Försök att stärka individer med socialiserat förhållningssätt kan av 
individerna upplevas som omöjliga krav på att kunna påverka något som de inte anser 
sig kunna styra över. Det uppstår konsekvenser i sambandet mellan krav och förmåga. 
Kraven kan upplevas skuldbeläggande och betungande om inte personen har förmågan 
att se till sig själv och det egna ansvaret. En individ som uppnått ett livsförfattande 
förhållningssätt kan göra medvetna livsstilsval. Förmågan att ifrågasätta råd och 
auktoriteter är medelhög, individen litar ofta på sin egen bedömning och har förmåga 
till ansvar för tankar och trosföreställningar. Individen kan välja en egen världsbild. En 
individ som uppnått det självtransformerande förhållningssättet, som är den högsta 
nivån, har bland annat hög förmåga att ifrågasätta råd och auktoriteter men också 
grundantaganden i den egna världsbilden. Individen kan medvetet uppmärksamma flera 
dimensioner och aspekter av hälsa vilket möjliggör att individen kan ta ansvar för både 
kropp, själ och ande. Individer som uppnått det självtransformerade förhållningssättet 
inser både begränsningar och möjligheter i det sätt de valt att leva sina liv (ibid.). 
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Problemformulering 
 

Trots att folkhälsan anses ha förbättras som en följd av att medellivslängden ökar i 
Sverige kvarstår ändå problematiken kring den påtagliga ohälsan i samhället. Det finns 
genetiska arv och levnadsförhållanden som den enskilda individen inte alltid kan rå 
över. En hel del risker och orsaker till ohälsa kan dock påverkas av individen själv 
genom medvetna val och det personliga ansvaret för den egna hälsan. Att bryta vanor, 
beteenden och mönster som länge varit en del av en individs livsstil är komplext. 
Sjuksköterskan har i sin profession ett ansvar att utgöra ett stöd för och ge patienter de 
verktyg de kan tänkas behöva för att förändra sina levnadsvanor. För att ändra 
levnadsvanor krävs beteendeförändringar vilket kan leda till en helt ny livsstil.  
Motivation är en avgörande faktor för en individ som är i behov av livsstilsförändring. 
Om sjuksköterskan har kunskap om faktorer som påverkar motivationen hos individer 
ökar kvaliteten i sjuksköterskans yrkesprofession.  
 

Syfte 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva faktorer som påverkar motivationen till 
livsstilsförändring. 
 

Metod 
 

Studien genomfördes enligt Fribergs (2006) modell för litteraturöversikter som går ut på 
att söka relevant forskning inom ett begränsat område och få en överblick över det 
aktuella kunskapsläget.  
 

Datainsamling 
 

Efter att problemområdet hade identifierats gjordes en inledande litteratursökning i 
fritext som enligt Fribergs (2006) modell utförs osystematiskt. Detta för att få en 
uppfattning hur stort underlag som publicerats om valt område och för att uppnå 
fördjupad kunskap inom problemområdet. En problemformulering och syfte skapades. 
Relevanta sökord formulerades till den systematiska litteratursökningen med avsikten 
att stämma överens med studiens problemformulering och syfte. Sökorden som 
användes var motivation, life style changes och health behavior. Från början var 
sökorden fler till antalet men exkluderades efter hand då de inte gav relevanta träffar. 
Sökorden som exkluderades var till exempel lifestyle, lifestyle intervention och 
behaviour change. För att skapa underlag och samla in forskning i förhållande till syftet 
gjordes en systematisk litteratursökning i databaserna PsycINFO, CINAHL och 
PubMed. Dessa tre databaser valdes då de anses vara relevanta för 
omvårdnadsforskning och innehåller artiklar av vetenskaplig kvalitet. I första hand 
gjordes sökningar i PsycINFO som innehåller forskning inom psykologiområdet då 
motivationsteorier och beteendeförändringar är kopplat till psykologin. Kompletterande 
sökningar gjordes i CINAHL och PubMed som är de två största databaserna på 



!

! 7!

medicin- och omvårdnadsområdet. I de olika databaserna användes sökorden i olika 
kombinationer och med hjälp av Thesaurus i PsycINFO, CINAHL headings i CINAHL 
och MeSH-termer i PubMed skapades ämnesord för att minska det så kallade bruset i 
sökningarna (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). I de fall där sökordet inte fanns som 
ämnesord söktes de som fritextord. Alla ämnesord eller fritextord kombinerades med 
den booleska termen AND för att avgränsa och få resultat utifrån ett specifikt område 
(Willman et al., 2011). Sökorden redovisas i tabell 1 (bilaga A) och sökhistoriken 
innehållande redogörelsen av de kombinationer av sökord som användes för att hitta 
relevanta artiklar redovisas i tabell 2 (Bilaga B). De olika sökningarna numrerades som 
ett systematiskt system för att hålla reda på de olika sökningarnas databas, sökord och 
artikelträffar. Artiklar som fanns med i flera sökningar redovisas inom parantes i 
sökhistoriken. Sökningar som inte gav något resultat till urval 2 redovisas inte i 
sökhistoriken.  
 
I den systematiska litteratursökningen användes avgränsningar för att få fram relevant 
forskningsunderlag. Sökningsavgränsningarna som var gemensamma för alla databaser 
var till en början att artiklarna skulle vara skrivna på engelska och publicerade mellan 
2008-2013. I PsycINFO och CINAHL användes även peer reviewed alternativt research 
artikel och åldersgruppen vuxna. I CINAHL och PubMed användes också tillgängligt 
abstrakt för att underlätta urvalet. Sökavgränsningarna utökades under sökningens gång 
till att innehålla artiklar publicerade mellan 2003-2007 då antalet relevanta artiklar inte 
upplevdes vara tillräckligt. Alla sökkombinationer söktes då om i de tre databaserna för 
att täcka in all forskning från 2003 och framåt med samma sökavgränsningar. 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle innehålla data om motivationsfaktorer hos 
vuxna individer som skulle gå igenom en beteendeförändringsprocess i hälsosyfte. 
Exklusionskriterierna var artiklar som handlade om barn och ungdomar, samt studier 
utförda utifrån sjuksköterskans eller annan vårdpersonals synvinkel.  
 
Den systematiska litteratursökning som redovisas i sökhistoriken gav totalt 480 träffar 
varav alla titlar lästes. 110 av dessa artiklar valdes ut för att läsa abstrakt. Fyrtiosju 
artiklar ansågs relevanta i relation till studiens syfte. Dessa valdes till urval 1 och lästes. 
De artiklar som inte fanns i fulltext beställdes från biblioteket via e-post. Från urval 1 
ansågs 35 artiklar inte relevanta till studiens syfte eller föll bort på grund av 
exklusionskriterierna. Till studien valdes sedan 12 relevanta artiklar ut att granskas 
enligt Olson och Sörensen (2011) bedömningsmall för studier med kvalitativa och 
kvantitativa metoder (bilaga F1 och F2). Alla 12 artiklarna bedömdes vara av tillräckligt 
god kvalitet för att ingå i studien och tilldelades siffror som ett identifieringssystem. Av 
de 12 valda resultatartiklarna var nio artiklar skrivna med kvalitativ metod, en artikel 
skriven med kvantitativ metod och två artiklar skrivna med både kvalitativ och 
kvantitativ metod. De valda artiklarna var ifrån Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, 
Nederländerna och USA.  
 

Databearbetning 
 

Artiklarna granskades enligt Olson och Sörensens (2011) bedömningsmall för studier 
med kvalitativ eller kvantitativ metod (bilaga F1 och F2). Bedömningsmallarna valdes 
då den var lättöverskådlig och hade ett poängsystem. Willman et al. (2011) menade att 
poängsystem hade till sin fördel att peka ut kvalitetsbrister. Nackdelarna kunde vara att 
en felaktig bild av exaktheten i kvalitetsbedömningen gavs. Poängsystemet gav en 
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procentuell kvalitetsbedömning som graderade artiklarna på en tre-gradig skala. En 
bedömning på 60 % var lika med grad tre, 70 % var lika med grad två och 80 % är lika 
med grad ett. Artiklarna lästes flera gånger. Artikelgranskningarna jämfördes sedan och 
diskuterades. Detta för att skapa ett tillförlitligt resultat. De artiklar som var både 
kvalitativa och kvantitativa granskades med hjälp av båda mallarna. De 12 valda 
resultatartiklarna sammanställdes i en artikelöversikt för att få en överblick av 
underlaget till resultatet. Av de nio resultatartiklarna skrivna med kvalitativ metod 
bedömdes en artikel vara av grad tre, tre artiklar vara av grad tre och fem artiklar vara 
av grad ett. Den kvantitativa artikeln bedömdes vara av grad tre och de två artiklar som 
var både kvalitativa och kvantitativa var av grad ett och av grad två. Artikelöversikten 
redovisas i tabell 3 (bilaga C-E.  
 
Resultatartiklarna lästes ett flertal gånger och artiklarnas resultat sammanfattades 
gemensamt med stödord för att kunna se helheten. Motivationsfaktorerna identifierades 
där två teman urskildes och diskuterades fram. Temana var sociala och psykologiska 
faktorer och dessa tilldelades olika färgkoder. Identifierat resultat färgmarkerades sedan 
med de olika temanas färgkoder i de utskrivna artiklarna för att underlätta fortsatt 
resultatbearbetning.  
 

Resultat 
 

Sociala faktorer 
 

Stöd och social samvaro var motivationsfaktorer som uppmärksammades i flera artiklar 
(Ahlin & Billhult, 2012; Hansen, Landstad, Hellzén & Svebak, 2011; Kirkendoll, Clark, 
Grossniklaus, Igho-Pemu, Mullis & Dunbar, 2010; Korkiakangas, Alahuhta, Husman, 
Keinänen-Kiukaanniemi, Taanila & Laitinen 2011a; Kärner, Tingström, Abrandt-
Dahlgren & Bergdahl, 2005; Ogden & Hills, 2008). Ett uppmuntrande socialt stöd 
ansågs vara en influerande faktor för de individer som skulle genomgå en 
beteendeförändring (Kärner et al., 2005). Frånvaro av stöd och uppmuntran kunde bli ett 
stort hinder och sågs som en negativ motivation. Det sociala stödet beskrevs som en 
delad oro. Stödet byggdes upp genom ett socialt nätverk som till exempel kunde 
innefatta familjen, andra viktiga personer som vänner och arbetskamrater eller personer 
i någon form av organiserad stödgrupp. Det sociala nätverket kunde ses som både ett 
verbalt uppmuntrande stöd, eller som ett fysiskt stöd genom ett fysiskt deltagande i 
förändringsprocessen (ibid.). Korkiakangas et al. (2011a) vidareutvecklade det sociala 
stödet och visade på hur stödet kunde upplevas utifrån olika individer. Exempel gavs 
om hur en individ hade planerat en beteendeförändring tillsammans med sin partner och 
gjort det till deras gemensamma projekt. En annan individ ansåg att det var skönt med 
ett så kallat tyst stöd av sin partner. Det tysta stödet kunde ses som när partnern inte 
hade några synpunkter eller åsikter om individens dagliga promenader, eller förenklade 
inför skidturer genom att hjälpa till och göra iordning skidorna. Partnern fanns mera i 
bakgrunden genom det tysta stödet. Det var lättare att ta sig för och att inte kunna säga 
nej till att motionera när någon annan pushade på att göra det tillsammans (ibid.). Flera 
individer beskrev att de inte gick ut och promenerade alls om inte någon följde med 
dem ut (Kirkendoll et al., 2010). Det poängterades dock att det var viktigt att sällskapet 
var i samma fysiska kondition (Korkiakangas et al., 2011a).  
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Kärner et al. (2005) samt Ahlin och Billhult (2012) beskrev hur individerna såg det som 
ett hinder när andra familjemedlemmar inte ville äta hälsosammare och fortsatte äta 
sådant som ansågs vara frestande. Det fanns också ett hinder av frestelser vid 
middagsbjudningar, fester och social samvaro på café där individerna ansåg det 
besvärande att inte kunna äta som andra (ibid.). Familjen och familjesituationen kunde 
också utgöra hinder (Ahlin & Billhult, 2012) när individer inom familjen inte 
prioriterade eller ansåg sig ha tid att ta hand om hälsan. En kvinna ansåg sig inte ha tid 
för sig själv då det praktiskt tog mycket tid att ta hand om familjens alla medlemmar. 
De egna behoven kom sist och skapade förtvivlande känslor då samtida tankar om att 
barnen inte kommer ha någon mamma om livet fortsätter såhär (ibid.). Att vara mamma 
kunde också anses vara sporrande (Hansen et al., 2011) när barnen visade glädje över 
mammans nya vanor. En önskan om att vara en god förebild för sina barn 
(Korkiakangas et al., 2011a) ansågs också vara en drivkraft.  
 
Ogden och Hills (2008) belyste också den synvinkel där ett nytt socialt nätverk kunde 
skapas genom till exempel en flytt till en annan stad. Genom ett nytt socialt nätverk av 
vänner eller med nytt arbete kunde livsstilen ändras omedvetet. Vissa beteenden, till 
exempel rökning, var inte lämpligt i vissa sociala nätverk, och kunde motivera individer 
till att sluta. Om en person skapade nya vanor i en vänskapsgrupp kunde det omedvetet 
motivera andra till nya beteenden också. Osunda relationer hade negativa påverkan på 
en individs behov av att äta som tröst och till en stillasittande livsstil på grund av den 
psykisk ohälsa relationen medförde (ibid.).  
 
Att vara rökare gör att individen ingår i ett visst socialt sammanhang. Att gå miste om 
den sociala gemenskapen var ett hinder för de individer som skulle sluta röka. 
Individerna pratade om cigaretten som sin vän och delaktigheten de gick miste om 
tillsammans med andra rökare (Kärner et al., 2005). Rökning ansågs också vara ett sätt 
att hantera stress och sorg (Ogden & Hills, 2008), och ett sätt att få pauser i arbetet.  
 
En annan viktig motivationsfaktor var social samvaro och umgänge (Ferrand, Nasarre, 
Hautier, & Bonnefoy, 2012; Korkiakangas, Taanila & Keinänen-Kiukaanniemi, 2011b). 
Studierna riktade in sig kring beteenden till fysisk aktivitet och belyste den sociala 
samvaron till att börja motionera och till att upprätthålla dessa nya beteenden. 
Individerna beskrev att det var viktigt att komma ut och träffa folk, att få skratta, prata 
och diskutera med andra människor och att få ingå i ett socialt nätverk. Korkiakangas et 
al. (2011a) och Hansen et al. (2011) beskrev även sällskapet av en hund och ansvaret att 
motionera hunden som en drivkraft och motiv till att komma ut på promenader.  
 
I den sociala kontexten kunde brist på kunskap leda till minskad förståelse om varför 
nödvändiga livsstilsförändringar borde göras (Ahlin & Billhul, 2012; Kirkendoll et al., 
2010; Kärner et al., 2005; Michaelidou, Christodoulides & Torova, 2012). Denna 
oförståelse gjorde det svårt för patienterna att finna mening med att förändra beteenden 
vilket utgjorde ett hinder för förändring. Okunskap gällande vad som faktiskt var bra att 
äta eller hur mycket fysisk aktivitet som var nödvändig skapade stress hos flera 
patienter. Patienterna upplevde en känsla av otillräcklighet. Tidsbrist var ett hinder till 
fysisk aktivitet som beskrevs i flera artiklar (Hansen et al., 2011; Korkiakangas et al., 
2011b; Kärner et al., 2005; Michaelidou et al., 2012). Patienterna beskrev att det inte 
fanns tillräckligt med tid för exempelvis fysisk aktivitet vilket gjorde att det 
prioriterades bort. Korkiakangas et al. (2011a) och Korkiakangas et al. (2011b) 
uppmärksammade hur patienterna ansåg att den tid de tänkt lägga på fysisk aktivitet inte 
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räckte till på grund av oregelbundna arbetstider och andra sysslor eller förpliktelser i 
vardagen. Struktur och riktlinjer (Fleury & Sedikides, 2007) i vardagen beskrevs av 
flera patienter som en hjälp att lyckas förändra beteenden. Patienterna ansåg att en plan 
för den dagliga tillvaron var nödvändig för att lyckas behålla förändringen av beteendet. 
 
Möjligheten till livsstilsförändring kunde även påverkas av människans ekonomiska 
situation (Ahlin & Billhult, 2012; Elwell et al., 2013; Michaelidou et al., 2012). Flera 
patienter uppmärksammade svårigheten att starta en beteendeförändring då exempelvis 
nyttigare mat och många fysiska aktiviteter medförde en extra kostnad. Andra patienter 
såg inte bristande ekonomi som ett hinder utan anpassade aktiviteter utefter sina 
ekonomiska möjligheter genom att till exempel promenera istället för att köpa ett 
gymkort (ibid.). Hjälpmedel var något som uppmärksammades av patienter som 
motiverande faktorer (Korkiakangas et al., 2011a). Exempel på hjälpmedel kunde vara 
att föra dagbok, använda steg- och pulsmätare eller regelbunden blodtrycksmätning. 
Patienterna beskrev hur olika typer av hjälpmedel fungerade som sporrande faktorer då 
de märkte konkreta resultat. Att till exempel föra dagbok över hur många träningspass 
som utförts under en viss tid eller att räkna hur många steg personen gått på en vecka 
upplevdes som roligt och motiverande (ibid.). Skillnad mellan årstider och olika väder 
(Korkiakangas et al., 2011a; Korkiakangas et al., 2011b) beskrevs som både sporrande 
faktorer och barriärer. Patienterna beskrev hur det kunde vara svårt att känna motivation 
och ork till fysisk aktivitet under mörkare och kallare delar av året eller då det varit en 
regnig sommar. Om vädret var regnigt och kallt fanns det risk för att patienterna tog det 
som en ursäkt för att slippa motionera. Andra patienter beskrev fördelar med kallare 
väder så som möjligheten att utöva vinteraktiviteter vilket då blev en drivande faktor till 
motion (ibid.). Aktiva resor var en annan motiverande faktor som uppmärksammats 
men som inte var ett alternativ för personer med ansträngd ekonomi (Hansen et al., 
2011). Vintersäsongen beskrevs dock även som en barriär eftersom det för vissa 
personer blev svårt att ta sig ut på grund av det hala väglaget (Kärner et al., 2005).  
 
Psykologiska faktorer  
 
En känsla av välbefinnande och en vilja att må bra psykiskt var en positiv 
motivationsfaktor (Ahlin & Billhult, 2012; Fleury & Sedikides, 2007; Korkiakangas et 
al., 2011b; Michaelidou et al.,2012). I en av artiklarna (Korkiakangas et al., 2011b) 
beskrev individerna hur en upplevd känsla av välbefinnande och glädje efter fysisk 
aktivitet motiverade dem att fortsätta vara aktiva. Fysisk aktivitet påverkade även 
kroppen positivt vilket hade motiverande effekt (ibid.). Individerna beskrev hur 
regelbunden fysisk aktivitet (Ferrand et al., 2012) skapade välmående. Känslan av 
välbefinnande kopplades samman med engagemanget av att utföra något regelbundet, 
vilket blev en drivkraft (bid.). Även vid motgång, så som vid upplevelsen av smärta 
(Hansen et al., 2011), beskrevs regelbunden aktivitet som en drivkraft eftersom känslan 
av att komma ut och röra på sig gav så mycket glädje att smärtan spelade mindre roll. 
För att utöva fysisk aktivitet var känslan av glädje och nöjet att motionera ett måste 
(Korkiakangas et al., 2011a).  
 
Ogden och Hills (2008) beskrev hur individer som gjort försök att förändra sina 
levnadsvanor lyckats först efter att ha genomgått en livskris. En livskris kunde innebära 
sjukdom relaterat till en osund livsstil, uppbrott ur en relation men även milstolpar i 
livet så som att skaffa barn eller fylla jämt. En större händelse i livet, positiv eller 
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negativ, upplevdes som en stark motivationsfaktor. Individer beskrev att livskrisen 
kändes som ett uppvaknande och att de upplevde sig redo att göra nödvändiga, 
bestående förändringar (ibid.). Livskriser som utgjorde ett hot mot hälsan 
uppmärksammades som särskilt betydande(Kärner et al., 2005; Ogden & Hills, 2008). 
Målsättning och framtidstro var faktorer som motiverade till beteendeförändring (Fleury 
& Sedikides, 2007). Individer beskrev hur de genom att sätta upp mål blev motiverade 
till förändring och att de kunde se nya möjligheter i tillvaron vilket ledde till en ljusare 
syn på framtiden. En typ av målsättning kunde vara att gå ner ett visst antal kilo i vikt 
eller en vilja att må bättre både fysiskt och psykiskt. Individers förväntningar på 
målsättningen var viktig att beakta, eftersom orimliga förväntningar kunde få minskad 
motiverande effekt. Riktlinjer gällande vikten av att skapa både delmål och slutgiltiga 
mål beskrevs. Det påpekades att målen borde vara realistiska (ibid.).  
 
Individers erfarenheter av hälsorådgivning beskrevs av Walseth, Abildsnes, och Schei 
(2011). Individer upplevde en önskan om att få tillgång till all information som fanns 
om deras hälsotillstånd för att kunna vara delaktiga i eventuella beslut gällande 
förändring. Medicinsk information uppskattades. Individerna ville att hälso- och 
sjukvårdspersonal skulle sätta sig in i deras livssituation för att få förståelse gällande 
vilka förändringar som var möjliga hos individen och hur förändringarna kunde 
genomföras. Individerna tog gärna emot råd men efterfrågade ett samarbete med hälso- 
och sjukvårdspersonalen. En känsla av kontroll över den egna livssituationen 
eftersöktes. Ett personligt möte med uppföljning gällande individens livsstil ansågs mer 
motiverande till att genomföra förändring än att endast motta sedvanlig 
hälsoinformation riktad mot allmänheten (ibid.). Ett sätt för individerna att lyckas med 
förändringar (Fleury & Sedikides, 2007) var att sätta upp strategier och att utforma 
någon form av plan. Struktur kring förändringsprocessen underlättade och kunde 
fungera som en guide (ibid.). Att genomföra en livsstilsförändring kunde upplevas som 
en inre kamp (Ahlin & Billhult, 2012; Kirkendoll et al., 2010). Individerna beskrev hur 
det ibland kunde kännas som om de konstant kämpade emot något odefinierbart och att 
en känsla av hopplöshet uppkom då en livsstilsförändring blev nödvändig. Detta var 
tecken på att ett lågt självförtroende minskade motivationen. Då livsstilsförändringar 
kunde vara svåra att genomföra eller då individer efter försök till förändring återföll i 
gamla vanor skapades en känsla av misslyckande vilket försvagade motivationen. Även 
Fleury och Sedikides (2007) beskrev hur individerna efter misslyckade försök till 
förändring gav upp och hade svårt att se sina tillgångar. Självförtroendets och 
självkänslans roll i en förändringsprocess uppmärksammades även i denna studie. Vissa 
människor (Ahlin & Billhult, 2012) såg sig själva som offer och ansåg sig blivit 
orättvist behandlade av livet. Individerna kämpade ständigt mot sina egna och andras 
ideal. Fleury och Sedikides (2007) beskrev hur individerna ofta övervägde en 
förändringsprocess genom att väga för- och nackdelar mot varandra. En individ beskrev 
hur andra kunde tro att en person inte verkade göra något åt sin hälsosituation, men att 
det då kunde handla om hur personen mentalt gjorde sig redo inför en förändring. En 
vanlig uppfattning bland både patienter och hälso- sjukvårdspersonal var att en individ 
endast kunde klara av en beteendeförändring då individen verkligen ville och hade 
bestämt sig (Elwell, Povey, Grogan, Allen & Prestwich, 2013). Det var svårt att 
motivera individer som inte var redo till förändring.  
 
Ogden och Hills (2008) beskrev att en förutsättning för en person att börja äta 
annorlunda handlade om förståelsen av att kroppsvikten var ett resultat av människors 
beteenden. Personer som hade denna förståelse rapporterade ihållande 
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beteendeförändringar. Flera av de intervjuade personerna redogjorde för hur de alltid 
hade varit överviktiga och att de tidigare varit helt övertygade om att det fanns en 
biologisk orsak till övervikten (ibid.). Viktnedgång och en känsla av att se bra ut 
utseendemässigt var motivationsfaktorer till att ändra matvanor (Michaelidou et al., 
2012). Framgångsrik viktnedgång kunde också ses som en drivkraft att fortsätta med 
nya beteenden (ibid.). Korkiakangas et al. (2011a) beskrev även framgångarna av att 
kunna se resultat av bättre kondition och att kunna öka mängden fysisk aktivitet som en 
drivkraft. En förbättrad sömn ansågs också vara ett mål och motiverade till fysisk 
aktivitet. 
 
Ett flertal artiklar (Ferrand et al., 2012; Fleury & Sedikides, 2007; Hansen et al., 2011; 
Kirkendoll et al., 2010; Korkiakangas et al., 2011b; Ogden & Hills, 2008) tog upp 
risken för sjukdom, ohälsa och döden som positiv motivation till att göra 
beteendeförändringar. Detta beskrevs mestadels i preventivt syfte (ibid.). Att bli sjuk 
och hamna på sjukhus med risksymtom kunde ses som ett hot mot hälsan (Ogden & 
Hills, 2008). Tankar om den egna mortaliteten och insikten om relationen mellan 
beteenden och hälsa beskrevs leda till ett uppvaknande och till en ny syn på tillvaron 
(ibid.). Ferrand et al. (2012) och Korkiakangas et al. (2011b) tar upp åldrandet som en 
drivkraft till fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet ansågs vara symtom- och 
sjukdomsförebyggande och skapade bättre förutsättningar gällande mobilitet och 
fysiska funktioner. Detta användes som motiv för att kunna behålla sin autonomi och 
kunna bo kvar hemma så länge som möjligt (ibid.). Hälsoproblem kunde också utgöra 
en barriär till hälsobeteenden (Kirkendoll et al., 2010; Korkiakangas et al., 2011a; 
Korkiakangas et al., 2011b; Kärner et al., 2005). De hälsoproblem som beskrevs 
(Kärner et al., 2005) var fysisk funktionsnedsättning, biverkningar av mediciner, fysiska 
ingrepp och dålig balans. Korkiakangas et al. (2011a) beskrev hälsoproblem som 
kronisk sjukdom och smärta i rygg och knän.  
 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva faktorer som påverkar motivationen till 
livsstilsförändring. För att hitta relevanta sökord som stämde överens med syftet och för 
att få en överblick av aktuellt forskningsläge gjordes en inledande osystematiskt 
litteratursökning. För att bredda kunskapsområdet och täcka in all forskning 
genomfördes även en litteratursökning inom hälsa, motivationsteorier, 
beteendeförändringar och livsstilsförändringar. Till den systematiska litteratursökningen 
valdes databaserna PsycINFO, CINAHL och PubMed vilka är de största databaserna 
inom medicin, omvårdnad och psykologi. Det kan ses som en styrka att sökningarna 
skedde i ett flertal olika databaser och att de har olika inriktningar ökade sannolikheten 
att finna relevant forskning till problemområdet.  
 
Valda sökord omvandlades till ämnesord med tanken om att i största möjliga mån 
använda dessa. Endast sökordet lifestyle changes fick sökas som fritextord i PubMed då 
det inte fanns som MeSH-term. Att använda ämnesord anses vara en styrka då det ökar 
specificiteten i sökningarna. Alla kombinationer av sökord söktes i samtliga databaser 
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med samma avgränsningar. Flera potentiella sökord fanns med från början men togs 
bort då de inte gav relevanta resultat och därmed inte redovisas bland 
sökordsöversikten. Sökningar som inte gav några resultatartiklar valdes att inte 
redovisas i sökhistoriken.  
 
Det stora antalet dubbletter kan ses som en styrka då det intygar att sökorden varit 
relevanta och att sökområdet på så vis har täckts in. De artiklar där abstrakten valdes att 
läsas hade en titeln som svarade mot studiens syfte. Artiklar med missvisande titlar kan 
ha gjort att relevanta resultatartiklar har gått mistes om vilket kan ses som en svaghet.  
 
Till en början valdes sökningarna att göras med en tidsbegränsning från 2008 och 
framåt för att få fram så aktuell forskning som möjligt. När inte sökningarna gav 
tillräckligt underlag med väsentlig forskning ansågs det mest befogat att utöka 
tidsavgränsningen med åren 2003-2007. Ett alternativ hade varit att utöka sökningarna 
med fritextord. På så vis hade studien gått miste om den specificitet inom 
problemområdet som sökningarna ändå gav. Studiens problemområde innefattade 
teorier och begrepp som det har bedrivits forskning på länge. Problemområdet handlade 
också om människors upplevelser vilket kan ses som fenomen som inte ändrar sig över 
tid i samma utsträckning som till exempel medicinsk teknologi eller vårdens 
organisation.  
 
Ett flertal artiklar påträffades under sökningens gång som handlade om motivation 
kopplat till olika sjukdomstillstånd så som HIV, cancer och svårare former av psykisk 
problematik. Dessa artiklar exkluderades då sambandet till beteendeförändringar och 
livsstilsförändringar saknades till dessa sjukdomstillstånd. Några av de valda 
resultatartiklarna handlade om hjärt- kärlsjukdom eller diabetes typ-2. Till dessa 
sjukdomstillstånd finns en starkare koppling till beteendeförändringar då detta tillhör en 
del av behandlingsstrategin. Ett stort antal träffar vid sökningarna handlade om olika 
motivationsteoriers användbarhet i relation till olika beteenden. Dessa artiklar 
exkluderades också då resultaten mera beskrev hur beteendena förändrades och inte vad 
som motiverat individerna till beteendena.   
 
Endast en kvantitativ artikel valdes som resultatartikel. Artiklar med både kvalitativ och 
kvantitativ metod var två till antalet och resterande nio var kvalitativa. Det fanns ingen 
medveten avsikt med detta utfall. Ett mera jämnt fördelat antal kvalitativa och 
kvantitativa artiklar hade kunnat göra studien mera tillförlitlig. Då den kvalitativa 
metoden har till uppgift att beskriva människors upplevelser och fenomen kring den inre 
livsvärlden, vilket studiens problemområde syftar till, uppfattades inte utfallet med ett 
större antal kvalitativa artiklar vara slumpmässigt.  
 
Resultatartiklarna var från Sverige, USA, Norge, Finland, Storbritannien och 
Nederländerna. Inga exklusionskriterier var kopplade till land. Utfallet av artiklar kan 
ses som att det ger en bild av syftet i relation till uppfattningen i mera industrialiserade 
länder i västvärlden, och inte till hela världen. Problematiken kring ohälsosamma 
levnadsvanor och välfärdssjukdomar är dock ett större bekymmer i industriländerna. 
Utvecklingsländerna har andra problem kopplat till hälsa och sjukdom. Att 
resultatartiklarnas representerade länder fick utgöra exempel för studiens resultat 
uppfattades inte heller slumpmässigt.  
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Att artiklarna först granskades individuellt för att sedan jämföras och diskuteras ökar 
tillförlitligheten då olika synvinklar kunde identifieras. De tre olika temana som 
urskildes ur resultatet framträdde tydligt och ansågs relevanta till studiens syfte. Av de 
12 valda resultatartiklarna är sex artiklar av grad ett vilket innebär att de är av högst 
kvalitet. Av resterande artiklar är fyra artiklar av grad två och två artiklar av grad tre. 
De artiklar som är av grad tre anses trots den lägre kvalitetsgraden i bedömningen vara 
av tillräckligt god kvalité och innehålla relevanta resultat som stämmer överens med 
studiens syfte. I tre av resultatartiklarna saknas etiskt godkännande (Fleury & Sedikides, 
2007; Michaelidou et al., 2012; Ogden & Hills, 2008) vilket kan minska trovärdigheten. 
Det går dock att urskilja att etisk hänsyn tagits till deltagarna. I till exempel 
Michaelidou et al. (2012) kvantitativa artikel hade personer blivit tillfrågade av forskare 
om att fylla i ett frågeformulär. Personerna hade möjlighet att tacka nej och det gick inte 
att härleda till vilka personer som valde att delta. Studien av Ahlin och Billhult (2012) 
hade ett genusperspektiv där syftet var att ta redan på kvinnors upplevelse. Övriga 
artiklar presenterade inte resultatet ur ett genusperspektiv. I flera artiklar var deltagarna 
överrepresentativa av kvinnor. Michaelidou et al. (2012) beskrev tankar om att kvinnor 
var mera villiga att delta än män. Det kan ses som en svaghet för studien att mäns 
perspektiv inte representeras i lika stor utsträckning 
 

Resultatdiskussion 
 

Ett tydligt resultat som framkom av forskning är det sociala stödets betydelse för 
människan (Ahlin & Billhult, 2012; Kirkendoll et al., 2010; Korkiakangas et al., 2011; 
Kärner et al., 2005) . Forskning exemplifierar drivkrafters och hinders samband med 
beteendeförändringar kopplat till det sociala stödet och sociala nätverk. Ett socialt 
nätverk ses som samverkansrelationer för människan (Benzein, Hagberg & Saveman, 
2009), som är en förutsättning för utveckling och bevarande av den sociala identiteten. I 
en kanadensisk studie (Richmond & Ross, 2008) beskrivs kopplingen mellan det sociala 
stödet och hälsa. Det stöd som familjen utgör är utmärkande för människans utveckling 
av psykologiska resurser som självförtroende, självkänsla och målmedvetenhet. Socialt 
stöd ses också som en känsla av trygghet, säkerhet, tröst och enighet för människan. 
Självkänslan betonas som det fundamentala begreppet för upplevelsen av att må bra i 
sig själv och att inneha bra kvaliteter. En individs självkänsla ses som en förutsättning 
för att kunna ta tag i problem (ibid.). Kjellström (2005) menar att människor som har ett 
socialiserat förhållningssätt har ett behov av grupptillhörighet. Individen är sina 
relationer och organiserar sin mening utifrån andras förväntningar. Det är gruppens 
tankesystem som är styrande vilket kan göra det svårt för den enskilda individen själv 
att gå utanför ramarna och ändra beteenden och vanor (ibid.). Self-determination teorin 
(SDT) är en teoretisk modell för motivation som har starkt stöd i forskningen. Teorin är 
vanligt förekommande bland studier i sökta databaser (Sharma & Smith, 2011; Silva, 
Vieira, Coutinho, Minderico, Matos, Sardinha, & Teixeira, 2010; Teixeira, Palmeira, & 
Vansteenkiste, 2012; Vlachopoulos, Kaperoni & Moustaka, 2011) och kan på så vis 
uppfattas som väl studerad. Studierna har alla som syfte att beskriva rollen av SDT’s 
påverkan på olika beteenden och motivationsprocesser relaterat till att bryta beteendena. 
Beteendena är i de olika studierna relaterade till fysisk aktivitet, matvanor, hälsa, 
viktnedgång, drog- och alkoholmissbruk. Den teoretiska modellen för motivation SDT 
beskriver att desto mera självbestämmande reglering en individ har (Josefsson & 
Lindwall, 2010), desto stadigare grund läggs för ett långsiktigt bevarande av nya 
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beteenden. SDT styrker även betydelsen av det sociala stödet genom det inneboende 
och medfödda psykologiska behovet av social tillhörighet hos människan. Den 
teoretiska modellen beskriver att motivationen påverkas av hur väl människan lyckas 
tillfredsställa behovet av social tillhörighet, vilket innebär hur väl individen i beteendet 
upplever samhörighet med andra (ibid.). Samhörigheten med andra beskrivs också 
utifrån den glädje det ger att få umgås med andra vid till exempel fysisk aktivitet och 
hur det påverkar motivationen positivt (Ferrand et al., 2012; Korkiakangas et al., 
2011b). Som en sammanfattande tolkning kan det sociala stödet ses som mera 
betydelsefullt för många individer med ett socialiserat förhållningsätt. Individer med 
livsförfattande- och självtransformerande förhållningsätt kan mera lita på sina egna 
bedömningar och göra egna medvetna livsstilsval. Det sociala stödet kan också ses som 
en central aspekt när inre motivation saknas.  
 
Ogden och Hills (2008) beskriver hur det sociala nätverket kan ha positiv inverkan på 
människor. Exempel ges utifrån hur rökare kan sluta röka när de hamnar i sociala 
nätverk där rökning inte är acceptabelt eller lämpligt. En möjlig förklaring till detta kan 
beskrivas utifrån att Kjellström (2005) förklarar det socialiserade förhållningsättet med 
att gruppens åsikter och värderingar är avgörande för individen, vare sig de är sunda 
eller osunda. Omedvetna val görs för att passa in i gruppen.  
 
Ahlin och Billhult (2012) har bedrivit forskning kring hur kvinnor med diabetes typ-2 
ser på sin hälsa. Individerna upplever sig orättvist behandlade av livet och att de ser sig 
som offer för omständigheterna på grund av sjukdomen. Hur kvinnorna ser på det egna 
ansvaret av sin hälsa och sina valmöjligheter stämmer överens med hur Kjellström 
(2005) beskriver det socialiserade förhållningssättet. Individer som har ett socialiserat 
förhållningssätt har svårt att se hur de själva kan påverka sin livssituation, och ser sig 
ofta som offer för omständigheter runt omkring (ibid.). Individerna i en studie (Ahlin & 
Billhult, 2012) ser endast problem och svårigheter när det gällde att utföra en 
beteendeförändring. De anser sig ha bristande kunskap gällande anledningen till 
nödvändiga livsstilsförändringar. Bristen på kunskap och oförståelsen för hur 
beteendeförändringen skall gå till upplevs som en barriär till motivation (ibid.). 
Bristande kunskap är också något som relateras till det socialiserade förhållningssättet 
(Kjellström 2005). Kunskap kan också upplevas som en drivkraft till förändring 
(Walseth et al., 2011). Individerna efterfrågar kunskap, främst medicinsk om blodtryck 
och glukosnivå. Medicinsk information ökar individernas möjlighet till delaktighet och 
autonomi. Den ökade kontrollen för den egna hälsan upplevs som motiverande (ibid.). 
Kontroll kan leda till att människan tror sig kunna påverka sin livssituation vilket gör att 
en individ agerar, snarare än att stå handlingsförlamad inför yttre krafter (Antonovsky, 
1987). Eldh (2011) beskriver hur forskning tyder på att resultat av vård och behandling 
förbättras då individerna är delaktig. Sjuksköterskan kan uppmuntra denna delaktighet 
och skapa förutsättningar för individens empowerment. Sjuksköterskan bör lämna 
utrymme för individen att uttrycka kunskap och information om sig själv, så som 
symptom och den egna livssituationen. Genom att ta tillvara på individens kunskap som 
en resurs skapas delaktighet och förtroende mellan individer och hälso- och sjukvården 
(ibid.). Det kan tolkas som att sjuksköterskan lättare kan nå fram till individer med låg 
motivation om individer har kunskap om sig själva och har ett mål med förändring av 
levnadsvanor. Motivationsarbetet verkar underlättas om individen inser att de själva kan 
påverka sin hälsosituation. 
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Flera individer anser att en livskris kan vara en avgörande drivkraft för motivation till 
beteendeförändring (Ogden & Hills, 2008). Livskriser som verkar motiverande är både 
traumatiska kriser (Cullberg, 2006) och kritiska perioder i vuxenlivet. Exempel på 
traumatiska kriser kan vara sjukdom och vistelse på sjukhus eller att någon närstående 
dör. Viktiga milstolpar i livet så som att skaffa barn eller fylla jämt är exempel på 
kritiska perioder i vuxenlivet som kan verka självutvecklande. Kriser består av olika 
faser där nyorienteringsfasen är målet. I nyorienteringsfasen har ofta nya insikter 
skapats. Individen har fått läka och upplever ofta tillvaron annorlunda. Krisen finns med 
som en påminnelse om utvecklingen som skett (ibid.). Berättelser om hur människor 
förändrat sina liv efter någon form av livskris exempelvis sjukdom är vanligt 
förekommande i böcker och media. Det är intressant hur dessa människor vill dela med 
sig av sina erfarenheter till andra människor som inte inser att de bör förändra sin 
livsstil. Många människor som gått igenom en svår livskris beskriver hur de på vägen 
mot nyorienteringsfasen upptäcker vad som för dem är viktigt i livet. 
 
Känslan av välbefinnande och glädje som drivkraft till förändring återkommer i flera 
studier (Ahlin & Billhult, 2012; Fleury & Sedikides, 2007; Korkiakangas et al., 2011b; 
Michaelidou et al., 2012) Det beskrivs hur glädje och välbefinnande kan hjälpa 
individer att övervinna vissa barriärer till förändring så som fysisk smärta (ibid.).  
Individer upplever och hanterar situationer i livet på olika sätt. Vissa individer har större 
förmåga att göra medvetna livsstilsval än andra trots svårigheter vilket kännetecknar det 
livsförfattande förhållningssättet (Kjellström, 2005). Antonovsky (1987) beskriver i sin 
teori att hälsa uppstår då individen uppnått en känsla av sammanhang (KASAM). 
Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är delbegrepp inom teorin. Kjellström 
(2005) beskriver hur människan bör ha uppnått ett livsförfattande förhållningssätt för att 
kunna ta ansvar för sin hälsa. Individen som utvecklat sitt förhållningssätt har större 
möjlighet att finna mening med självutveckling (ibid.). Upplevelsen av att det finns en 
mening med förändring och att individen kan hantera förändringen verkar vara en 
motiverande faktor. Att finna mening i tillvaron verkar inge hopp och framtidstro hos 
individer. Om en individ inte anser att det finns någon mening med förändringen är det 
svårt för sjuksköterskan att hjälpa individen framåt i motivationsarbetet. För individer 
som har svårt att finna mening med att göra en beteendeförändring verkar det vara 
viktigt att först få utbildning och information. Då individen har mer kunskap ökar 
möjligheten att inse fördelarna med förändringen. 
 
Struktur och planering är positiva motivationsfaktorer (Fleury & Sedikides, 2007). Då 
en människa lyckas skapa strategier kring aktuell förändring underlättas 
förändringsprocessen och risker för att återfalla i gamla vanor minskar. I arbetet med att 
skapa en strategi eller plan sätts ofta olika mål upp. Det är då viktigt att använda mindre 
delmål och att dessa delmål är realistiska. Att sätta upp för höga mål innebär en risk för 
att individer misslyckas vilket leder till besvikelse och tappat självförtroende. Vissa 
individer beskriver hur olika mål och utmaningar motiverar till beteendeförändring 
(ibid.). Andra individer upplever förväntningar och planer som ouppnåeliga krav (Ahlin 
& Billhult, 2012), vilket skapar ångest och sämre självförtroende. Då en individ tappar 
tron på sig själv och sina möjligheter att påverka tillvaron skapas hinder till 
beteendeförändring. Det kan vara svårt att som sjuksköterska nå fram till människor 
som tappat tron på sig själv och motivera dem till att förändra sin livssituation. Det 
gäller att möta individer på deras nivå. Vissa är redo till förändring medan andra måste 
få tid att förbereda sig (ibid.).  
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Det finns en teori om hur människan kan befinna sig i fyra olika stadier (Josefsson & 
Lindwall, 2010). Dessa stadier är begrundande (contemplation), förberedelse 
(preparation), handling (action) och upprätthållande av aktivitet (maintenance). I det 
begrundande stadiet har individen tankar på en förändring. I det förberedande stadiet 
börjar individen aktivt ta tag i förändringen, där är det viktigt för individen att få stöd 
och uppmuntran. I det aktiva stadiet går den mentala förberedelsen över i handling och i 
det sista stadiet har förändringen blivit en vana vilket innebär att det nya beteendet 
känns naturligt. Individer beskriver hur det kan verka som om en individ inte tar tag i 
problemet (Fleury & Sedikides, 2007) men att det i själva verket handlar om att 
individen förbereder sig mentalt.  
 
I möten med individer som har svårt att tillmötesgå kraven om livsstilsförändring i 
hälsosyfte bör sjuksköterskan försöka skapa en förtroendefull atmosfär. Att lyssna 
aktivt och vara inkännande är viktiga förmågor (Eldh, 2011) som sjuksköterskan måste 
ta till vara för att skapa förtroende hos individen. Genom att använda metoden med 
motiverande samtal (MI) kan sjuksköterskan hjälpa individer förstå varför en 
livsstilsförändring är nödvändig och hur de själva kan göra en beteendeförändring 
(Brobeck, Bergh, Odencrants, & Hildingh, 2011). Det är en utmaning för 
sjuksköterskan att skapa tillit hos en individ. Genom att använda MI och därmed utgå 
från vad individen själv tror sig kunna göra för att förändra livsstilen, kan 
sjuksköterskan undvika att individen känner sig i underläge. Kommunikationen blir 
därmed mer jämlik.  
 
Sjuksköterskeyrket kopplas oftast samman med att vårda sjuka människor. Ett av det 
fyra målen som ingår i International Council of Nurses (ICN) etiska kod är dock även 
att främja hälsa (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007). Detta mål kan ibland 
hamna i skymundan. Sjuksköterskan har i sin position ett bra utgångsläge att fånga upp 
individer innan de blivit sjuka. Sjuksköterskan utgör ett stöd och en inspirationskälla för 
individer som strävar mot en hälsosammare livsstil.  
 
Konklusion 
 

Motivationsfaktorer som påverkar möjligheten för individer att genomföra 
beteendeförändringar kopplat till livsstilen är många. Hur olika faktorer påverkar 
motivationen hos en människa är individuellt. Individer har alla olika förmågor och 
förutsättningar att arbeta mot och ta till sig nya vanor och beteenden. Detta beror bland 
annat på individens förhållningssätt till sig själv och till andra individer, samt till 
omständigheter och sammanhang i individens liv. Faktorer som verkar som drivkrafter 
för vissa individer upplevs som barriärer för andra. Det sociala stödet visar sig vara en 
betydelsefull drivkraft hos många människor. Att känna sig ensam och utanför kan 
utgöra ett hinder. Vägen mot nya vanor och beteenden förenklas när närstående fysiskt 
också är med i förändringsprocessen eller fungerar som ett verbalt uppmuntrande stöd. 
Andra faktorer som påvisas vara drivkrafter för många individer är att finna mening 
med förändringen samt att uppleva glädje och välbefinnande efter genomförd 
förändring. Information, mål och utmaningar upplevs av vissa individer som sporrande, 
men kan också upplevas som press och omöjliga krav av andra. Flera individer upplever 
att struktur och skapandet av strategier för att komma igång underlättade 
förändringsprocessen. Lågt självförtroende och en känsla av misslyckande minskar 
motivation vilket är viktiga aspekter att ta hänsyn till. Då den inre motivationen är 
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tillräckligt stark kan praktiska och fysiska barriärer så som tidsbrist, sämre ekonomi och 
smärta lättare övervinnas. Självförtroende föder framtidstro och en positiv inställning. 
Individen måste vara redo, ha bestämt sig och vilja genomföra förändringsprocessen.  
 

Implikation 
 

Hälsopromotion måste börja ta större plats inom vården. Ofta fokuserar sjuksköterskor 
på det sjuka hos individen istället för att ta vara på friskfaktorer och främja hälsa. 
Genom att nå individer innan de utvecklar välfärdssjukdomar skulle mänskligt lidande 
och stora kostnader sparas. Ökad förståelse hos sjuksköterskan om motivationsfaktorers 
påverkan skulle underlätta det hälsofrämjande arbetet. Vidare forskning inom området 
är därför betydelsefull.  
 
Det finns en utpräglad komplexitet i att försöka uppmuntra de individer som saknar eller 
har låg motivation till nya vanor och beteenden. Hur sjuksköterskan ska nå fram till 
individer i motivationsarbetet är ett relativt outforskat område som behöver kartläggas 
ytterligare. Resultatet av litteraturstudien visar på vikten av det sociala stödet vid 
förändringsprocessen. Så att involvera anhöriga och andra närstående redan i 
motivationssamtalen är ett förslag.  Att uppmuntra till samarbete och att stödja varandra 
till gemensamma mål kan vara en strategi för att uppnå positiv motivation.  Det är 
viktigt att sjuksköterskan under grundutbildningen men även under utbildning på 
avancerad nivå får kunskap om motivationsfaktorer.  
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Patients’ and 
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health 
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study  
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både patienters och 
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patienter och 13 
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patienterna: Nyss gått 
igenom ett hälsoprogram – 
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Inklusionskriterier för 
vårdpersonalen: 
Involverade i hantering 
eller leverans av NHS 
Health check programme. 
Bortfall redovisas ej. 
 

Många faktorer är 
involverade i patienters och 
vårdpersonals förståelse för 
interventioner och 
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interventioner ska skapas 
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Storbritannien 
 
CINAHL 

Fleury, J., & 
Sedikides, C. 

Wellness 
motivation in 
cardiac 
rehabilitation: 
the role of  
self-
knowledge in 
cardiovascular 
risk 
modification. 
  

Syftet var att öka 
förståelsen om hur 
självkännedom ligger 
till grund för motiv, 
förväntningar, 
och mål i processen 
vid 
livsstilsförändringar 
hos människor med 
hjärt- kärlsjukdom. 

Kvalitativ studie där 
intervjuer genomfördes och 
analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
24 personer med hjärt- 
kärlsjukdom som 
genomgick processen mot 
beteendeförändring. 
Inklusionskriterier: 
Deltagande i ett 
rehabiliteringsprogram för 
hjärt- kärlsjuka, 
diagnostiserad hjärt- 
kärlsjukdom, 
engelsktalande, informerat 
samtycke gällande studien. 
Bortfall redovisas ej. 
 

Självkännedom har stor 
inverkan på hälsobeteende 
och motivering till 
bibehållen 
beteendeförändring. Det 
finns olika dimensioner av 
självkännedom. Att sätta 
upp en strategi för 
förändringen kan underlätta 
arbetet. I ett 
förändringsarbete är det 
viktigt med målsättning och 
att det finns olika alternativ 
gällande hur individen kan 
utföra förändring. 

60% = Grad 3 
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2011 
 
Norge 
 
PsycINFO 

Hansen, E., 
Landstad, B. 
J., Hellzén, 
O., & 
Svebak, S. 

Motivation for 
lifestyle 
changes to 
improve health 
in people with 
impaired 
glucose 
tolerance 

Syftet var att 
identifiera faktorer 
som kunde vara 
betydande vid 
motivation till 
livsstilsförändring 
för att underlätta en 
minskning av nedsatt 
glukosintolerans, och 
därmed minska 
risken för att drabbas 
av diabetes typ-2. 
 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer som analyserades 
med innehållsanalytisk 
ansats.  
 
Totalt 18 personer, boende i 
en kommun i Norge deltog 
i studien. Deltagarna hade 
diagnostiserats med nedsatt 
glukosintolerans efter en 
storskalig hälsoscreening.  
Bortfall redovisas ej. 

Livsstilsförändringar tar tid 
och måste anpassas till 
individen och relateras till 
deras sociala, pedagogiska 
och ekonomisk inställning. 
Uppföljning genom 
coachning, stöd i skapandet 
av strukturen i vardagen, ett 
socialt närverk och 
praktiskt stöd verkar vara 
viktiga faktorer för att 
upprätthålla 
livsstilsförändringar. 
 

88% = Grad 1 
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Land 
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Författare Titel Syfte Metod  
Urval  
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2010 
 
USA 
 
PsycINFO 

Kirkendoll, 
K., Clark, P. 
C., 
Grossniklaus
, D., Igho-
Pemu, P., 
Mullis, R., & 
Dunbar, S. 
B. 

Metabolic 
syndrome in 
African 
Americans: 
Views on 
making 
lifestyle 
changes. 

Syftet var att 
undersöka vuxna 
afroamerikaners 
förståelse av 
sjukdomen metabolt 
syndrom och deras 
motiv till att göra 
livsstilsförändringar. 

Kvalitativ studie som utgår 
från 3 fokusgrupper. 
 
Potentiella deltagare som 
fanns i en databas på en 
vårdcentral och en 
medicinmottagning 
tillfrågades.  
 
Inklusionskriterier: Vuxna i 
åldrarna 30-60 år med 
minst tre kriterier för 
metabolt syndrom. 
Deltagarna hade antingen 
lyckats eller misslyckats 
med att göra 
livsstilsförändringar det 
senaste året, eller blivit 
diagnostiserade med 
hypertoni  
Bortfall redovisas ej. 
 

Livsstil interventioner för 
afroamerikaner med 
metabolt syndrom bör 
fokusera på att bygga 
förtroende, utveckla 
egenkontroll kompetens, 
socialt stöd, och identifiera 
förslag fysisk aktivitet som 
inte kostar så mycket.  
 
Utveckling av kulturellt 
relevanta insatser som är 
effektiva i att hjälpa 
människor med metabolt 
syndrom behövs för att 
minska de långsiktiga 
negativa konsekvenserna av 
sjukdomen. 
 

77% = Grad 2 
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år 
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Författare Titel Syfte Metod  
Urval  
Bortfall 
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kvalitet 

2011a 
 
Finland 
 
CINAHL 

Korkiakanga
s, E. E., 
Alahuhta, M. 
A., Husman, 
P. M., 
Keinänen-
Kiukaanniem
i, S., Taanila,  
M., & 
Laitinen, J. 
H. 

Motivators and 
barriers to 
exercise 
among adults 
with a high 
risk of type 2 
diabetes - a 
qualitative 
study. 

Syftet med studien 
var att beskriva 
drivkrafter och 
hinder till 
motion/träning hos 
vuxna med risk för 
diabetes typ-2.  

Kvalitativ studie med en 6 
månaders uppföljning. 
Rådgivningssamtal i grupp 
filmades. Datan 
analyserades med hjälp av 
induktiv innehållsanalys.  
 
74 deltagare valdes ut inom 
företagshälso- och 
primärvården.  
 
Inklusionskriterier: Villig 
att delta, ≥12 poäng på ett 
diabetesrisktest med risk 
för oförmåga till arbete, 
haft förhöjt faste 
blodglukos, eller försämrad 
glukos tolerans de senaste 
12 månaderna.  
Exklusionskriterier: 
Medicinerad fetma, dåligt 
kontrollerad depression 
eller annan psykisk 
problematik, personer i 
allvarlig livskris. 
Bortfall redovisas ej. 

Deltagarna hade en positiv 
inställning till ökad motion 
vilket är en ledande faktor 
för hållbar förändring av 
motionsvanor. 
 
I rådgivningssamtal med 
patienter är det av vikt att 
främja träning tillsammans 
med familjen, tidsplanering 
och det sociala stödet.  

83% = Grad 1 
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Tabell 3, Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                    Bilaga C7 
 
Puplikations
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod  
Urval  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2011b 
 
Finland 
 
PsycINFO 

Korkiakanga
s, E., 
Taanila, A. 
M., & 
Keinänen-
Kiukaanniem
i, S. 

Motivation to 
physical 
activity among 
adults with 
high risk of 
type 2 diabetes 
who 
participated in 
the Oulu 
substudy of 
the Finnish 
Diabetes 
Prevention 
Study 
 

Syftet med studien 
var att beskriva 
drivkrafter och 
hinder till fysisk 
aktivitet hos patienter 
med hög risk för 
diabetes typ-2 som 
tidigare deltagit i en 
studie, och även se 
över om det är någon 
skillnad i 
drivkrafterna och 
hindren.  

Kvalitativ studie 
genomfördes som en 
uppföljningsstudie med 
identiskt frågeformulär 
innehållande öppna frågor 
som analyserades med 
induktiv innehållsanalys. 
 
71 personer fyllde i 
formuläret, och 
rekryterades från den 
tidigare studien 2003.  
Bortfall redovisas ej. 

Hälsa, livskvaliteten, 
psykiskt och fysiskt 
välmående sågs som 
motiverande faktorer till 
fysisk aktivitet. Dessa 
faktorer sågs tydligare vid 
uppföljningen än vid den 
tidigare studien. En 
minskning av hinder till 
fysisk aktivitet 
uppmärksammades i 
uppföljningsstudien.  

73% = Grad 2 
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Tabell 3, Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                    Bilaga C8 
 
Puplikations
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod  
Urval  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
 
Storbritannien 
 
CINAHL 

Ogden, J., & 
Hills, L. 

Understanding 
sustained 
behavior 
change: the 
role of life 
crises and the 
process of 
reinvention. 

Syftet var att 
undersöka de 
mekanismer som står 
bakom varaktiga 
beteendeförändringar 

Kvalitativ studie där 
semistrukturerade 
djupintervjuer 
genomfördes. 
 
Totalt 34 personer deltog. 
Inklusionskriterier: 
Personer som gått ner minst 
12,7 kg i vikt eller personer 
som slutat röka och 
upprätthållit denna 
förändring under minst 3 år. 
Bortfall redovisas ej. 
 

Studien antyder att varaktig 
beteendeförändring kan 
involvera andra typer av 
mekanismer än de som står 
bakom kortvarig 
beteendeförändring. 
Livskriser kan ha påverkan 
på om 
beteendeförändringen blir 
lång- eller kortvarig. 
 

83% = Grad 1 
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Tabell 3, Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                  Bilaga C9 
 
Puplikations
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod  
Urval  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2011 
 
Norge 
 
CINAHL 

Walseth, L., 
Abildsnes, 
E., & Schei, 
E. 

Patients' 
experiences 
with lifestyle 
counseling in 
general 
practice: A 
qualitative 
study.  

Syftet var att (1) 
utifrån ett 
patientperspektiv 
belysa betydelsen av 
Habermars teori som 
ett praktiskt 
överläggande 
tillvägagångssätt 
inom 
livsstilsrådgivning, 
samt att (2)  söka 
efter ämnen som 
patienten anser vara 
av betydelse i sådan 
rådgivning.  
 

Kvalitativ studie där 
observationer och 
intervjuer genomfördes av 
12 patienters 
livsstilsrådgivningssamtal 
på en allmän 
medicinmottagning.  
Till en uppföljningsintervju 
med öppna frågor 3 
månader senare deltog 8 
patienter, då 1 valde att inte 
delta och 3 inte svarade på 
underrättelsen.  
 

Iakttagelserna betonar 
vikten av ett 
personcentrerat 
förhållningsätt under 
livsstilsrådgivningen, samt 
stödet av relevans för 
Habermars teori som en 
praktiskt vägledning i 
samtalet.  

70% = Grad 2 
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Tabell 3, Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                 Bilaga D1 
 
Puplikations
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod  
Urval  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2012 
 
Storbritannien 
 
PsycINFO 

Michaelidou, 
N., 
Christodouli
des, G., & 
Torova, K. 

Determinants 
of healthy 
eating: a cross-
national study 
on motives 
and barriers. 

Syftet var att 
undersöka vilken 
inverkan drivkrafter 
och hinder har på 
personer som vill 
övergå till sundare 
matvanor. 

Kvantitativ studie med  
frågeformulär som 
deltagarna själva fick fylla i 
med en cross-national 
research design. 
Data samlades in genom att 
301 personer från Tjeckien 
och 266 personer från 
Storbritannien fick fylla i 
ett frågeformulär.  
 
Bias på kvinnor, då 
forskarna fick en känsla av 
att kvinnor var mer 
benägna att slutföra 
formuläret. 
Bortfall redovisas ej. 

Inre motivation är den 
viktigaste förutsättning för 
intentionen att äta sundare i 
både Tjeckien och 
Storbritannien.  
Hälsosamma kostvanor är 
primärt styrande av inre 
motivation i Storbritannien 
och av psykologiska hinder 
i Tjeckien.  
Fysiska hinder ansågs inte 
vara viktiga som 
förutsättning för 
hälsosamma kostvanor. 
 

69% = Grad 3 
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Tabell 3, Artikelöversikt/forskning med kvalitativ och kvantitativ metod                          Bilaga E1 
 
Puplikations
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod  
Urval  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2012 
 
Frankrike 
 
PsycINFO 

Ferrand, C., 
Nasarre, S., 
Hautier, C., 
& Bonnefoy, 
M. 

Aging and 
Well-Being in 
French Older 
Adults 
Regularly 
Practicing 
Physical 
Activity: A 
Self-
Determination 
Perspective. 

Syftet var att 
identifiera 
motivationsfaktorer 
till fysisk aktivitet 
hos äldre personer 
och till att få bättre 
förståelse av deras 
uppfattade motiv för 
att kunna förklara 
deras regelbundna 
motionsvanor i 
relation till self-
determination teori.  

Kvalitativ och kvantitativ 
studie där frågeformulär 
användes samt 
semistrukturerade 
intervjuer genomfördes 
som analyserades med hjälp 
av induktiv innehållsanalys.  
 
Till frågeformuläret: 
Randomiserat urval av 92 
deltagare från en förening 
som organiserar med 
fysiskt aktivitet till 
pensionärer över 50 år. 
Till intervjuerna: 38 
deltagare valdes ut efter 
frågeformulärens utslag. 
Inklusionskriterier: Bosatta 
i en stad i Frankrike, inga 
medicinska problem, 
regelbundet deltog i det 
organiserade 
motionsprogrammet som 
föreningen anordnade.  
Bortfall redovisas ej. 
 

Då äldre deltar i fysisk 
aktivitet ökar deras förmåga 
att känna tillfredsställelse. 
Regleringen av dessa 
hälsobeteenden kopplas 
samman med en vilja och 
autonomi snarare än krav 
och kontroll.  

85% = grad 1 
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Tabell 3, Artikelöversikt/forskning med kvalitativ och kvantitativ metod                          Bilaga E2 
 
Puplikations
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod  
Urval  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2005 
 
Sverige 
 
CINAHL 
 

Kärner, A., 
Tingström, 
P., Abrandt-
Dahlgren, 
M., & 
Bergdahl, B. 

Incentives for 
lifestyle 
changes in 
patients with 
coronary heart 
disease 
 

Syftet var att 
undersöka hur 
människor i 
rehabiliteringsfasen 
av 
kranskärlssjukdom 
upplever både 
sporrande och 
begränsande faktorer 
relaterade till 
livsstilsförändringar 
av vikt för 
välbefinnande och 
prognos. 
 

Kvalitativ studie med 
fenomenografisk ansats. De 
identifierade kategorierna 
analyserades sedan med 
kvantitativ metod. 
 
Datan som redovisas i 
studien är en del i ett större 
projekt. 
 
Totalt 113 patienter 
intervjuades 6 veckor efter 
diagnostiserad 
hjärtsjukdom och igen efter 
1 år. 
Bortfall redovisas ej. 
 

Genom att ta till vara på 
patienters individuella 
drivkrafter når dessa 
individen lättare sina mål 
gällande 
livsstilsförändringar.  Även 
barriärer bör 
uppmärksammas i  ett 
motivationsarbete.  

68% = Grad 3 
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Bilaga F1 
Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 
Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, 
resultat = 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     
Metodval adekvat till 
frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, 
beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med t.ex. 
lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 
Bortfall med betydelse 
för resultat 

Analys 
saknar/Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg  Medel  Hög 
Etiska aspekter En angivna Angivna   
Resultat     
Frågeställningen 
besvarad 

Nej Ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller 
etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultat  
(citat, kod, teorier etc) 

Ej acceptabel  Låg Medel God 

Diskussion     
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av 
egenkritik och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     
Överensstämmelse med 
resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg  Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (max 48p) p   p p p 
    p 
Grad I: 80%    % 
Grad II: 70%    Grad 
Grad III: 60%     

     
Titel     
Författare     
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Bilaga F2 
Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 
Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, 
resultat = 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     
Metodval adekvat till 
frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, 
beskrivning, 
representativitet) 

 
Ej acceptabel 

 
Låg 

 
Medel 

 
God 

Patienter med t.ex. 
lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 
Bortfall med betydelse 
för resultat 

Analys 
saknar/Ja 

Nej   

Etiska aspekter En angivna Angivna   
Resultat     
Frågeställningen 
besvarad 

Nej Ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller 
etc) 

 
Saknas 

 
Otydlig 

 
Medel 

 
Tydlig 

Statistisk analys 
(beräkningar, metoder, 
signifikans) 

 
Saknas 

 
Mindre 

 
Bra 

 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   
Tolkning av resultat  Ej acceptabel  Låg Medel God 
Diskussion     
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av 
egenkritik och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     
Överensstämmelse med 
resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg  Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (max 48p) p   p p p 
    p 
Grad I: 80%    % 
Grad II: 70%    Grad 
Grad III: 60%     

     
Titel     
Författare     
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