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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som individer upplever är avgörande för att 

vidmakthålla en beteendeförändring att minska intaget av livsmedel med tillsatt socker. För 

att besvara syftet användes följande frågeställningar: 

 

 Finns det några skillnader gällande faktorer som initierar respektive vidmakthåller en 

beteendeförändring att minska intaget av livsmedel med tillsatt socker? 

 

 Vilka personliga faktorer upplevs vara avgörande för att vidmakthålla en 

beteendeförändring att minska intaget av livsmedel med tillsatt socker? 

 

 Vilka miljömässiga faktorer upplevs vara avgörande för att vidmakthålla en 

beteendeförändring att minska intaget av livsmedel med tillsatt socker? 

 

 Vilka sociala faktorer upplevs vara avgörande för att vidmakthålla en 

beteendeförändring att minska intaget av livsmedel med tillsatt socker? 

 
Metod 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ intervjustudie som 

metod med deduktiv ansats för att nå djupare förståelse. Deltagarna bestod av sex deltagare 

varav fyra kvinnor och två män i åldrarna 49-56 år som alla medvetet hade minskat sin 

sockerkonsumtion under minst 12 månaders tid. Intervjuerna genomfördes i halvstrukturerad 

form och för att analysera det transkriberade materialet användes en manifest innehållsanalys.  

 

Resultat 

Personliga faktorer relaterade till hälsa var orsaken till varför deltagarna bestämde sig för att 

minska intaget av tillsatt socker. Det krävdes även att tillfället var rätt för att steget skulle tas. 

Betydelsefullt för att lyckas var uppfyllelse av olika förväntningar. Olika former av 

självreglering som motivation, tilltro till den egna förmågan och strategier för att motstå 

underlättade vidmakthållandet. Det gjorde även tillräckliga resurser och etablera nya vanor. 

Hemmet upplevdes som den lättaste miljön och bortbjudningar och restaurangbesök som de 

svåraste. Socialt stöd var en viktig faktor, främst från den närmsta familjen. 

 

Slutsats 

Både personliga, miljömässiga och sociala faktorer upplevs som viktiga för att vidmakthålla 

en minskad konsumtion av tillsatt socker även om de personliga var mest avgörande. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att 90 % av diabetes typ 2, 80 % av hjärt-

kärlsjukdom och 30 % av alla cancerformer kan förhindras genom ökad fysisk aktivitet och 

hälsosamma matvanor tillsammans med minskad rökning. Den enorma tekniska utvecklingen 

på senare år har på olika sätt bidragit till ett minskat energibehov samtidigt som konsumtionen 

av näringsfattiga och energirika livsmedel fortsätter att öka. Konsekvensen av detta har blivit 

att övervikt och fetma är ett av de största folkhälsoproblemen vi har i Sverige idag. 

(Andersson & Ågren 2005, s. 5 ff.) Livsmedelsverkets senaste undersökning av den svenska 

befolkningens livsmedel- och näringsintag visar att fyra av tio svenskar intar mer socker än 

den rekommenderade mängden (Livsmedelsverket 2012, s. 142). Endast 20 % av det totala 

sockerintaget visades komma från naturliga källor och resten från tillsatt socker främst från 

söta drycker, fikabröd, choklad och godis (Ibid. s. 86). 

 

I dagens samhälle har mat aldrig varit mer tillgängligt och i förhållande till inkomst aldrig så 

billig. Även förpackningar av näringsfattiga och energitäta livsmedel har blivit allt större samt 

marknadsföringen av dessa mer omfattande. För att kunna stå emot dessa ständiga frestelser 

som finns tillgängliga och minska konsumtionen krävs inte bara en ökad kunskap och 

medvetenhet hos konsumenten. Det krävs också en aktiv insats för att begränsa intaget av 

dessa livsmedel för att det ska upprätthållas över tid. (Andersson & Ågren 2005, s. 7) Men 

vilka faktorer är viktiga för att lyckas stå emot dessa och vidmakthålla ett minskat intag i en 

miljö som lockar med det motsatta? En sådan kunskap blir central för att på ett så effektivt 

sätt som möjligt arbeta med hälsofrämjande insatser för att minska intaget både på individ- 

och befolkningsnivå. Tidigare forskning har främst undersökt vilka faktorer som är avgörande 

för att förbättra kostvanor generellt. Få studier är gjorda på beteendeförändringar med 

minskad sockerkonsumtion i fokus och därför valdes det som inriktning i denna studie.  

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Beteendeförändring 

Förändringar är någonting som varje människa möter och måste hantera i vardagen, både 

sådant som vi själva kan påverka och inte. Beteendeförändringar och levnadsvanor är 

någonting som varje enskild individ har makten att styra över. Länge förekom tron att vi 
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människor snabbt och enkelt kan förändra våra livsstilsvanor och att det bara handlar om att ta 

första steget mot hälsosammare vanor. Denna tro ledde till att insatser för att hjälpa människor 

att förändra sina vanor eller beteende gav bristfälliga resultat. En beteendeförändring borde 

istället ses som en process där förändringen mot en mer hälsosam livsstil eller vana sker 

stegvis. Att förändra hälsorelaterade levnadsvanor som är inlärda och invanda under en lång 

tid kräver både mycket energi, resurser och tid samt daglig kontroll av individen. Detta gör 

hälsorelaterade beteendeförändringar till en komplicerad process som inte bara sker över en 

natt. (Faskunger & Nylund 2014, s. 20 ff.)  

 

För att förklara hur en beteendeförändring sker stegvis i olika förändringsstadium har den 

transteoretiska modellen blivit den mest omtalade (Schwarzer 2008, s. 4). Vid utvecklandet av 

denna modell med studier på personer som försökte sluta röka visade sig de första tre till sex 

månaderna vara den största riskperioden för återfall. Det var inte förrän efter sex till tolv 

månader från det att deltagarna förändrat sina rökvanor som de flesta inte längre upplevde 

några problem med att sluta och förändringen hade stor chans att upprätthållas. (Prochaska & 

DiClemente 1982, s. 284) I denna studie kommer därför en varaktig beteendeförändring 

innebära att de nya vanorna vidmakthållits över tolv månaders tid. 

 

1.2.2 Tillsatt socker 

Med benämningen ”tillsatt socker” menas det socker som inte utgör en naturlig del av ett 

livsmedel. Livsmedel med tillsatt socker ger ofta mycket energi och lite näring. Problemet 

idag är att tillsatt socker inte bara förekommer i mer självklara sockerkällor som läsk, godis 

och fikabröd utan många andra livsmedel som fruktyoghurtar och flingor sötas. Ett stort intag 

av dessa livsmedel medför negativa effekter på hälsan då det är lätt att få i sig en större mängd 

energi än vad som förbrukas. Socker består av de mindre beståndsdelarna glukos och fruktos, 

där glukos är det enda bränsle som vår hjärna använder för energi. Glukos kan däremot brytas 

ner från stärkelse som exempelvis finns i potatis och bröd vilket gör att vi inte har något 

behov av tillsatt socker och det inte ger några positiva hälsoeffekter. Enligt de nordiska 

näringsrekommendationerna bör därför inte mer än 10 % av det dagliga energiintaget komma 

från tillsatt socker. (Livsmedelsverket 2017) 
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1.3 Tidigare forskning 

En studie har genom självskattningsformulär undersökt betydelsen av faktorer som 

upprätthåller och hindrar konsumtionen av livsmedel med högt sockerinnehåll samt hur vanor 

påverkar. Ur ett slumpmässigt urval av den irländska befolkningen valde 477 individer att 

delta. Resultaten från denna studie belyser vikten av tilltro till den egna förmågan, så kallad 

self-efficacy. Betydelsefullt är också att ha en kostplan eller någon form av självreglering för 

att inta en begränsad mängd socker, framförallt när tilltron till den egna förmågan är svag. 

Vanor är upprepade, okontrollerade beteenden som i större utsträckningen styrs av omgivande 

faktorer än individen själv. Ohälsosamma vanor påverkar effekten av planerade beteenden 

och individens kontrollförmåga. På så sätt ökar chansen för en varaktig självreglering i en 

miljö som stödjer de hälsosamma vanorna. Därför kan det vara betydelsefullt att inte bara 

ändra på själva beteendet utan även på bakomliggande vanor i en intervention att minska 

individers sockerintag. (Naughton, McCarthy & McCarthy 2015) 

 

För att undersöka vilka faktorer som påverkar en beteendeförändring gällande fysisk aktivitet 

och kost hos personer med övervikt eller fetma intervjuades 14 personer. Dessa hade under 

sex månader fått upp till fem möten i form av motiverande samtal med en specialist på fysisk 

aktivitet och kost. Även hälsokontroller av en sjuksköterska genomfördes inlednings- och 

avslutningsvis samt efter 18 månader då intervjuerna ägde rum. (Hardcastle & Hagger 2011, 

s. 316) Det mest framträdande temat om vilka faktorer som underlättat förändringen var 

behovet av övervakande och fortsatt socialt stöd efter interventionen. Regelbundna möten 

med specialisten samt hälsokontrollerna ökade engagemanget hos deltagarna och de som 

riskerade att falla tillbaka till gamla vanor efter interventionen belyste behovet av fortsatt 

externt stöd. De som kände bristfälligt socialt stöd från en partner upplevde detta som ett 

hinder då de inte får psykologiskt stöd eller tillräckligt med feedback för att öka tilltron till 

den egna förmågan. Även feedback om att lyckas riskerar då att utebli, vilket ytterligare 

riskerar att minska denna tilltro samt den inre motivationen. De som lyckades vidmakthålla 

beteendeförändringen efter interventionen upplevde att specialisterna mer stödde deras 

självständighet och att det är de själva som styr sina beteenden. De som inte lyckades 

upplevde specialisterna som mer pressande och värderande. Även att ha någon som lyssnade 

och försökte förstå deras situation upplevdes som positivt och betydelsefullt av deltagarna. 

Egenkontroll och användning av självregleringsstrategier kunde ses hos de som lyckades 
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vidmakthålla beteendeförändringen efter 18 månader. Även detta belyser vikten av individens 

tilltro till den egna förmågan. (Ibid. s. 320 f.) 

 

En annan intervjustudie som också undersökt personer med övervikt- och fetmaproblematik 

rekryterade 15 deltagare från en Europeisk intervention att minska diabetes. Syftet var att 

minska intag av kalorier och fett samt öka fysisk aktivitet. Deltagarna hade alla försämrad 

glukostolerans och hade varit med i studien mellan 3-5 år. (Penn, Moffatt & White 2008, s. 1 

f.) De teman för vidmakthållande av beteendeförändringen som togs fram var individuella, 

sociala och miljöbetingade. Viktiga upptäckter från studien är att en beteendeförändring och 

det som underlättar och försvårar den är en pågående process. Denna process varierar över tid 

och påverkar individens förmåga att upprätthålla en beteendeförändring. Underlättar 

förändring gjorde exempelvis förbättrade sociala situationer, förbättrat välmående och bli i 

bättre fysisk form medan motgångar kunde bero på skada eller nedläggning av en 

träningsanläggning. Många deltagare som hade lyckats med förändringen hade utvecklat 

invecklade system för belöning och egenkontroll, kontroll över olika reaktioner, tillåtelse och 

kompensation samt förmåga att uppmuntra, övertala, varna och lyckönska sig själva. För att 

förändra vanor gällande fysisk aktivitet och kost krävs en ständig förebyggande insats även 

när förändringen har blivit till en vana. Oförberedda händelser som skador eller omvårdnad av 

närstående kunde nämligen leda till bakslag. Påverkan av diagnosen försämrad glukostolerans 

nämndes ofta i intervjuerna som en stark motivator tillsammans med en känsla av att kunna ta 

tag i och förändra sin situation, en ökad upplevd kontrollerbarhet. Deltagarna som enligt 

studiens kriterier hade lyckats med sin förändring ansåg själva ha varit framgångsrika även 

om de inte fick det bekräftat. Detta tyder på att en uppfattning av att ha lyckats också fungerar 

som motivator vilket är sammankopplat med en ökad tilltro till den egna förmågan. Flera 

gånger under intervjuerna uttryckte deltagarna tillfredställelse över det nya levnadssättet och 

att de kände sig nöjda med sig själva för att ha gjort förändringen. (Ibid. s. 8 f.) 

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

Teorier om hur en beteendeförändring vidmakthålls kan fungera som ett stöd i utformning och 

utvärdering av olika interventionsprogram för att främja hälsosamma beteenden och som 

riktlinje för framtida forskning (Kwasnickaa et al. 2016, s. 277 f.). Med detta som bakgrund 

genomfördes 2016 en omfattande systematisk litteraturgenomgång av de teoretiska 

förklaringarna som fanns gällande varaktig beteendeförändring. I studien inkluderades 100 
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olika beteendeteorier. Utifrån de teorier som skiljde på hur en beteendeförändring initieras 

och hur den upprätthålls kunde fem sammanlänkande teman tas fram för vidmakthållandet; 

motiv, självreglering, vanor, resurser samt miljömässiga och sociala faktorer. (Ibid. s. 282 f.) 

 

Med motiv menas det beteende som styrs av vilja och som hjälper till att fastställa 

prioriteringar och fördela resurser. Vad som initierar en beteendeförändring tros mer vara att 

det ger fördelar för personen på lång sikt. Personer genomför oftast beteendeförändringar när 

tillfället är rätt, då insatsen är låg eller motivationen och den egna förmågan hög. Avgörande 

för upprätthållande är att personen också får ut någonting av det nya beteendet här och nu. 

Beteendet behöver ha minst ett varaktigt motiv som att personen är nöjd med dess utfall, gillar 

att ägna sig åt beteendet eller att det är i linje med värderingar, identitet och tro. (Ibid. s. 283 

ff.) Med självreglering menas en insats som aktivt kontrollerar beteendet genom att hindra 

dominerande eller automatiska beteenden, instinkter, begär och känslor och ersätta dessa med 

mer målstyrda. Människor tenderar att upprätthålla ett beteende om de lyckas kontrollera och 

reglera det nya beteendet och har effektiva strategier för att komma över barriärer som hindrar 

det. Hur väl en person lyckas med självreglering påverkas av individuella resurser, 

miljömässiga influenser och hur starka vanor som finns. (Ibid. s. 285 f.) Vanor är handlingar 

som sker automatiskt i olika situationer. Att utveckla vanor sker genom längre perioder av 

framgångsrik självreglering. Nya vanor som är gynnsamma för beteendeförändringen kan 

underlätta vidmakthållandet. Om de tidigare vanorna är starka ökar risken att falla tillbaka till 

gamla beteenden, vilket gör att det kan underlätta att ta bort eller undvika faktorer som triggar 

det ohälsosamma beteendet. (Ibid. 286 f.) Resurser är fysiska och psykiska tillgångar som kan 

användas i regleringsprocessen av det nya beteendet. Att upprätthålla ett nytt beteende är ofta 

svårt och kräver ständiga insatser och då tros resurser spela en viktig roll. Dessa kan bli 

bristfälliga i stressade situationer och vid trötthet eller utmattning. På så sätt är det fördelaktigt 

när en person har tillräckligt med resurser och det inte krävs någon större insats för att stadga 

beteendet. (Ibid. 287 f.) Det avslutande temat belyser hur en stödjande miljö och socialt stöd 

är viktiga faktorer för att lyckas upprätthålla en beteendeförändring. Det är lättare om 

beteendet stämmer överens med normer som finns i de sociala sammanhang personen 

befinner sig i. (Ibid. 288 f.) 
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1.5 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som individer upplever är avgörande för att 

vidmakthålla en beteendeförändring att minska intaget av livsmedel med tillsatt socker. För 

att besvara syftet användes följande frågeställningar: 

 

 Finns det några skillnader gällande faktorer som initierar respektive vidmakthåller en 

beteendeförändring att minska intaget av livsmedel med tillsatt socker? 

 

 Vilka personliga faktorer upplevs vara avgörande för att vidmakthålla en 

beteendeförändring att minska intaget av livsmedel med tillsatt socker? 

 

 Vilka miljömässiga faktorer upplevs vara avgörande för att vidmakthålla en 

beteendeförändring att minska intaget av livsmedel med tillsatt socker? 

 

 Vilka sociala faktorer upplevs vara avgörande för att vidmakthålla en 

beteendeförändring att minska intaget av livsmedel med tillsatt socker? 

 

2 Metod  

2.1 Val av metod 

Syftet med denna studie var att undersöka individers upplevelser kring faktorer som anses 

avgörande vid en varaktig beteendeförändring. Då studien var kvalitativ med en deduktiv 

ansats ansågs intervjuer av mer strukturerad form passande för att testa vald teoretisk 

utgångspunkt (Hassmén & Hassmén 2008, s. 255). Genom att utföra enskilda, 

halvstrukturerade intervjuer gick det att studera deltagarnas subjektiva upplevelser och 

erfarenheter samt få djupare information och slutligen nå förståelse (Ibid. s. 104 f.). 

 

2.2 Urval 

Urvalet i denna studie bestod av sex deltagare varav fyra kvinnor och två män i åldrarna 49-

56 år med en medelålder på 53 år. Alla deltagare var bosatta på Gotland och levde i ett 

förhållande. Hälften bedrev lantbruk, två arbetade som egenföretagare och en uppbar hel 

sjukersättning. För två av deltagarna var det mer än 12 år sedan beteendeförändringen 

implementerades och för resterande varierade det mellan 2-8 år. Det fanns även en viss 
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variation när det kom till hur mycket tillsatt socker och kolhydrater deltagarna hade tagit bort 

från sin kost. Två av deltagarna försökte utesluta livsmedel innehållande tillsatt socker samt 

större andel kolhydrater. För två deltagare hade livsmedel innehållande tillsatt socker samt 

större andel kolhydrater tidigare tagits bort. Nu var fokus istället på att undvika tillsatt socker 

och välja sina tillfällen att äta det. Resterande två deltagare hade till en början helt tagit bort 

livsmedel med tillsatt socker men efterhand tillåtit sig att smaka samt äta i samband med 

bortbjudningar eller helger. För att hitta ett kvalitativt och representativt urval till studien 

handplockades deltagarna efter specifika kriterier som ansågs lämpliga för att besvara 

studiens syfte (Ibid. s. 108). Det var deltagarnas subjektiva upplevelse att ha gjort en 

beteendeförändring som avgjorde om de matchade valda kriterier. Kriterier som användes för 

att handplocka deltagarna var: 

 

 Medveten minskad konsumtion av tillsatt socker 

 Det nya beteendet ska ha pågått under minst 12 månaders tid 

 

Eftersom målet med studien var att nå förståelse kring faktorer som individer upplever ha 

möjliggjort en varaktig beteendeförändring har även urvalet baserats på att hitta en homogen 

grupp med deltagare som ansågs vara intensiva fall. Detta innebar att deltagarna som 

handplockades med stor sannolikhet kunde ge rik och fyllig information utan att ge en 

snedvriden bild av fenomenet som undersöktes. (Ibid. s. 110) 

 

2.3 Procedur, pålitlighet och trovärdighet 

2.3.1 Rekrytering 

Processen inleddes med att söka deltagare vilka kunde tänka sig medverka i studien samt 

passade in i de valda kriterierna. På grund av studiens begränsade omfattning valdes ett 

tillgänglighetsurval för att sökandet inte skulle bli en allt för tidskrävande process. En risk 

med detta kan vara att undersökningsgruppen inte var kvalitativt representativ på grund av 

bristande informationsrikedom (Ibid. s. 109). Tre av deltagarna som rekryterades var nära 

bekant till en av författarna, två förmedlades genom kontakt till författarna och den sista var 

bekant till en av de andra deltagarna. Vidare gav deltagarnas olika erfarenheter kring det 

studerade fenomenet möjligheten att få en djupare inblick vilket ökade resultatets 

trovärdighet. Att ha större variation åldersmässigt hade eventuellt bidragit till rikare 
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information om olika synsätt på beteendeförändring gällande minskad sockerkonsumtion. 

(Graneheim & Lundman 2004, s. 109 f.)  

 

2.3.2 Kontakt 

Samtidigt som deltagarna rekryterades konstruerades ett informationsbrev (se Bilaga 2) som 

förklarade studiens syfte, att deltagandet var frivilligt samt att all information och insamlad 

data skulle hanteras konfidentiellt. Därefter godkändes informationsbrevet av handledare och 

vidare kontaktades deltagarna via telefon. Samtliga deltagare blev kontaktade av samma 

författare som presenterade studiens syfte och frågade om de ville medverka. Alla tillfrågade 

bekräftade medverkan och informationsbrevet skickades till dem via mejl. När deltagarna 

tagit del av informationsbrevet bokades tid för intervju och var den skulle genomföras. 

 

2.3.3 Intervjuguide och pilotintervju  

Därefter skapades intervjuguiden (se Bilaga 3) med hjälp av studiens frågeställningar samt 

vald teoretisk utgångspunkt för att kunna besvara studiens syfte (Hassmén & Hassmén 2008, 

s. 256). Vidare godkändes intervjuguiden av handledare och en pilotintervju genomfördes 

med en individ som matchade kriterierna för att kontrollera att frågorna undersökte vad som 

skulle undersökas samt uppskatta tidsåtgången. Genom att kontrollera att frågorna var 

relevanta för att besvara studiens syfte och frågeställningar kunde god pålitlighet och 

trovärdighet uppnås (Kvale & Brinkmann 2009, s. 300). Endast en av frågorna valdes att 

korrigeras och efter detta skickades intervjuguiden till deltagarna via mejl några dagar innan 

intervjuerna skulle genomföras. På så sätt fick deltagarna möjlighet att läsa igenom frågorna 

innan själva intervjun skulle äga rum. Chansen att få mer genomtänkta och sanningsenliga 

svar blev därmed större än om deltagarna inte haft möjlighet att ta del av intervjuguiden 

innan. 

 

2.3.4 Intervjuer 

Eftersom båda författarna skulle närvara vid samtliga intervjuer beslutades att en av dem 

skulle ha huvudansvaret att ställa frågorna från intervjuguiden samt kontrollera att den följdes 

och inga frågor missades. Den andra författaren skulle i större utsträckning fokusera på att 

deltagarna gav relevanta svar för studiens syfte. Dennes uppgift var också att i större 

utsträckning bekräfta svaren för att se till att de uppfattats korrekt samt ställa följdfrågor om 

nödvändigt för att utveckla påståenden. Att båda författarna medverkade vid samtliga 
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intervjuer och hade samma upplägg minskar risken för att författarna ska ha haft olika 

påverkan på deltagarnas svar. Uppdelningen under intervjuerna kan dessutom ha bidragit till 

minskad risk för missförstånd och därmed ökad pålitlighet. 

 

Samtliga intervjuer inleddes med att förtydliga syfte och att deltagandet var frivilligt vilket 

innebar att det gick att avbryta när som helst. Vidare beskrevs ungefärlig tidsåtgång, hur 

intervjun skulle spelas in och bearbetas samt hur deltagarna skulle kunna ta del av resultatet. 

Dessutom var författarna noggranna med att bygga upp ett förtroende till deltagarna och 

positiv atmosfär innan själva intervjun för att öka chansen att få ärliga och uppriktiga svar 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 256). Under intervjuerna valde författarna vid vissa tillfällen 

att ställa frågor ytterligare en gång om de ansåg att svaret inte var tillräckligt tydligt eller om 

det fanns en risk att deltagaren missuppfattat frågan. Vidare kunde författarna förbigå vissa 

frågor om deltagaren svarat tydligt under fler tillfällen tidigare. Däremot valde författarna 

emellanåt att ställa frågor fastän svaret hade framförts tidigare och detta för att försäkra att 

korrekt information var insamlad. Samtliga intervjuer hölls hemma hos deltagarna efter 

överenskommelse. En mobiltelefon användes för att spela in samtliga intervjuer vilka sedan 

kopierades över till dator och USB. 

 

2.3.5 Transkribering  

De inspelade intervjuerna delades upp mellan författarna och transkriberades ordagrant kort 

tid efter genomförandet för att underlätta analysarbetet. Att de som genomförde intervjun 

också transkriberade den samt gjorde detta nära inpå minskade risken för missförstånd och 

fel. (Ibid. s. 112 f.) Vidare lyssnade författarna igenom sina egna transkriberingar igen för att 

kontrollera att inga ord missats för att sedan göra samma sak med varandras transkriberingar. 

Detta anses viktigt eftersom det är vanligt med fel vid transkriberingen och genom att 

kontrollera den med ljudinspelningar ökade chansen att tolkningarna blev korrekta (Ibid.). 

 

2.3.6 Analys 

För analys av det transkriberade materialet användes en manifest innehållsanalys. Detta 

innebar att endast det som tydligt framgick i texten analyserades utan vidare tolkning av 

författarna (Graneheim & Lundman 2004, s. 106). Därefter bearbetades data med så kallad 

meningskoncentrering då de transkriberade intervjuerna analyserades genom att författarna 

var för sig granskade varje deltagares svar och plockade ut meningsbärande enheter samt 
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kondensera dem till kortare meningar (Hassmén & Hassmén 2008, s. 114). Här delades de 

meningsbärande enheterna från de olika deltagarnas svar upp i ett separat dokument under 

respektive tema och fråga. Varje deltagare fick en varsin färg för att underlätta analyseringen. 

Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna genom att författarna enskilt plockade 

ur de mest betydelsefulla orden. Vidare jämförde författarna sina analyser och kondenserade 

meningar för att kontrollera att uppfattningen var likvärdig. Eftersom författarna vid flertalet 

tillfällen under bearbetningen genomförde jämförelser för att se att tolkningarna 

överensstämde med varandra stärktes resultatens trovärdighet (Ibid. s. 157). Resultatets 

trovärdighet förhöjdes genom att författarna bedömde skillnader och likheter mellan olika 

teman och förtydligade dem genom representativa citat. Att ge en omfattande beskrivning av 

studiens resultat tillsammans med passande citat ökade också studiens överförbarhet 

(Graneheim & Lundman 2004, s. 110).  

 

2.4 Etiska aspekter 

Viktigt i studien har varit att tillämpa fyra olika etiska krav för att skydda deltagarna: 

 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

 

Kraven innebar att deltagarna skulle vara informerade om studiens syfte och vad som 

förväntades av dem. Dessutom skulle de informeras om att deltagandet var helt frivilligt vilket 

innebar att deltagaren kunde avbryta sin medverkan när som helst utan närmare förklaring. 

Vidare innebar kraven att deltagandet var anonymt samt att studiematerialet som samlades in 

skulle hanteras konfidentiellt för att ingen utomstående kunde ta del av det. Slutligen skulle 

alla insamlade uppgifter endast användas under studiens gång för forskningsändamål. 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 389 f.) Denna information gavs till deltagarna via 

informationsbrevet vilket är till för att framföra deltagarnas rättigheter, syftet med studien, 

kontaktinformation samt ge möjlighet att följa upp studien (Ibid. s. 232 f.).  
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3 Resultat 

3.1 Personliga faktorer 

3.1.1 Motiv 

Alla personer som intervjuades hade personliga faktorer relaterade till deras hälsa som orsak 

till varför de bestämde sig för att minska sockerkonsumtionen. Alla utom en nämner 

viktnedgång som en orsak varav en hade störst fokus på att minska blodtrycket. Tre stycken 

nämner att de inte mådde bra av att äta socker. Två av dessa kände att det hade gått överstyr 

vilket av en deltagare beskrivs som att livet var totalt ohanterligt och att det inte gick att 

komma ur det upplevda sockerberoendet. Deltagaren som inte fokuserade på viktnedgång var 

rädd för sjukdomar, främst cancer med tron om att socker göder cancerceller.  

 

Vad som fick deltagarna att ta steget till att förändra sitt beteende var hos alla utom en kopplat 

till en speciell situation eller händelse. Två av dem anser sig vara sockerberoende även om det 

ännu inte är en fastställd diagnos. En drabbades av utmattningssyndrom och fick träffa en 

terapeut som hjälpte till att inse sockerberoendet. Den andra insåg sockerberoendet genom att 

komma över en bok som handlade om detta. Av resterande tre tog en steget i samband med en 

magsäcksoperation för att underlätta viktnedgång, en i samband med en sjukdom som gjorde 

det svårt att äta samt en vid diagnos av högt blodtryck och därefter kunskapsinhämtning på 

området. Deltagaren vars beslut inte kan kopplas till någon specifik händelse förklarar att det 

bara handlar om att bestämma sig vilket beskrivs på följande sätt:  

 

Då tänkte jag att men jag har lyckats med rätt mycket i livet och jag har, det vore rackarns om man inte 

skulle lyckas förändra sig också, så var det. Så då bestämde jag mig för att bara pang boom och då 

tänkte jag att det är ingenting att fundera på utan då hade jag hört talas om det här med Itrim då. Så att, 

när tanken föll mig så tänkte jag att saker och ting som jag fått gjort i livet då får jag bara liksom, jag 

bara gör det. Så jag ringde in bara direkt och anmälde mig utan att tänka efter så mycket… 

 

Alla hade förväntningar på att livet skulle förändras när de minskade sin sockerkonsumtion. 

Förväntningar som fanns var att gå ner i vikt, få bättre blodtryck, minska risken för 

sjukdomar, minskat sötsug, bättre humör, orka mer och må bättre. De beskriver att uppfyllelse 

av de olika förväntningarna har gjort det lättare att vidmakthålla förändringen. Två deltagare 

trodde att det skulle vara jättesvårt att minska på sockret men att det visade sig vara mycket 

lättare vilket hjälpte till och underlättande upprätthållandet. En annan förklarar att det är 

viktigt att hela tiden påminna sig om de positiva effekterna som beteendeförändringen har 
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medfört. De två som beskriver sig som sockerberoende säger att de i flera år har kämpat med 

detta och gör det än idag. Båda berättar att de vet hur bra det känns när de avstår från socker 

då suget blir mindre och att de vill nå dit igen. De säger också att de inte ska ha något 

viktfokus men samtidigt att det är svårt att inte ha det. Efter att första gången ha varit på en 

kurs med Bitten Jonsson som skrivit en bok och håller kurser om sockerberoende säger 

deltagaren såhär:  

 

När jag hade varit där och kom hem och… kände att jag hade tyst i huvudet och att, att den här 

övervikten försvann, för det är ju mycket fokus på det också, tyvärr. Som man inte ska ha men det har 

jag svårt att inte ha då. Och då var jag jättemotiverad, då funkade det bra liksom.  

 

Den andra säger att det var mycket fokus på vikt i början men att det inte fungerar idag då det 

leder till återfall att börja äta socker igen.  

 

Tre av deltagarna har många gånger tidigare försökt att minska sitt sockerintag för att gå ner i 

vikt men inte lyckas. En upplever att det är mycket socker i vissa dieter och pulverdrycker 

som är svårt att klara av. De andra två säger att anledningen att de lyckades den här gången 

var för att de verkligen hade bestämt sig. Bristande motivation samt att det inte gav någon 

viktminskning gjorde att den ena personen tröttnade och föll tillbaka vid tidigare försök. Den 

andra tror att det handlar om att tillåta sig själv att misslyckas ibland vilket denne inte har 

gjort vid tidigare försök. De andra tre säger att de inte försökt tidigare, inte i någon större 

omfattning eller bara försökt gå ner i vikt och att det då är svårt att hålla i viktnedgången när 

målet nås.  

 

3.1.2 Självreglering 

När det kommer till motivationen att upprätthålla det nya beteendet säger fyra av deltagarna 

att den var störst i början och två att det går lite i vågor. Flera nämner att den bakomliggande 

orsaken till motivationen var att de hade hittat något som fungerade, att de mådde bättre eller 

att olika förväntningar uppnåddes. En personer som säger att motivationen var störst i början 

uttrycker det på följande sätt: 

 

Ja man hade hittat något som fungerade tyckte man då. Och det gick ju riktigt, hur bra som helst. Man 

kände att helt plötsligt har man kontroll och jag kan bestämma lätt själv vad hur mycket jag vill väga 

liksom. Vill jag gå ner några kilo ja men då gör jag det, inga problem […] Ja det fungerar ju, det, det 

tror jag fortfarande är det bästa motivationen. 
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Att motivationen var som störst i början kunde också vara att en deltagare hade gått en kurs i 

sockerberoende och därmed fått verktyg till att kunna hantera svåra situationer. En annan fick 

stor uppmuntran från omgivningen i början kopplat till viktnedgång. En av dem som säger att 

motivationen går i vågor beskriver att den är som störst i ett återfall vid insikten om att det 

inte går längre. Den andra personen anser ändå att det blir mer motiverat i längden att fortsätta 

med beteendeförändringen.  

 

Under resans gång som deltagarna har känt sig som minst motiverade kopplar tre stycken det 

till en specifik händelse. Händelser som beskrivs är att personen fick en hjärtinfarkt och 

började ifrågasätta om det blev för mycket fett vid neddragning på kolhydrater. Julen beskrivs 

som en svår tid då det är starkt förknippat med att mysa och äta godis eller något extra gott. 

En förklarar följande när det bjuds på tårta som denne är svag för: ”motivationen är egentligen 

inte mindre, men viljan att synda är ju större”. Att det kräver för mycket engagemang samt att 

det är ”jobbigt att vara annorlunda” beskrivs av en deltagare som har slutat med både socker, 

spannmål och mjölkprodukter vara orsaken till bristande motivation. Denne säger också att 

det inte fungerar att fokusera på vikt och uttrycker följande:  

 

Jag har inte så mycket vikt, jag har egentligen inte viktfokus men jag känner mig ju misslyckad för att 

jag inte har gått ner på det här och så känner jag att det blir en, en negativ motivering så att säga. Just att 

jag inte gör det. För att det borde vara en belöning liksom som jag får för allt det jobbet jag gör, det 

borde vara det. 

 

Två deltagare säger att de inte direkt känt av någon minskad motivation. Båda personerna 

beskriver också att de inte tycker att det är speciellt gott med sött idag och därför inget de 

saknar. Beteendeförändringen upplevs heller inte som svår att genomföra eller att de någon 

gång har tvivlat på sin egen förmåga.  

 

Alla säger att tilltron till den egna förmågan att klara av att minska på socker finns. En som 

bara har minskat sockerkonsumtionen ett par år beskriver att tilltron var större i början att det 

skulle gå att genomföra förändringen för att motivationen då var väldigt stor. Oron att falla 

tillbaka är större idag då socker sägs vara ”hur gott som helst”. En annan beskriver tvärtom att 

suget var större i början men att det inte var svårt att minska på socker. De två deltagare som 

har försökt i över 12 år och fortfarande kämpar med upprätthållandet och tycker att det är 
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jättesvårt säger att de flera gånger har klarat av att ta sig tillbaka från återfall. Detta har gjort 

att tilltron till den egna förmågan också har vuxit fram genom åren vilket förklaras på följande 

sätt:  

 

Mm jag vet ju att jag klarar av det, nu har jag ju gjort det här så många gånger. Jag har gått ur återfall så 

många gånger så jag vet att jag klarar det. Så att, tilltron finns ju där.  

 

Samtidigt beskriver personen att det aldrig går att vara helt säker:  

 

Men, ehm, det finns också en, en liten röst där bak som, som säger: ”ja men du ska inte tro att, att du 

klarar dig så lång tid, det vet vi ju hur det går”. Så det är nog både och där också. Att det finns ändå 

någon sådan där, ja, en liten röst som säger någonting […]. 

 

Vad det gäller motgångar eller frestelser beskriver fyra av deltagarna att det handlar om att 

tillåta sig att äta ibland och inte göra det till en för stor sak, att det är ett medvetet val och inte 

ett stort misslyckande. Vanligt är att de beskriver att de bestämmer sig innan ett tillfälle där de 

vet att det kommer erbjudas socker för att bara ta en eller en liten bit av någonting. En 

uttrycker det såhär: 

 

[…] det tycker jag är lättast att man bestämmer sig att: ja nu ska jag gå på det här mötet och de kommer 

säkert slänga fram någon sånhär vetelängd och någon kakburk men nu tänker inte jag ta det. Då är det 

lättare för då blir det inte att man bara slentrian-tar. 

 

För att inte falla tillbaka till gamla vanor beskriver en deltagare att en coachinggrupp på 

internet är det mest betydelsefulla. Där hjälper och påminner de varandra om vad de lärt sig 

på olika kurser och hur det kan omsättas till vardagen för att inte kunskaperna ska falla i 

glömska. Personen beskriver också stress som det absolut värsta då det ökar sötsuget samt att 

det blir svårt att hinna med den planering som krävs för att upprätthålla det nya beteendet. En 

anser att det handlar mycket om att hela tiden påminna sig genom läsning och har vissa 

medvetna tankar som kan hjälpa vid frestelser: 

 

Jag har nog, det är vissa tankar man kan ha som kan hjälpa till och en tanke är t.ex. att jag vet hur det 

smakar så jag behöver inte smaka det nu liksom. Jag vet ju redan hur det smakar, och så. [---] Nej och 

sen så att det som också kan hjälpa är att jag kan tänka, jag vet ju hur mycket sjukdomar det är 

förknippat liksom med förhöjt blodsocker och sådär att jag tänker på vad jag har läst liksom, så det 

handlar jättemycket om att hela tiden läsa.  
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Hälften av deltagarna säger att de inte har satt upp några specifika, mätbara mål under resans 

gång än mer övergripande mål om att vara friska och må bra i framtiden. En av dessa anser att 

det inte fungerar att tänka längre steg framåt utan brukar tänka på att klara en dag, timme eller 

minut i taget. Två säger att de inte har satt upp mål att klara ett visst antal veckor och har inte 

ens tänkt i de banorna. De tycker heller inte att förändringen har varit svår att genomföra. 

Resterande hälft har använt sig av någon form av mål. Att genomföra förändringen för att 

förbättra blodtrycket samt gå ner i vikt och själv kunna mäta detta anser en person har varit 

betydelsefullt. Två av deltagarna tar upp att de har en trivselvikt som de försöker hålla sig 

omkring. Vikten blir då ett riktmärke om personerna behöver bli lite striktare och äta mindre 

socker om de har gått upp några kilo i vikt. Detta beskrivs såhär: 

 

För jag väger mig t.ex. varje dag, precis varenda dag. Och… jag vet inte, det blir ju, det är ett sätt för 

mig att påminna mig om det då… om man har något kilo som man ska ta bort så börjar man då gå och 

fundera på vad ska jag göra åt det då. […] då får man gå tillbaka till det man en gång har lärt sig om hur 

man ska göra då. 

 

Att sätta upp viktmål var någonting som en av deltagarna endast ägnade sig åt i början men 

säger det är svårt att upprätthålla beteendet när målet nås och att det inte brukar vara speciellt 

lyckat. Viktmål är någonting som idag försöker undvikas av två deltagare. En använder sig 

också av olika tävlingar och lopp och anser att den minskade sockerkonsumtionen blir viktigt 

för träningen som då fungerar som hjälp.  

 

3.1.3 Vanor 

Hälften av deltagarna måste tänka mindre idag på att upprätthålla det nya beteendet jämfört 

med den första tiden då det mesta nu går på automatik. Däremot kan lite tid läggas på att fatta 

beslut innan ett tillfälle där det kommer erbjudas socker om de ska äta eller hur mycket. Detta 

beskrivs på följande sätt: 

 

Nej nu går det ganska mycket per automatik tycker jag. Det är klart att lite tänker jag ju på, när jag tar de 

här besluten eller om jag då, det är att jag tänker på om vi säger att jag ska på ett möte och jag 

bestämmer mig innan att jag inte ska ta någonting då. Men oftast så går det på automatik, om man säger. 

 

En som står för matlagningen i hemmet säger att det var mer planering av måltider i början. 

En av dem som fortfarande tycker att det är svårt säger att det idag behövs lika mycket 
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planering av vad som ska ätas som i början och att det går åt lika mycket energi. Den andra 

som säger att det är svårt anser att det idag läggs alldeles för lite tid på att upprätthålla 

beteendet och att det är en orsak till varför det inte fungerar så bra som önskas. Däremot lades 

jättemycket tid i början på att rensa ur skåp, hitta nya livsmedel och läsa på 

innehållsförteckningar som inte behöver göras lika mycket idag. Idag går den tiden mer åt 

prata med en stödgrupp, göra matplaner samt laga mycket mat från grunden. Den sista som 

anser att det krävs större ansträngning idag jämfört med i början säger att det hela tiden 

handlar om att hitta på olika sätt att påminna sig. 

 

Hälften av deltagarna upplever att gamla vanor har gjort det svårare att minska intaget av 

socker och att de är svåra att bryta. En liknar det med att köra på en motorväg:  

 

Man kan också jämföra allt det här med att de här gamla vanorna det är som en motorväg, jättebrett och 

jättelätt, man bara liksom kör. [---] Och de nya vanorna, det är som att man måste köra av motorvägen 

och sen är det en stig som man inte knappt ens ser liksom. 

 

En uttrycker en önskan om att inte ha haft gamla vanor från barndomen som att äta kakor och 

bullar samt dricka söta drycker som O’boy till både frukost och mellanmål. En annan tycker 

det är svårt med gamla vanor som att äta någonting i bilen brukar idag nästan alltid ringa till 

någon istället. Sitta framför tv:n var tidigare också förknippat med ätande och då används 

någon form av sysselsättning som att virka för att undvika ätandet. Resterande hälft som inte 

tycker att gamla vanor har gjort det svårare upplever heller inte att beteendeförändringen har 

varit krävande att genomföra eller upprätthålla. Deltagaren som opererade magsäcken anser 

att det blev en stor förändring och att gamla vanor därför inte gjorde det svårare. En annan 

beskriver att det inte tog lång tid att lägga om till nya vanor vilket gör att de gamla försvinner. 

Den sista som inte tycker att det är svårt anser sig vara lyckligt lottad då sött inte har varit det 

godaste:  

  

Men jag tycker inte att det är så himla svårt, nej. Så jag är ganska lyckligt lottad där, för en del är det 

jättesvårt märker jag, jag är mera macka, det är mitt svåraste. [---] Nej men det är det att jag tycker inte 

att sött liksom, det är inte godast för mig. Jag är mera saltmänniska, tycker att det är godare med salt. 

Jag tror att det är det också på något vis. Sen är jag nog inte så beroendemänniska sådär är inte jag 

liksom så man kan bli nästan sockerberoende. Jag tror inte att jag har det liksom, den problematiken om 

man säger med något sött. Jag har andra problem istället.  
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Alla upplever att etablera nya vanor har hjälpt dem att minska intaget av socker. En av dem 

som anser att det har en mycket betydelsefull roll säger såhär:  

 

Mm, ja det har ju väldigt mycket med vanor att göra och bygga rutiner. Rutiner, rutiner, rutiner. Som är 

astråkigt. Men det måste man ju. Det går inte på något annat sätt alltså. Det är bara att byta ut mot nya 

rutiner. 

 

Att göra förändringar genom att byta ut och hitta andra alternativ än ex. godis till 

fredagsmyset och fikabröd till fikat beskriver flera att de har gjort. Andra ändrade vanor som 

beskrivs är att tänka igenom och bestämma sig innan, äta mer regelbundet för att undvika 

dippar i blodsockret, inte handla hem vissa saker samt använda andra kokböcker. En anser 

inte att många vanor ändrats mer än ha ersatts vissa saker. Personen åt inte speciellt mycket 

godis eller bakverk innan beteendeförändringen.  

 

Vad deltagarna anser har varit viktigast när det gäller att etablera de nya vanorna samt 

bibehålla dem varierar. Det som nämns är att göra dem så många gånger att de sitter i 

ryggraden, besluta eller planera för ätande i förväg och sedan följa det samt byta ut mot andra 

alternativ. En säger att det har varit betydelsefullt att hela tiden vara i kontakt med eller läsa 

om likasinnade och planera måltider och inköp lång tid i förväg. En annan säger att det 

handlar om att ha några riktigt starka motiveringsfaktorer. Att tänka på det egna måendet 

innan vanorna ändras är enligt en person viktigt för att känna av förändringarna:    

 

Man kan ändra rätt så mycket vanor så här sen mår man jättebra och sen tänker man inte mer på det och 

sen rätt vad det är så är man tillbaka i det gamla igen. Om, om man inte, om man inte lägger märke till 

det att man faktiskt mår bättre. 

 

3.2 Miljömässiga faktorer 

Lättaste miljön för att stå emot socker är hemmet enligt fyra av deltagarna. Anledningarna till 

att det är lättast att vara hemma är för att personerna kan styra och planera vad som ska finnas 

hemma och ätas eller att det står bra alternativ på bordet som partnern lagat. Alla utom en 

säger att det är svårare när de blir hembjudna till någon. Två personer säger att det är svårare 

att bli bjuden på fika hos äldre personer då det nästan anses som oartigt att tacka nej. 

Ytterligare en deltagare nämner att det har varit svårt att fika hos äldre i yngre år då det var 

mer påtryckningar. Nu i äldre dagar är det ingen som ifrågasätter och personen anser sig själv 
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nog mer vara den som trugar. Att bli hembjuden till personer med liknande tänk upplevs som 

lättare av två deltagare. En nämner att det är lättare att säga nej till nära bekanta än mer 

avlägsna. Svårare och lättare miljöer att motstå socker beskrivs av en av deltagarna på 

följande sätt: 

 

Kommer man hem till någon som har ett, lever hälsosammare liv och så blir man bjuden då på kaffe blir 

man ju erbjuden på men att det inte bullar och kaffe utan då, då är det såhär lite nötter eller frukt 

framsatt eller någonting. Folk som tänker likadant, det är ju en lättare miljö att liksom motstå. Det är ju 

svårare att motstå liksom när man kommer hem till någon äldre person där det nästan anses lite fult att 

tacka nej, det är bara något fel på de här bullarna jag ställt fram liksom.  

 

Två deltagare nämner restaurangbesök som svåra och två stycken helgerna då det ska vara lite 

extra mysigt. Enligt en av deltagarna har ingen speciell miljö upplevts som lättare eller 

svårare då denne var väldigt bestämd i början och idag inte är sugen på sött. En av personerna 

som tycker att beteendeförändringen är svår att upprätthålla anser att det finns många miljöer 

som försvårar och att de bara har blivit fler och värre med åren.  

 

Fyra deltagare brukar hantera de svåra situationerna genom att tänka igenom eller bestämma 

sig innan. En av personerna beskriver det enligt följande: 

 

Ja antingen bestämmer jag mig innan för att jag nu tar jag en liten kaka eller en kaka eller så då, det är 

väl kanske oftast så jag hanterar det. Eller också, och säger jag att nej jag orkar inte mer, det är ju… eller 

också bestämmer jag mig för att säga helt enkelt nej liksom. 

 

Svåra situationer kan också hanteras genom att ta med någonting eget att äta eller välja de 

bästa eller mest lämpliga alternativen. Båda som upplever det som svårt brukar ringa innan de 

ska äta någonstans och frågar vad det kommer erbjudas. Personen som inte tål vissa saker 

brukar erbjuda sig att komma och hjälpa till vid bortbjudningar eller ta med egen mat. Den 

andra anser sig just nu inte lika bra på hantera dessa situationer då det är besvärligt och därför 

något som har slutats med.  

 

3.3 Sociala faktorer 

Alla deltagare anser att deras beteendeförändring har blivit accepterad av den närmaste 

familjen. En nämner också att den har blivit accepterad av kollegor och en bland vänner. Fyra 

stycken beskriver att det blir allt vanligare att människor har specialkost och/eller inte äter 
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vissa saker eller har en mer medveten kost. På så sätt anses det därför generellt ha blivit mer 

accepterat i samhället. En av deltagarna som upplever upprätthållandet som svårt säger att 

även om det har blivit accepterat i familjen tycker de nog att det är konstigt att personen 

fortfarande håller på efter så många år. Detta brukar ofta påpekas av en nära familjemedlem 

vilket upplevs som taskigt. De är inte heller villiga att anstränga sig och ska personen hem till 

dem får egen mat tas med. Den andra deltagaren som har hållit på i över 12 år säger att vissa 

förstår och andra inte och pratar därför inte speciellt mycket om sockerberoendet idag då det 

alltid blir diskussioner. Denne upplever att sjukvården inte vill prata om det och har försökt 

söka hjälp hos en dietist men inte hittat någon som arbetar med sockerberoende. En tycker att 

det är konstigt att vissa människor kan lägga märke till och störa sig på val som inte påverkar 

dem själva. Detta är dock ingenting som personen låter sig påverkas av. Ytterligare en säger 

att denne inte skulle bry sig om någon skulle säga något. Båda har inte upplevt 

beteendeförändringen som svår att genomföra. 

 

Fyra av deltagarna upplever att de har haft stöd från omgivningen och att det har underlättat 

deras beteendeförändring. De säger inte heller att det finns några speciella personer som har 

gjort den svårare att upprätthålla. Att familjen hjälper till och stöttar anses ha varit det mest 

betydelsefulla. En förklarar att det var för att familjen visste hur det var innan och att de hela 

tiden varit en del av förändringen. En annan förklarar att det inte är säkert att det hade lyckats 

om inte partnern hjälp till:  

 

Men hade inte hon hjälp till och ställt fram… ehh det här på bordet och att det alltid har funnits så bra 

alternativ vet i fasen om jag hade klarat av det. [---] Så hade det inte varit för henne hade jag nog inte, 

för det är ju jättejobbigt att inte, om man inte, om det inte finns alternativ på bordet, eller om det inte 

finns grejer i kylskåpet eller i skafferiet liksom. 

 

Ytterligare en deltagare säger att det ofta är partnern som lagar mat och att det står bra 

alternativ på bordet är en förutsättning för att det ska fungera. Enligt en annan är det mycket 

lättare att partnern tänker likadant mot vad det hade varit om denne hela tiden skulle vilja ha 

någonting. Däremot började deltagaren innan sin partner att minska på socker men anser inte 

att det var svårare då eftersom suget efter sött inte fanns. Nu tänker hela familjen mer 

medvetet kring socker.  
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Två av deltagarna som har sagt att det är svårt upplever inte att de har stöd från familjen även 

om de accepterar förändringen. En av dem säger såhär: 

 

Ja men stödet är jätteviktigt, det är verkligen jätte, jätteviktigt. Hade jag haft stöd ifrån familjen så hade 

det här gått mycket lättare det kan jag ju säga. Min man han har varit med på resan hela tiden och 

accepterat det liksom och bara tyckt att ja det är väl okej, så. Men har ju inte hjälp mig precis, kan jag ju 

inte påstå. 

 

Vidare förklarar personen att partnern kan sitta och äta alla möjliga frestelser bredvid vilket 

inte skulle ändras på. Den andra säger att partnern har gjort det svårare genom att exempelvis 

komma hem med en stor säck godis under julen när personen var igång väldigt bra. Att ha 

hållit på fram och tillbaka gör att deltagaren inte känner sig trovärdig och vill därför inte dra 

in någon annan i det. På så sätt vill inte heller kraven ställas på partnern att ena dagen hjälpa 

till att inte servera vissa saker då personen nästa dag vill ha det vilket gör det svårt. 

Deltagaren känner därför att stöd måste köpas från någon som verkligen tror på det. Personer 

som gör beteendeförändringen lättare att upprätthålla sägs vara de som kör på samma koncept 

och därmed har förståelse och vet vad det handlar om. Den andra har stor hjälp från en 

stödgrupp och coacher vilket beskrivs enligt följande:  

 

Nej men det är ju, det är min stödgrupp framförallt och mina coacher som jag har haft de har ju varit helt 

fantastiska, helt fantastiska. [---] Ja så i alla fall de coacherna där har varit underbara alltså. Jättebra, 

mycket kunskap, mycket värme och kärlek och så. Och det är precis vad man behöver. 

 

Att ha stöd från omgivningen tycker en av deltagarna är skönt för det är kanske inte alltid som 

diskussioner vill tas med personer som ifrågasätter men slipper då det. En annan som 

beskriver stödet som mycket positivt säger att det var mycket större i början av förändringen 

och att det har minskat. Detta ses ändå som något positivt:  

 

Det är som jag har sagt, första året, då har man ju supersupport runt i kring sig. Sen kommer inte den 

supporten lika ofta, men det är ju så det ska vara. Man ska ju, man har ju gjort den här 

beteendeförändringen för att man ska… det ska bli en naturlig del i vardagen.  

 

3.4 Svåraste och mest betydelsefulla faktorer 

När det kommer till vad deltagarna upplever har varit svårast med att vidmakthålla ett lågt 

sockerintag säger en person att det är socker och sådant som inte kan ätas i alla sammanhang 
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och att vi ska vara sociala med mat. Denne säger också att det är jättesvårt och motigt att inte 

känna stöd från familjen vilket gör att orken tappas och motivationen brister. Lättast hade 

varit om alla åt på samma sätt. Den andra som inte har stöd från familjen uttrycker det 

svåraste såhär: 

 

Ja det är just när man ska, för det första måste man ha familjen med sig och det har inte jag riktigt. För 

de är inte villiga att ta bort grejer som är onyttiga liksom. Så då finns de alltid här hemma, och det är 

dumt, men det är svårt liksom. Och sen är det ju svårt när man ska träffa andra folk, hem till andra, så 

fort man ska lämna hemmet liksom så blir det svårt också.  

 

En annan säger sig vara ”en sockerråtta” även om personen inte vet om det och har lurat sig 

lite i tron om att ha plockat bort socker men att det är i mycket som vi inte har en aning om, 

exempelvis vaniljyoghurt. Däremot upplever deltagaren att det bättre kan hanteras idag. Två 

säger att det är när de ska iväg på kalas eller fest och en nämner att det är mycket socker i 

allting. En av personerna som har haft viktmål som uppnåtts och lägger stort fokus på träning 

var väldigt strikt med att utesluta alla kolhydrater i början. I dag blir det problematiskt att hitta 

en lagom balans vilket ännu försöker experimenteras fram. En deltagare säger att det är 

svårare när det bjuds på någonting spontant men att det har blivit lättare att inte falla i de 

fällorna med åren.  

 

Alla utom en anser att det är personliga faktorer som har varit mest betydelsefulla när det 

kommer till att vidmakthålla ett minskat intag av socker. Tre deltagare känner att de mår 

mycket bättre. En förklarar att humöret är mycket bättre då socker ger fruktansvärda 

humörsvängningar och ångest som då även påverkar relationen till sin partner. Personen säger 

också att Bitten Jonssons som både har skrivit böcker och håller kurser om sockerberoende 

har varit väldigt betydelsefull med sina kunskaper och stöd. Resterande deltagare som mår 

mycket bättre säger att det handlar om att ha ett stabilare blodsocker samt att ha haft mätbara 

resultat mot det högre målet att minska sjukdomar och sett att det gör nytta. En säger att den 

största framgångsfaktorn har varit att ha ett tydligt och långsiktigt mål om att ha gjort allt som 

går för att undvika att bli sjuk i framtiden. Att ha ett långsiktigt mål om att få se sina barn 

växa upp förklarar en ha varit viktigast:  

 

Ja det är min absolut största drivkraft, att mina barn ska, att jag ska få kunna se och inte behöva ligga i 

en sjukhussäng liksom när de blir vuxna… och… när de går ut i livet, kunna hjälpa dem i deras liv. Det 

är… att inte vara till en belastning. Så har jag väl tänkt. Det är min största drivkraft.  
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Avslutningsvis upplever en deltagare att det sociala stödet har varit mest betydelsefullt. Att be 

om hjälp och ha kontakt med personer i omgivningen som är inne på samma bana då det är 

väldigt svårt att klara av själv. 

 

4 Sammanfattande diskussion 

Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som individer upplever är avgörande för att 

vidmakthålla en beteendeförändring att minska intaget av livsmedel med tillsatt socker.  

 
4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Personliga faktorer  

Alla deltagare hade olika personliga faktorer kopplat till deras hälsa som orsak till varför de 

valde att göra en beteendeförändring för att minska sin sockerkonsumtion. Det var också de 

personliga faktorerna som ansågs mest avgörande för att lyckas med vidmakthållandet. 

Samtliga hade förväntningar att livet skulle förändras och att de initierande faktorerna skulle 

förbättras i och med förändringen. För nästan alla krävdes en specifik situation eller händelse 

för att ta steget. Detta överensstämmer med den valda teoretiska utgångspunkten att personer 

väljer att genomföra förändringar med tron om att det kommer ge fördelar på lång sikt. Enligt 

vald teori väljer även personer ofta att genomföra beteendeförändringen vid rätt tillfälle, vilket 

även resultaten från denna studie visar. (Kwasnickaa et al. 2016, s. 283 ff.). Tron på fördelar 

på lång sikt verkar inte räcka för att ta steget mot förändring utan det krävs även att tillfället är 

rätt. 

 

Deltagarna beskrev att det var betydelsefullt att under resans gång påminna sig om de positiva 

effekter som beteendeförändringen medfört. Detta kan förklaras med den teoretiska 

utgångspunkten att det är viktigt att personen även får ut någonting av beteendet här och nu 

för att lyckas upprätthålla det (Ibid. s. 283 ff.). Faktorer som underlättade för deltagarna att 

vidmakthålla beteendeförändringen var uppfyllelse av olika förväntningar som förbättrat 

välmående och bättre fysisk form. Detta visade sig även vara betydelsefullt i Penn et al. 

(2008) studie för att upprätthålla nya beteenden gällande kost och fysisk aktivitet.  
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För samtliga deltagare var det viktigt att sätta upp mål för att vidmakthålla ett lågt 

sockerintag. Däremot skiljde det sig mellan mätbara mål under resans gång kopplat till vikt 

och mer övergripande mål om att vara frisk i framtiden. Att använda mål är ett sätt att 

kontrollera och reglera det nya beteendet som utifrån den teoretiska utgångspunkten är 

gynnsamt för att lyckas upprätthålla det (Kwasnickaa et al. 2016, s. 285 f.). Enligt författarna 

till denna studie verkar det också viktigt att vara tydlig med vilka mål som finns för att 

undvika underliggande förväntningar som inte uppfylls. Detta kunde ses hos de två deltagare 

som förklarar att de inte klarar av att ha viktmål samtidigt som det är svårt att inte ha 

förväntningen att gå ner i vikt. På så sätt försvåras vidmakthållandet då mycket tid och energi 

läggs ner men en förväntning av beteendet inte uppnås vilket blir en negativ motivator. 

 

Motivation var en faktor som deltagarna i denna studie upplevde vara avgörande för att 

vidmakthålla beteendeförändringen. För de flesta var motivationen störst i början av 

förändringen vilket var kopplat till olika positiva upplevelser som det nya beteendet 

medförde. Detta bekräftar den teoretiska utgångspunkten att det behövs minst ett varaktigt 

motiv som att personen är nöjd med dess utfall eller gillar att ägna sig åt beteendet (Ibid. s. 

283 ff.). Bristande motivation samt att beteendeförändringen inte gav önskade resultat 

beskrivs också som en orsak till varför en deltagare inte lyckats vid tidigare försök att minska 

sin sockerkonsumtion.  

 

Enligt den teoretiska utgångspunkten är det fördelaktigt när en person har tillräckligt med 

fysiska och psykiska resurser och det inte krävs någon större insats för att stadga beteendet 

(Ibid. s. 287 f.). Att insatsen för att upprätthålla beteendet är mycket större än belöningen av 

att fortsätta tror författarna till denna studie är en viktig orsak till varför vissa av deltagarna 

upplever det nya beteendet som svårt och andra inte. Här tros även hur stor förändring som 

genomförts spela en viktig roll då en större förändring kräver större insats och engagemang av 

individen. Resultatet från Penn et al. (2008) studie visar att oförberedda händelser som skador 

kan leda till bakslag vilket då är en fysisk resurs som blir bristande. Det var en av 

anledningarna till att en av deltagarna upplevde minskad motivation. Andra anledningar till 

minskad motivation var högtider och kalas. För att upprätthålla beteendeförändringen i 

ogynnsamma miljöer och vid motgångar ansåg deltagarna att det var avgörande att ha 

utvecklat olika självregleringsstrategier. Detta kunde även ses både i studierna av Penn et al. 

(2008) och Hardcastle & Hagger (2011) där deltagarna som lyckats förändra sitt beteende 

över tid hade utvecklat olika strategier för egenkontroll.  
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Utifrån studiens resultat framkom tilltro till den egna förmågan som en viktig faktor för att 

lyckas vidmakthålla beteendeförändringen. Detta visade sig även vara betydelsefullt för att 

lyckas med beteendeförändringen att minska intaget av livsmedel med tillsatt socker i studien 

av Naughton et al. (2015). Penn et al. (2008) kom fram till att känslan av att kunna påverka 

och förändra sin situation anses vara en stark motivator när det kommer till att göra en 

förändring gällande kost och fysisk aktivitet. Dock varierande tilltron till den egna förmågan 

mellan deltagarna om den var störst i början eller nu vilket var kopplat till motivationen. Vid 

svag tilltro till den egna förmågan visade Naughton et al. (2015) att det var betydelsefullt med 

någon form av självövervakning för att bibehålla ett minskat intag av socker. Olika 

självregleringsstrategier var någonting som beskrevs som betydelsefullt av deltagarna, som att 

bestämma sig innan eller mäta sin vikt.   

 

En annan avgörande faktor för vidmakthållandet var att deltagarna etablerat nya vanor. Enligt 

den teoretiska utgångspunkten fås nya vanor genom längre perioder av framgångsrik 

självreglering. Om de nya vanorna är fördelaktiga för förändringen kan de också underlätta 

vidmakthållandet. (Kwasnickaa et al. 2016. s. 286 f.) I denna studie kunde det ses genom att 

flera deltagare hittat andra alternativ att ersätta sockret med. De hade också utvecklat 

effektiva strategier för att motstå, äta begränsade mängder och bryta gamla vanor. Penn et al. 

(2008) kom fram till att det krävs en ständigt förebyggande insats även när förändringen blivit 

en vana för att förändra vanor gällande kost och fysisk aktivitet. Eftersom ständigt 

förebyggande insatser var någonting som deltagarna i denna studie fortfarande ägnade sig åt 

efter flera år tros detta även vara betydelsefullt för att lyckas minska sockerkonsumtionen. 

 

4.1.2 Miljömässiga faktorer 

Flera deltagare beskrev hur hemmet var den miljö som var lättast att vidmakthålla ett lågt 

sockerintag eftersom det går att planera och styra vad som finns hemma. Även att komma 

hem till personer med liknande tänk upplevdes som lättare och att bli bortbjuden där det anses 

oartigt att tacka nej till sötsaker som svårare. I enighet med den teoretiska utgångspunkten och 

vad Naughton et al. (2015) kom fram till i sin studie är chansen större att upprätthålla en 

beteendeförändring genom att befinna sig i en miljö som stödjer de hälsosamma vanorna 

(Kwasnickaa et al. 2016. s. 288 f.). Att deltagarna arbetade hemma på sina gårdar eller var 

egenföretagare tror författarna kan ha hjälpt till att underlätta beteendeförändringen. Det blir 
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då lättare att kontrollera beteendet och risken att utsättas för frestelser i samband med arbetet 

minskas.  

 

Miljöer som gjorde det svårare att vidmakthålla ett lågt sockerintag för deltagarna var 

bortbjudningar och restaurangbesök där det var svårare att kontrollera vad som skulle 

erbjudas. Den avgörande faktorn för att hantera dessa miljöer var att deltagarna hade utvecklat 

strategier som planering, bestämma sig innan, ta med egen mat, välja det lämpligaste 

alternativet samt ringa innan. Detta resultat överensstämmer med vad Penn et al. (2008) kom 

fram till i sin studie där deltagarna hade utvecklat system för egenkontroll, tillåtelse som hade 

varit värdefulla för att lyckas med beteendeförändringen.  

 

4.1.3 Sociala faktorer  

Alla deltagare anser att deras beteendeförändring har blivit accepterad av den närmaste 

familjen även om stödet varierade. Att det blivit allt vanligare med personer som har 

specialkost eller äter mer medvetet upplever flera deltagare har gjort att det generellt har blivit 

mer accepterat i samhället. Enligt den teoretiska utgångspunkten kan detta förklaras med det 

är lättare att vidmakthålla ett beteende om det överensstämmer med normer som finns i de 

sociala sammanhang personen befinner sig i (Kwasnickaa et al. 2016, s. 288 f.).  

 

För deltagarna i studien var upplevt socialt stöd från omgivningen en viktig faktor för att 

lyckas vidmakthålla ett minskat intag av livsmedel med tillsatt socker. Detta överensstämmer 

med den teoretiska utgångspunkten om att beteendeförändringen då blir lättare att genomföra 

(Ibid. s. 288 f.). Likt resultaten från Hardcastle & Hagger (2011) visar denna studie att det är 

av stort värde att ha någon som lyssnar, stöttar, hjälper till och försöker förstå situationen för 

att lyckas med beteendeförändringen. I denna studie framkom det att stöd från en partner och 

den närmsta familjen verkar vara extra viktigt. Flera deltagare beskriver att det har underlättat 

deras beteendeförändring och haft motsatt effekt hos de deltagare som inte upplever stöd från 

familjemedlemmar. Liknande resultat kunde även ses i studien av Hardcastle & Hagger 

(2011) som kom fram till att bristfälligt socialt stöd från en partner kunde upplevas som ett 

hinder då personen inte får tillräckligt med psykologiskt stöd och feedback.  
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4.2 Metoddiskussion 

4.2.1 Forskningsmetod och urval 

Att använda kvalitativa intervjuer som metod för att undersöka valda frågeställningar kändes 

relevant och nödvändigt för djupare förståelse. Intervjuerna gav också en mer ingående 

förklaringar av deltagarnas upplevelser av beteendeförändringen än vad en kvantitativ metod 

skulle gett och anses därför ha varit passande för att besvara studiens syfte.  

 

Det snäva urvalet i denna studie gällande ålder och var deltagarna var bosatta minskar 

studiens generaliserbarhet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 109). Tillgänglighetsurval anses 

däremot nödvändigt för studiens begränsade omfattning och för att hitta individer som var 

ville medverka. Sökandet efter en större spridning på deltagare som matchade valda kriterier 

hade blivit en allt för tidskrävande process. Att ha större variation åldersmässigt hade enligt 

Graneheim & Lundman (2004, s. 109 f.) eventuellt bidragit till rikare information om olika 

synsätt på beteendeförändring gällande minskad sockerkonsumtion. Däremot skiljde sig varje 

persons berättelse och situation åt och det gick det att se många likheter mellan resultaten i 

denna studie och vad som visats i tidigare studier. Pilotintervjun genomfördes även på en 

yngre person som matchade studiens kriterier där författarna kunde se flera likheter mellan 

testpersonen och deltagarnas svar. Detta tyder på att en större åldersspridning troligtvis inte 

skulle gett någon större variation på resultatet.  

 

Författarna upplever att även om antalet deltagare var begränsat nåddes tillräcklig stor 

kunskapsmättnad då inga fler betydelsefulla faktorer framkom från intervjuerna. Vidare hade 

det krävts mer tid, som var begränsad för denna studie, för att studera flera individer. Detta 

skulle kunnat försämra kvaliteten på utförandet av studien och begränsat detaljrikedomen från 

varje enskild deltagare. Syfte var att undersöka avgörande faktorer för att vidmakthålla en 

beteendeförändring gällande minskat sockerkonsumtion vilket anses lyckades med de 

deltagare som medverkade i studien. 

 

4.2.2 Pilotintervju och intervjuer 

Att testa intervjuguiden med en pilotintervju på en person som matchade kriterierna anser 

författarna har varit värdefullt. På så sätt kunde författarna kontrollera att frågorna var 

relevanta för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Detta är enligt Kvale & 

Brinkmann (2009, s. 300) viktigt för att uppnå god pålitlighet och trovärdighet. Pilotintervjun 
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gjorde det även möjligt att uppskatta tidsåtgång och ändra en av frågorna då testpersonens 

svar blev otydligt av att frågan var svår att förstå. Deltagarna hade möjlighet att ta del av 

intervjuguiden och tänka igenom frågorna innan för att öka chansen att få mer genomtänkta 

och sanningsenliga svar. Däremot uppgav deltagarna att de inte hade gjort det vilket 

resulterade i de flesta fall väldigt långa men innehålls- och detaljrika svar. Att deltagarna 

gärna delade med sig av sina berättelser gav författarna möjlighet till ökad förståelse för det 

studerade fenomenet och gjorde det möjligt att genomföra en omfattande analys.  

 

En styrka med intervjuerna var att båda författarna medverkade under samtliga intervjuer 

vilket gjorde att två stycken som var insatta och hade förståelse för ämnet kunde kontrollera 

att deltagarna gav relevanta svar på frågorna. Att ha delat upp ansvarsområden under 

intervjuerna upplevs ha gjort det tydligt och tryggt för både deltagarna och författarna. En 

annan styrka var att författarna var noggranna med att bekräfta svaren vilket också blev lättare 

med ansvarsfördelningen. Detta ökar chansen att de svar som framkommit i resultatet var 

trovärdiga. Deltagarna fick även i slutet av intervjuerna chansen att göra tillägg om det fanns 

något betydelsefullt som hade missats vilket inte behövdes. Nackdelen som författarna 

upplevde med intervjuerna var att frågorna ibland kunde bli ledande då förslag kunde ges för 

att förtydliga frågor. Däremot fick deltagarna förklara samt ge exempel för att förtydliga sitt 

svar.  

 

4.2.3 Transkribering och analys 

Vidare upplevde författarna att transkriberingen var komplicerad eftersom det var lätt att 

missa att skriva ner en del ord som deltagarna hade sagt. Genom att författarna lyssnade 

igenom samtliga intervjuer flertalet gånger minimerades risken för detta. Då inspelningarna 

genomfördes i hemmet var de också av god kvalitet med endast enstaka störningar i 

bakgrunden. På så sätt var det ingen del av intervjuerna som gick förlorad på grund av 

bristande inspelningskvalitet.  

 

Författarna upplevde att vald analysmetod var användbar för att bearbeta det transkriberade 

materialet. En annan styrka var att författarna vid flertalet tillfällen under analysen gjorde 

jämförelser för att se att tolkningarna överensstämde med varandra. På så sätt stärktes 

resultatens trovärdighet (Hassmén & Hassmén 2008. s. 157). Det var inte någon tolkning som 



28 

 

inte stämde överens och därför behövdes inte heller någon vidare diskussion och för att nå en 

gemensam överenskommelse.  

 

4.2.4 Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt användes Kwasnickaa et al. (2016) systematiska 

litteraturgenomgång som kom fram till fem teman som var betydelsefulla för 

vidmakthållandet av en hälsorelaterad beteendeförändring; motiv, självreglering, vanor, 

resurser samt miljömässiga och sociala influenser (Ibid. s. 282 f.). Författarna ansåg att denna 

varit av stor betydelse för studien och en bra hjälp för att utforma en relevant och omfattande 

intervjuguide som kunde besvara valt syfte och frågeställningar. Vidare har teorin hjälpt 

författarna att få förståelse för de olika faktorerna som påverkar en beteendeförändring vilket 

har varit nödvändigt för studiens genomförande. Författarna upplevde även att teorin har varit 

relevant och användbar eftersom paralleller har kunnat dras mellan resultat i denna studie och 

teorin. Nackdelen som författarna upplevde med att använda en deduktiv ansats var att studien 

kan bli ledande eftersom intervjuguiden utgår från en redan befintlig teori. Samtidigt har 

deltagarna i denna studie haft chansen att tillägga om det funnits något mer betydelsefullt 

vilket de inte gjort. Detta indikerar på att den valda teoretiska utgångspunkten har varit av 

stort värde för att undersöka valda frågeställningar.    

 

4.2.5 Vidare forskning 

Denna studie har studerat avgörande faktorer när det kommer till att vidmakthålla en 

beteendeförändring gällande minskad sockerkonsumtion. Urvalet bestod av individer som 

hade lyckats att vidmakthålla det nya beteendet minst 12 månader. Därför skulle det vara av 

intresse att undersöka individer som inte har lyckats med en liknande beteendeförändring för 

att studera vad som skiljer grupperna åt. Författarna anser också att det skulle vara 

betydelsefullt att göra en kvantitativ studie med liknande syfte och teman för att mäta om 

vissa faktorer är av större betydelse än andra. Detta skulle kunna leda till mer effektiva 

interventioner då en sådan kunskap eventuellt skulle hjälpa till med var fokus bör läggas. 

Avslutningsvis anser författarna att det skulle vara intressant att undersöka om det finns några 

könsskillnader när det kommer till avgörande faktorer vid en beteendeförändring och 

betydelsen av dessa. 
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4.2.6 Slutsats  

Beteendeförändring är en komplicerad och ständigt pågående process som kräver aktiva 

insatser av individen för att lyckas med vidmakthållandet. För att genomföra effektiva 

interventioner att minska mängden tillsatt socker behöver hänsyns tas till både personliga, 

miljömässiga och sociala faktorer. De personliga faktorerna motiv, självreglering, vanor och 

resurser verkar vara de som är mest avgörande för att lyckas och tros vara de som störst fokus 

bör läggas på. För att kunna hjälpa människor att genomföra hälsorelaterade 

beteendeförändringar där individerna lyckas med vidmakthållandet är det av stor betydelse 

med mer kunskap. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

 

Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som individer upplever är avgörande för att 

vidmakthålla en beteendeförändring att minska intaget av livsmedel med tillsatt socker. För 

att besvara syftet användes följande frågeställningar: 

 

 Finns det några skillnader gällande faktorer som initierar respektive vidmakthåller en 

beteendeförändring att minska intaget av livsmedel med tillsatt socker? 

 

 Vilka personliga faktorer upplevs vara avgörande för att vidmakthålla en 

beteendeförändring att minska intaget av livsmedel med tillsatt socker? 

 

 Vilka miljömässiga faktorer upplevs vara avgörande för att vidmakthålla en 

beteendeförändring att minska intaget av livsmedel med tillsatt socker? 

 

 Vilka sociala faktorer upplevs vara avgörande för att vidmakthålla en 

beteendeförändring att minska intaget av livsmedel med tillsatt socker? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 

Behaviour change, behavior change, lifestyle change, maintaining, maintenance, changes, 

changing, habits, long term, sustainable, motivation theory, self-regulation, reducing, sugar, 

eating, food, diet, dietary, nutrition, health, interview.  

 

Var har du sökt? 

Discovery  

Google Scholar 

 
 
 
 



 

 

 
Sökningar som gav relevant resultat 

Discovery: 

Maintaining behaviour change diet interviews 

Behaviour change diet interview 

Maintenance behavior change 

Self-regulation sugar 

 
Kommentarer 
Gällande beteendeförändring kopplat till hälsa finns mycket forskning på ämnet kost och 

fysisk aktivitet. De flesta studier är genomförda med kvantitativ metod och färre med 

kvalitativ. Det finns mycket få studier som fokuserat på socker och de som hittades var 

endast av kvantitativ karaktär.  

 

 



 

 

Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två Hälsopedagogstudenter på Gymnastik- och Idrottshögskolan i 

Stockholm som just nu arbetar med vår kandidatuppsats. Syftet är att undersöka 

vilka faktorer som individer upplever är avgörande för att vidmakthålla en 

beteendeförändring att minska intaget av livsmedel med tillsatt socker. Dina 

tankar och erfarenheter kring din beteendeförändring är därför av stort värde för 

studien.   

 

Ditt deltagande är helt frivilligt, vilket innebär att du kan avbryta din medverkan 

när som helst. Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt och kommer inte 

kunna härledas till dig. Du som deltagare kommer även ha rätt att ta del av 

undersökningens resultat. 

  

Vid frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss! 

 

Tack för din medverkan! 

 

         

Emelie Franzén               Mikaela Randleff  

emelie.franzen@student.gih.se                             mikaela.randleff@student.gih.se  

Tel.nr. 0762418222                                               Tel.nr. 0737778552 

 

 

Kontaktuppgifter Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm: 

Kerstin Hamrin (Handledare) 

Gymnastik- och Idrottshögskolan 

Lidingövägen 1 

114 33 Stockholm 

Tele.nr. 08-120 538 16 

E-post: kerstin.hamrin@gih.se  
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Inledning 

Förklara studiens syfte och frågeställningar, hur inspelningen kommer gå till, hur 

datamaterialet kommer hanteras, frivilligt deltagande och anonymitet.   

 

Bakgrund 

Berätta lite kort om dig själv! 

 

Motiv  

Vad var orsaken till att du bestämde dig för att minska sockerkonsumtionen? 

 

Hade du några förväntningar på hur ditt liv skulle förändras av att minska din 

sockerkonsumtion? Om ja, vilka förväntningar? Hur har dessa förväntningar påverkat din 

förmåga att vidmakthålla beteendeförändringen? 

 

Har din drivkraft till varför du vill minska intaget av socker förändras under resans gång? Om 

ja, på vilket sätt har detta påverkat din beteendeförändring? 

 

Har du tidigare försökt att minska ditt sockerintag med inte lyckas? Om ja, vad upplever du 

var den största orsaken till att det inte fungerat tidigare? 

 

Självreglering  

När under resans gång har du varit som mest motiverad? Vad tror du var orsaken till detta? 

 

När under resans gång har du varit som minst motiverad? Vad tror du var orsaken till detta? 

 

Upplever du att din förmåga att motivera dig själv har förändrats under tiden? Om ja, på vilket 

sätt har detta påverkat din beteendeförändring?  

 

Har din tilltro din egen förmåga att lyckas förändrats under tiden? Om ja, på vilket sätt har 

detta påverkat din beteendeförändring? 

 

Vad upplever du har varit svårast med att vidmakthålla ett lågt sockerintag? Hur hanterar du 

dessa hinder? 

 

Hur har du tänkt vid ”frestelser”, motgångar, snedsteg och att undvika att falla tillbaka i gamla 

vanor? 

 

Har du satt upp mål under resans gång? Om ja, på vilket sätt har detta påverkat din 

beteendeförändring? 



 

 

Vanor 

Hur mycket måste du tänka på att upprätthålla det nya beteendet idag jämfört med den första 

tiden? 

 

Upplever du att etablera nya vanor har hjälpt dig att minska intaget av socker? Om ja, på 

vilket sätt har detta påverkat din beteendeförändring? 

 

Upplever du att gamla vanor har gjort det svårare för dig att minska intaget av socker? Om ja, 

på vilket sätt har detta påverkat din beteendeförändring? 

 

Vad anser du var det viktigaste när det gällde att etablera de nya vanorna samt bibehålla dem? 

 

Miljö och socialt stöd 

Upplever du att det finns några speciella miljöer som gjort det lättare eller svårare att stå emot 

socker? Hur har du hanterat dessa? 

 

Hur hanterar du situationer där du vet att det kommer erbjudas socker? 

 

Hur upplever du att din beteendeförändring har blivit accepterad i sociala sammanhang, bland 

familj och vänner? På vilket sätt har detta påverkat din beteendeförändring? 

 

Hur har du upplevt att stöd från omgivningen har påverkat din beteendeförändring? Har detta 

förändrats under resans gång? Om ja, på vilket sätt? 

 

Är det någon eller några personer som har gjort din beteendeförändring lättare att 

upprätthålla? I så fall, på vilket sätt har den/dem påverkat din beteendeförändring?  

 

Är det någon eller några personer som har gjort din beteendeförändring svårare att 

upprätthålla? I så fall, på vilket sätt har den/dem påverkat din beteendeförändring? 

 

Avslutande frågor 

Vad upplever du har varit den största framgångsfaktorn i din beteendeförändring att minska 

intaget av socker? 

 

Avslutningsvis, finns det några betydelsefulla faktorer du vill tillägga? 

 


