
Livsstilsendring gjennom et år

Deltagere i en Frisklivssentral sine erfaringer med endring 
av kosthold og fysisk aktivitet. 
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Bakgrunn

▪ Frisklivssentraler (FLS) - fremme helse og forebygge livsstilssykdommer.

▪ Strukturert tilbud; støtte til endring og mestring av helseutfordringer

▪ Primære tilbud: tobakk, fysisk aktivitet og kosthold. 

▪ Tilleggstilbud: psykisk belastning, søvn, alkohol

▪ Helhetlig og ressursorientert, mål å øke bevissthet om egen situasjon og motivasjon for å endre 
atferd. Sentrale verdier er empati, respekt for selvbestemmelse og egne valg.

▪ Tidligere forskning relevant for denne presentasjonen:

✓ Følling m. fl. (2015); emosjonelle belastninger barriere for endring.

✓ Salemonsen m.fl.(2018); det er nødvendig å adressere emosjonelle problem og verdighet.

✓ Salemonsen m.fl. (2020); ved livsstilsendring er relasjonell, emosjonell  og sosial støtte nødvendig 
over tid.

Helsedirektoratet (2016)4



Motivasjon og selvbestemmelse
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ved adferd 

 
Ikke 
selvbestemt 

 
 

 
Selvbestemt 
 
 

 
Type 
motivasjon 

 
Umotivert 

 
Ekstern motivasjon 

 
Indre 
motivasjon 
 

 
Type 
regulering 

 
Ingen 
regulering 

 
Ekstern 
regulering 

 
Introjected 
regulering 

 
Identifisert 
regulering 

 
Integrert 
regulering 

 
Indre 
regulering 
 

  
Kontrollert 
motivasjon 

 
Autonom motivasjon 

 

«Jeg kan ikke 

se hvorfor jeg 

skal gidde å 

trene?

«Jeg trener 

fordi legen 

min sier det»

«Jeg trener 

fordi jeg ville 

skamme meg 

hvis jeg ikke 

gjorde det»

«Jeg trener 

fordi jeg 

verdsetter 

gevinstene ved 

å trene»

«Jeg er en 

person som 

trener, jeg er 

sporty»

«Jeg syns det 

er GØY å 

trene»

Ryan and Deci (2017), Ryan, Deci and Williams (2008), Ng m.fl. (2012)



Hensikt

Utforske faktorer som deltagere i en FLS opplever
relevant for å igangsette og vedlikeholde
livsstilsendringer rettet mot mer fysisk aktivitet og et 
sunnere kosthold.
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Metode

▪ Individuelle semistrukturerte intervju med 
deltagere i en FLS gjennom et år.

▪ 14 informanter; god variasjon mtp demografiske 
karakteristikker, flertall har høy BMI (> 30) 

▪ Informantene kunne velge hvor intervjuene skulle 
finne sted, alle valgte FLS.

▪ Intervjuguide

▪ Gjennomsnitt 42 min (21 min – 100 min)

▪ Malterud’s Systematiske Tekst Kondensering, 4 
faser. 

▪ 5 forskere med variert bakgrunn med i ulike faser 
av data analysen.
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Gender

Male 6

Female 8

Age (in years)

20–30 4

30–40 4

40–50 2

50–61 4

Education

Completed secondary school 8

Completed bachelor’s degree or higher 6

Diagnoses self-reported 

Yes 

(fibromyalgia, ileostomy, diabetes, high blood pressure, asthma, chronic kidney impairment, vocal cord 

impairment, narcolepsy, depression, ADHD, and dystonia)
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No 6

Work status

100% capacity 6

Reduced capacity 4

Student 2

Sick leave 2

BMI1 category (value)

Normal weight (18.5–25) 2

Overweight (25–30) 1

Obese (> 30) 11

Symptoms of psychological distress2

Yes 5

No 9

Malterud (2012)



Resultat
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Motivasjon og 
støtte 

Veien mot mål -
selvregulering

Mestring for 
emosjonell balanse

…faktorer relevant for å 

igangsette og 

vedlikeholde 

livsstilsendringer…



Grunnleggende 
motivasjon og støtte

..flaut å være så usunn

…hater det, men gjør i det minste 
noe bra for samfunnet

…bestemor bestemte

… får overskudd og bedre 
helse av det

..jeg er Mr Friskus

Det er så gøy!

Jeg elsker det, blir helt oppslukt.



Hvor skal jeg?

Hva må jeg gjøre for å komme dit?

Er jeg på rett vei?

Veien mot mål 

- selvregulering



Mestring

Stress, sykdom, skader, dårlig selv-bilde, vanskelige 
relasjoner, ensomhet og depresjon er eksempler på 
utfordringer vi mennesker møter i livet. Disse 
utfordringene representerer potensielle fallgruver for 
å opprettholde livsstilsendringer. 

To strategier for å mestre utfordringene og oppnå 
bedre emosjonell balanse:
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En tur gjør meg 

godt, og klarner 

tankene.

Handlinger
Yoga, trening, være 

sosial, meditere, ta et 

bad, spise sunn snack, 

lese, oppsøke 

naturen….

Tanker
Snu svart-hvitt, aksept, 

positiv visualisering, 

justere forventninger, 

frigjøre seg fra skam….



Konklusjon

Autonom motivasjon og støtte er viktig for å klare å 
igangsette og opprettholde livsstilsendringer. 

Men, det er ikke nok.

Det kreves også gode selv-regulerings ferdigheter 
mtp å sette mål, legge planer og følge med.

Og sist, men ikke minst; det kreves kompetanse i 
hvordan en kan handle og tenke for å mestre stress 
og utfordringer på bærekraftig vis.
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