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Abstrakt 
I denna intervjustudie möter vi sju olika kvinnor och deras livsberättelser. Deras 

berättelser beskriver livets olika skeenden såsom familjbildning, arbete, fritid, kärlek, 

död och drömmar. Det är kvinnohistorier som visar på en inneboende motivation, en 

vilja och en kraft att kunna använda i livets vitt skilda områden. Tidigare forskning 

såsom Maslow (1943), Rotter (19989), Bandura (1994), Ryan och Deci (2000) med 

flera beskriver olika teorier som används i studien för att utifrån vetenskaplig grund 

förankra det kvinnornas liv vittnar om nämligen om Inre behov, Intern Locus of 

Control, Self-Efficasy och Self-Determination.  

 

Undersökningar rapporterar om ökad ohälsa bland kvinnor i dagens samhälle. Samtidigt 

finns det forskning som påtalar att det råder oklarheter i hur begreppet hälsa tolkas. 

Betyder begreppet hälsa samma sak för alla? Nej forskning visar på att hälsa kan 

definieras på många olika sätt. Viss forskning visar på att larmrapporterna om ökad 

ohälsa i samhället behöver granskas. Forskning visar också på att kvinnor har lättare än 

män att ta till sig en hälsofrämjande livsstil.  

 

Syftet med denna studien var att undersöka hur kvinnorna tänker om sin egen förmåga 

till hälsa. Sju kvinnor delger sina livsberättelser under intervjuer som utförs under några 

veckor i november och december år 2018. Kvinnorna är i åldrarna 53 till 89 år gamla. 

Resultatet visar på att kvinnornas förmåga till hälsa handlar om att tillgodose inre behov 

och lite till den inneboende förmågan till motivation att välja en hälsosam livsstil. 

 

Den insamlade datan analyserades enligt TA, Intern och Extern Locus of Control och 

Self-Determination.Theory. Reuslutatet kategoriserades enligt nio olika teman: 

Ställningstagande, kompetent, självständing, mod, övertygelse, självkännedom, 

motivation, livskris och självförverkligande. De olika teman kategoriserades sedan i: 

Intern Locus of Control, Extern Locus of Control och i Self-Determination-Theory. 
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Nyckelord 

Hälsa, Förmåga, Intern kontroll, Extern kontroll, Motivation, Self Determination 

Theory, Self Efficasy Mechanism, Cognitive Evaluation Theory. 

 

English titel 

Women´s Health - Seven Women´s Life Stories. An Interview Studie about Women´s 

Ability to Health. 

 

Tack 
Tack till alla hjälpsamma, intelligenta och vackra kvinnor som gjorde denna 

undersökning möjlig. Tack för att ni tog er tid att berätta om era liv. Tack för att ni är 

modiga och starka och visar hur kvinnor kan använda sin inre motivation för att skapa 

hälsa genom sina liv. 

 

Tack också till min familj som har haft tålamod med författaren mitt under advent och 

juletid. 

 

Tack till min handledare Rikard Liljenfors för stort tålamod och tydliga och raka 

anvisningar i skrivandets intensiva stunder.  
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Sverige är ett av världens mest jämställda länder med hög levnadsstandard och med 

mycket hög medellivslängd. Medellivslängden i Sverige är 82.3 år med 84,1 år för 

kvinnor och 80,6 år för män (Folkhälsomyndigheten, 2018). Detta till trots verkar det 

inte som om att alla upplever hälsa (Regeringen, 2018). Folkhälsomyndighetens senaste 

kartläggning av kvinnors och mäns hälsa visar att kvinnor i Sverige upplever mer stress, 

oro och ångest än vad män gör (Folkhälsomyndigheten, 2016). År 1996 analyserades 

sjukvårdsdata i Storbrittanien som visade att trots att kvinnor lever längre än män har 

kvinnor tätare kontakt med sjukvården än vad män har. Kvinnor upplever sig dessutom 

ha mer sjukdomssymtom och gör oftare större hälsokontroller än vad män gör (Ogden, 

2012). År 2020 kommer enligt WHO psykisk ohälsa och depression utgöra det största 

folkhälsoproblemet för jordens befolkning. I EU uppskattas 27% av invånarna lida eller 

har påverkats av någon form av psykisk ohälsa de senaste 12 månaderna (Wilhelmsson, 

2014). 

 

Begreppet hälsa har under historiens gång haft många olika definitioner. Hippokrates 

(ca 460-370 f.Kr.) avfärdade teorierna om att sjukdom har med guds straff till 

människan att göra utan att hälsa mer handlar om miljöpåverkan, matvanor och livsstil. 

Hippokrates kallades för läkekonstens fader och började arbetet med att systematisera 

medicinska studier och sammankopplade medicin med filosofi. Vidare kunde vi se hur 

Freud (1920) definierade hälsa såsom: ”Att kunna älska och arbeta”. Freud anses vara 

den läkare som genom analys kunde se samband mellan tanke och fysisk sjukdom. Hans 

studier ledde sedan vidare till teorin om psykoanalysen. Psykoanalys förklarade 

mänskligt fysiskt sjukdomstillstånd som symptom på undanträngda minnen och 

upplevelse från barndomen. Freud menade att fysisk smärta inte bara var tecken på 

sjukdom utan själva orsaken. Psykoanalys användes som behandlingsmetod för att 

frigöra patienter från ohälsa. Tidigt intresserade sig Freud också för kvinnors hälsa 

(Ogden, 2012).  

 

Då människor upplever att de kan hantera stress upplever de också ökad psykisk hälsa. 

För att individen ska uppleva psykisk hälsa behöver hon uppleva ett tillstånd av psykiskt 

välbefinnande som leder till att individen kan förverkliga sina egna drömmar, kan 

hantera motgångar, arbeta produktivt och på så sätt bidra till det samhälle som hon är en 

del av. Det betyder alltså inte bara avsaknad av psykisk ohälsa utan utgår också från att 



Linnéuniversitetet, Växjö 

Psykologi III HT-2018 2PS60E 

Handledare Rikard Liljenfors 

Margaretha Marthasdotter-Larsson                                                                                                                             

 

- 4 - 
 

 

individen är en del i det samhälle och i de relationer som hon lever i och genom. I 

undersökningar används ofta begreppet psykisk ohälsa som ett paraplybegrepp för både 

psykiska sjukdomar och psykiska besvär (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

 

I nutid har fler definitioner avlöst varandra. Här följer till exempel WHO´s definition 

från 1947: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, andlig och socialt 

välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom eller svaghet” . Trots att definitionen har 

fått utstå kritik som att den gör läkare till både präster, socionomer och ekonomer har 

definitionen ändå bidragit med att tydliggöra att begreppet hälsa är mer än att inte vara 

sjuk. Hälsa handlar också om fysisk, psykisk, social och personlig förmåga. WHO´s 

definition har vidgat hälsobegreppet som tidigare var alltför medicinskt utformat 

(Ryden&Stenström, 2015). WHO´S häslodefintion har också fått utstå kritik för att vara 

utopisk på så sätt att uppnå balans inom alla fyra områden upplevs som omöjligt och 

utopiskt för många (Wilhelmsson, 2014). 

 

År 1977 presenterade så Engel (1913-1999) den biopsykosociala modellen för att 

beskriva hälsa. Den är tänkt att inkludera det psykiska och sociala med det traditionellt 

medicinska synsättet på människors hälsa (Ogden, 2012). Hälsa ska beskrivas ur ett 

kontinuum - helhetstänk såsom att redan vid inledning av sjukdom påverkas människan 

av sitt psyke. Det blir synligt genom hur individen tänker och agerar till exempel vad 

individen tänker om rökning, alkoholvanor, stress med mera. Därefter vid själva 

insjuknandet – anpassningen till sjukdomen blir det också tydligt hur människans psyke 

påverkar hur hon beter sig i sitt sjukdomstillstånd det vill säga vilka strategier hon 

använder sig av. Hur hon till exempel reagerar vid läkarkontakter och hur hon tänker 

omkring sin sjukdom med mera. Till sist visar det sig hur psyket påverkar vilket resultat 

individen förväntar sig utifrån sitt sjukdomstillstånd. Det vill säga hur hon beter sig, hur 

hon ser på sin livskvalitet och livslängd (Ogden, 2012). 

 

Numera förs tankar om att människan kanske aldrig är helt frisk eller aldrig helt och 

hållet bara sjuk utan att det är flera processer som pågår på flera plan i en människas liv. 

En människa kan uppleva sig frisk på ett plan men sjuk på ett annat plan. Då närmar sig 

diskussionen begreppet balans som används i många hälsodefinitioner då det handlar 

om att individen söker balans mellan sig själv som individ och den omgivande miljön 



Linnéuniversitetet, Växjö 

Psykologi III HT-2018 2PS60E 

Handledare Rikard Liljenfors 

Margaretha Marthasdotter-Larsson                                                                                                                             

 

- 5 - 
 

 

(Ryden& Stenström, 2015). Hälsokors är en modell som ytterligare vill hjälpa till med 

att förklara hur hälsa kan beskrivas. För att beskriva tanken  används en form av ett kors 

som utgörs av två axlar med upplevd sjukdomskänsla på den ena axeln och känsla av 

välbefinnande på den andra axeln. Den här typen av modell kan visa att vi trots upplevd 

sjukdomskänsla ändå kan uppleva välbefinnande men också motsatsen då vi kan 

uppleva oss friska men ändå saknar välbefinnande (Ryden&Stenström, 2015). 

 

Forskning har också visat att vi människor anser om oss själva att vi är mycket 

förnuftiga och trovärdiga i vårt handlande över lag men då det gäller vår egen hälsa har 

vi en benägenhet att tänka att ohälsa inte kommer att drabba oss själva (Ryden & 

Stenström, 2015). Vidare menar Ryden och Stenström  (2015) att då vi vet vad som 

behövs i våra liv för att uppleva hälsa som till exempel att sova tillräckligt, äta bra, inte 

röka och vara försiktig med alkohol verkar det som om vi ibland agerar som om vi 

tänker att vi själva inte har kontroll över vår hälsa utan att det är ödet, våra gener eller 

våra föräldrar som bestämmer hur det ska bli för oss. 

 

Undersökningar rapporterar om ökad ohälsa bland kvinnor i dagens samhälle. Samtidigt 

finns det forskning som påtalar att det råder oklarheter i hur begreppet hälsa tolkas. 

Betyder begreppet hälsa samma sak för alla? Nej forskning visar på att hälsa kan 

definieras på många olika sätt. Viss forskning visar på att larmrapporterna om ökad 

ohälsa i samhället behöver granskas. Forskning visar också på att kvinnor har lättare än 

män att ta till sig en hälsofrämjande livsstil.  
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Tidigare forskning 
Olika studier har visat att hälsa kan handla om att individen har förmåga till att 

tillgodose sina egna behov. Att tillgodose individens behov av olika slag visade 

Maslows (1908-1970) då han år 1943 presenterade sin studie ”A Theory of Human 

Motivation”. Maslow menade att grundläggande behov som mat, sömn och närhet 

behöver bli tillgodosedda hos människan för att hon ska kunna uppleva hälsa och bli 

den hon vill bli. Behoven hos individen delade Maslow in i fem olika steg där det första 

steget innefattade fysiska behov som mat och sömn. Den andra fasen trygghet, tredje 

fasen kärlek, fjärde fasen självhävdelse och femte fasen sjävförverkligande. Maslow 

(1943) menade att för att motivation för nästa fas ska framträda och bli möjlig måste 

behoven i nuvarande fas var helt och fullt tillgodosedda. Maslow såg just motivation 

som den drivkraft som skapar förutsättningar för individens utveckling.  

 

Tankar kring huruvida individen själv kan påverka upplevelsen av sin livssituation och 

hälsa framfördes av Rotter (1966) som var forskare inom psykologi. Han övergav 

behaivorismen och utvecklade istället teorier kring socialt lärande. Han blev mycket 

känd för sin bok Psychological Monographs (1966) där han presenterade begreppen 

intern och extern kontroll. I sin studie “Internal Versus External Control of 

Reinforcement. A Case History of a Variable.” studerar han individens förmåga till inre 

och yttre kontroll över olika situationer och händelser i livet (Rotter, 1989). Intern 

kontroll är ett begrepp som beskriver hur individen anser och agerar inifrån sin egen 

vilja och förmåga. Det kan handla om att individen anser att den själv kan påverka till 

exempel sin hälsa eller studieresultat genom sina egna livsval. Extern kontroll är ett 

begrepp som beskriver hur individen anser att det är ödet, gud eller någon annan yttre 

kraft som styr över livets olika händelser. Det betyder att individen själv inte kan 

påverka sin livssituation utan istället får finna sig i sitt öde (Rotter, 1989).  

 

Medan Rotter studerade hur individen styrs av inre och yttre kontroll studerade De 

Charms (1968) yttre och inre motivation. Alltså menade De Charms att det var skillnad 

på inre kontroll och inre motivation. De Charms (1968) formulerade tankar omkring 

inre och yttre motivation via studier som visar att personer som upplever att de själva 

har kontroll och kan påverka sin situation känner högre motivation än om de istället får 

yttre belöning då det kan uppfattas som om att personen inte har kontroll.  Yttre 



Linnéuniversitetet, Växjö 

Psykologi III HT-2018 2PS60E 

Handledare Rikard Liljenfors 

Margaretha Marthasdotter-Larsson                                                                                                                             

 

- 7 - 
 

 

belöning har visat sig leda till lägre motivation. Ett exempel är från när De Charms 

besökte en skola där han skulle hjälpa lärarna med att få eleverna mer motiverade till 

studier. Det visade sig då att om eleverna blev behandlade som pawns (bönder) 

misskötte de sig och lärde sig inget och om lärarna blev behandlade som pawns 

(bönder) slutade de att undervisa och uppförde sig istället som militärer som drillade 

sina soldater. Skulle eleverna i studien däremot bli behandlade som origin (original) 

med egna behov och känslor och att det de gjorde var sprunget ur dem själva och deras 

egna förmågor och önskningar då ökade elevernas motivation till lärande (De Charms, 

1968). Denna studie har bidragit till insikter om individens egen inneboende motivation 

som drivkraft i sina liv.   

 

Genom ytterligare andra teorier har forskning försökt att förklara mänskligt beteende på 

fler olika sätt. Ofta har förklaringsmodellerna handlat om att människans beteende kan 

förklaras utifrån inre impulser, drifter eller behov som ofta dessutom är omedvetna för 

individen själv. Bandura är en socialpsykolog som har intresserat sig för social inlärning 

och sociala kognitiva teorier. I sin artikel ”Self-Efficasy” (1994) diskuterar Bandura hur 

individens egen uppfattning om sin förmåga till självförverkligande påverkar individens 

tänkande, känsloliv och hennes förmåga till att påverka sin livssituation. Begreppet 

Self-Efficacy och teorin om mekanismen self-efficacy, förkortas SEM. Teorin förklar 

också att ju högre upplevd SEM en individ upplever desto högre prestationsförmåga och 

samtidigt upplever individen lägre känslomässig affekt (Bandura, 1994).  

 

Utifrån teorin om SEM utvecklades Self-Determination Theory, SDT. SDT är en teori 

som utvecklades av Ryan och Deci (2000). I studien ”Intrinsic and Extrinsic 

Motivations: Classic Definitions and New Direction” intresserade Ryan och Deci sig för 

individens motivation. Motivation är förövrigt ett begrepp som har studerats i många 

olika studier. Motivation anses viktigt i många olika sammanhang och inom många 

olika yrken därför att motivation leder till något slags handlande. Motivation får något 

att hända vilket oftast förväntas av individen i olika siutationer både privat och 

offentligt (Ryan & Deci, 2000). Genom olika studier och experiment har en specifik 

motivation kunnat identifieras, det är den inneboende motivationen. Ryan och Deci 

(2000) menar att det går en skiljelinje mellan inneboende- och inre motivation vilket vi 

inte kommer att fördjupa oss för inom denna studie utan i denna studie håller vi oss till 
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inneboende motivation enligt Ryan och Deci (2000). För att en person ska känna 

motivation att ändra sitt beteende har experiment visat att den inneboende motivation är 

avgörande och att yttre belöning kan uppfattas som hämmande och kan minska 

motivationen för personen ifråga. Det handlar om att den egna individen har en 

upplevelse av självständighet, kompetens och samhörighet för att känna sig motiverad 

Ryan och Deci (2000).  

 

Inneboende motivationen enligt Ryan och Deci (2000) citerad av Oyder och Kaplan 

(2007, p.1.) är: ” Att utföra en aktivitet endast för den inneboende tillfredställelsen och 

inte för några utifrån kommande konsekvenser. En person med inneboende motivation 

tänker bara på att hon ska uppleva glädje och inre tillfredställelse och att aktiviteten inte 

styrs av konsekvenser utifrån såsom påtryckning eller belöning.” 

 

Vidare menar Ryan och Deci (2000) att SDT är en teori som beskriver hur individens 

egna inneboende resurser spelar roll för individens egen personliga utveckling och 

dennes förmåga till själkontroll. Ytterligare en inomteori i SDT är CET det vill säga 

Cognitive Evalaution Theory. CET är en teori som menar att för att en individ ska 

uppleva inneboende motivation och uppnå självförverkligande är den också beroende av 

sin omgivning och sin sociala kontext vilket förklarar förekomst av skillnader i SDT 

menar forskarna (Ryan & Deci, 2000). CET är en teori som förklarar hur komplicerade 

vi människor är då det gäller vår inneboende motivation. CET påverkas nämligen av att 

våra psykologiska och sociala basbehov är tillfredställda och att vi dessutom inte visar 

SDT om vi inte uppfattar aktiviteten som utmanande eller tilltalande för vårt inre. Det 

har också visat sig att individer inte bara kan framstå som kompetenta och sakna 

självständighet eller tvärtom. Individen behöver uppleva alla tre delar vilka är 

kompetens, själförverkligande och samhörighet för att uppleva SDT.  Då individ lever 

enligt CET blir det synligt genom att personligheten upplever kongruens mellan 

självbild och idealsjälv, individen är medveten och framstår som en helhet. Individen 

styrs då också av inneboende motiviation och inneboende regulation till skillnad från en 

person som styrs av yttre konsekvenser och som då också regleras av yttre konsekvenser 

Ryan och Deci, (2000). 
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Psykologutbildade Evolathi har under nio års tid följt slumpvis utvalda kvinnor för att 

studera kvinnors liv och hälsa. Hon skriver i sin avhandling ”Women, work and stress” 

(2012) om svenska yrkesarbetande kvinnors livssituation. Hennes studie visar att det 

finns ett samband mellan kvinnors arbetsbelastning, sociala situation och 

stresshormonet kortisol. Evolahti menar att den forskning som görs om arbete och stress 

ofta utgår från manliga informanter och att dessa inte kan generaliseras på kvinnors liv 

och arbete eftersom kvinnors och mäns liv och arbete ser olika ut. Kvinnor och män 

uppfattar också stress olika. Flera större rapporter visar på att kvinnor lider av stress och 

depression vilket påverkar kvinnorna såväl fysiskt som psykiskt. Evolathi har utfört 

studier där man mäter mängden av ämnet kortisol hos kvinnorna över tid. Studien visar 

då att kortisolnivåerna stiger hos kvinnor när de upplever stress av olika slag. Stress kan 

handla om höga krav på jobbet, avsaknad av socialt stöd och sömnbesvär med mera. 

Vad som också framkom i studien var att olika faktorer påverkar om kvinnor drabbas av 

utbrändhet eller inte. Det är faktorer såsom arbetsrelaterade- men också individuella 

faktorer (Evolathi, 2012). 

 

Kvinnors hälsa studerades av Nordell (2002) genom två fallstudie av två kvinnor i ett 

tidsgeografiskt perspektiv. I studien följer Nordell (2002) två kvinnor genom deras liv 

via dagböcker, intervjuer och diskussioner. Huvudsyftet med studien var att se om man 

utifrån kvinnornas livsvärld kan bättre förstå sin situation och skapa möjlighet till 

förändring. Nordell har utifrån artikeln ”Kunskap om den egna livssituationen 

motverkar ohälsa”(2002) skrivit boken ”Kvinnors hälsa – en fråga om medvenenhet, 

möjligheter och makt, att öka förståelsen för människors livssammanhang genom 

tidsgeografisk analys”. Nordell menar att individens egen kunskap om sitt 

livssammanhang måste tillvaratas både i arbetsliv och i det offentliga välfärdssystemet. 

Nordell menar vidare att det är av största vikt att individen själv kan överblicka, 

analysera och sammanfatta sina erfarenheter både i privat- och arbetliv. Hennes studie 

har som syfte att inte endast kartlägga orsak till ohälsa utan att också kunna få grepp om 

hur ohälsa kan förebyggas och övervinnas (Nordell, 2002). Nordell (2002) fann i sin 

studie att då kvinnors medvenhet kring sitt livssammanhang med dess både tillgångar 

och brister ger möjlighet och makt till förändring. 
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Ytterligare en kvinnlig forskare som forskar om kvinnors hälsa är Thiele Schwartz 

(2008) som har skrivit ”Healt and ill healt in working women – balancing work and 

recovery”. Thiele Schwartz utgår från tidigare forsknig om kvinnors livssituation ur 

flera olika perspektiv. Thiele Schwartz studerade 48 olika arbetplatser där hon använde 

sig av kvantitativ metod. Studien var indelad i fyra olika delar endast kvinnliga 

anställda medverkade. Syftet med studien var att undersöka hälsa och ohälsa bland 

yrkesarbetande kvinnor. Fokus lades på att undersöka hur ansträngning kopplat till 

arbete balanserades upp under fritiden för att förhindra och förebygga ohälsa. En av 

delstudie handlar om hur kvinnor saknar balans mellan arbete och fritid eller rättare sagt 

att kvinnor inte ger sig själva tid till återhämtning för egen del mellan olika arbetspass 

och aktiviteter. Denna avsaknad till återhämtnig kan leda till ohälsa menar Schwartz. 

Uppmärksammas bör sambandet mellan stress, arbete och ohälsa (Schwartz 2008). 

Resultatet visar på att det är viktigt att ta hänsyn till återhämtning från arbetet.  

 

 

 

I studien “Inner strength as a health resource among older women” författad av Boman 

(2016) framgick det att kvinnor i åldern 64-84 år besitter en förmåga av inre styrka. 

Syftet med studien var att undersöka om inre styrka bland äldre kvinnor bidrar till bättre 

hälsa. Sudien omfattades av fyra delstudier där den första delan utgjordes av 

djupintervjuer med 29 kvinnor i åldrarna 64-84 år. Studierna II til IV utgjordes av 

kvantitativa studier bland 65-åriga kvinnor på Åland. För att kunna studera inre styrka 

användes Inner Streng Scale, ISS (Se bilaga 4). Resultatet visar på ett samband mellan 

inre styrka och hälsa på så sätt att inre styrka minimerar och förebygger mental ohälsa 

bland äldre kvinnor. Studien gör inga anspråk på att vara heltäckande men vill ändå visa 

på att då kvinnor i äldre åldrar besitter inre styrka som kan visa sig genom att de kan ta 

ansvar för sitt liv och känner samhörighet med andra upplever hälsa och välbefinnande 

(Boman, 2016). 

 

Hjärt- och kärlsjukdomar är den grupp av sjukdomar som leder till flest dödsfall i 

Sverige och så även i hela Europa. I en studie som syftade till att undersöka om det 

fanns skillnader mellan kön, utbildningsnivå och socioekonomisk status vad gäller 

medvetenhet kring förebyggande livsstil för hjärt- och kärlsjukdomar framkom stora 
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skillnader mellan män och kvinnors medvenhet. Studien heter “Predicting Health 

Behaviour – Population-Based Studies of Knowledge and Behaviour Related to 

Cardiovascular Diseases” och är författad av Andersson (2006). Studien gällde män och 

kvinnor I två olika länder, Sverige och Polen. Underlaget bestod av 1011 män och 

kvinnor i 50-årsåldern i Sverige och 1043 män och kvinnor i 50-årsåldern i Polen. I 

Sverige utfördes undersökningen i samband med den hälsoundersökning som alla män 

och kvinnor blir erbjudna då de fyller 50 år. Som metod användes screeningstest som 

deltagarna fick fylla i under studiens gång. Screeningen bestod av demografiska 

uppgifter, hälsouppgifter och livsstilsfrågor. Reslutatet för studien visade på stora 

skillnader mellan kvinnor och män vad gäller medvetenhet kring förebyggande livsstil 

för att undvika hjärt- och kärlsjukdomar. Den tydligaste skillnaden i kunskap mellan 

män och kvinnor rörde kunskap kring kostvanor. (Andersson, 2006). Studien visade 

bland annat att svenskar och polacker hade lika stor kunskap om riskbeteende vad gäller 

hjärt- och lungsjukdomar men svenskar visar på en ökad medvenhet vad gäller 

förändring av kostvanor.  

 

I artikel ”Psykisk ohälsa,folkhälsa och medikalisering: har det någon betydelse vilket 

hälsobegrepp som används?” av Wilhelmsson (2014) framgår det att en ofta använd 

definition av hälsa är att anvisa till fyra olika teorier enligt följande: hälsa som avsaknad 

av sjukdom, hälsa som välbefinnande, hälsa som balans och hälsa som förmåga. Så vad 

är då hälsa? Hur kan hälsa upplevas och förklaras? Hälsa är ett begrepp som inte helt 

och hållet kan belysas och få hela utrymmet i denna studie eftersom det inte är just hälsa 

som studeras utan kvinnors upplevad förmåga till hälsa. Ändå är det viktigt för fortsatt 

diskussion hur vi tänker om begreppet hälsa. Hälsa är ett svårdefinierat begrepp som har 

förändrats både över- och under tid. Vad som är viktigt enligt Wilhelmsson (2014) är att 

vara medveten om att vilken definition samhället använder på begreppet hälsa 

alternativt ohälsa skapar konsekvenser för människors synsätt på sig själva och 

sjukvårdens syn på individen.  

 

Inom folkhälsovetenskapen förekommer två sätt  att bedriva folkhälsoarbetet: ett 

snävare och ett bredare arbete. I det snävare arbetet riktas hälsofrämjande arbetet in sig 

på individen såsom genomförande av screening, vaccinationer och hälsoupplysning 

vilket också skulle kunna kallas för sjukdomsförebyggande arbete. Detta leder till att 
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vidare orsaker till ohälsa såsom socioekonomiska strukturer inte innefattas av de 

åtgärderna. I det vidare hälsofrämjande arbetssättet innefattas därför också 

underliggande faktorer som ekonomiska och politiksa system. Kritik riktas mot att 

screening av individer ofta leder till sjukdomsförklaring och en medikalisering av 

individers ohälsa.  Kritiker menar att vid ett djupare och bredare arbete hade man istället 

kunnat finna brister inom de politiska och sociala strukturererna. Till exempel då det 

gäller screening av svenska ungdomars psykiska ohälsa som genomfördes av WHO år 

2013 som visade att upp mot 25% av ungdomar mellan 16-18 år lider av psykisk ohälsa 

eller störning.  Denna rapport analyserars enligt medicinska principer vilket leder till att  

ungdomarna ofta behandlades med läkemedel såsom psykofarmaka.  Kritiker menar 

istället att deras lidande vid ett bredare arbete bland annat hade visats sig vara en 

reaktion på underliggande socioekonmiska och politiska struktruer och istället hade 

krävt andra bredare politiska åtgärder och inte fler utskrivna tabletter (Wilhelmsson, 

2014).   

 

 

Syfte 
Med hänvisning till ovan redovisad forskning vill denna studie bidra med ytterligare 

kartläggning av kvinnors förmåga till hälsa. Tidigare forskning visar att kvinnor 

omnämns i rapporter och i statistik för ökad stress och psykisk ohälsa. Tidigare 

forskning visar tvärtom också att kvinnor är mer medvetna än män vad gäller 

hälsofrämjande livsstil. Forskning visar också på att hälsoval som kommer inifrån 

individen själv ofta blir mer viktiga och angelägna för individen. Tidigare studier 

beskriver också hur hälsobegreppet har tolkats på många olika sätt och detta skulle 

kunna leda till att rapportering och statistik misstolkas. Tidigare forskning har i denna 

studie använts för att underbygga kvinnornas livsberättelser och även kommande 

diskussion i studiens avslutande del. Syftet i denna studie var att redovisa tidigare 

forskning angående kvinnors hälsa och att dessutom låta de kvinnliga informanternas 

livsberättelse visa hur just dessa kvinnor tänker, planerar och agerar i sina liv och hur 

deras handlade påverkar deras liv och hälsa. Studien ville förklara hur kvinnor skapar 

mening och betydelse av sitt handlande kring hälsa och dessutom hur kvinnorna tänker 

kring avsikten med handlandet. Studien vill också belysa skillnaden i att som individ 

styras av inre eller yttre motivation. Undersökningen är uppdelad på både individuell 
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och allmän nivå på så sätt att vi följer dessa enskilda kvinnor i denna studie men vi 

jämför också kvinnors förmåga till hälsa med tidigare forskning på ett mer övergripande 

plan. Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelse av sin egen förmåga till 

hälsa. 

 

Tidigare forskning som relateras till och underbygger syftet är: 

- Andersson. P., (2006). “Predicting Health Behaviour – Population-Based 

Studies of Knowledge and Behaviour Related to Cardiovascular Diseases”  

- Bandura.A., (1994). ”Self-Efficasy” . 

- Evolathi. A., (2012). ”Women, work and stress” (2012) 

- Maslow. A., (1943). ”A Theory of Human Motivation”. 

- Nordell. K., (2002). ”Kunskap om den egna livssituationen motverkar ohälsa”. 

- Rotter. J.B., (1989). “Internal Versus External Control of Reinforcement. A 

Case History of a Variable”.  

- Ryan. E.L. & Deci. R.M. (2000). ”Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic 

Definitions and New Direction”. 

- Thiele Schwartz. U., (2008) ”Healt and ill healt in working women – balancing 

work and recovery.” 

- Wilhelmsson. A., (2014). ”Psykisk ohälsa,folkhälsa och medikalisering: har det 

någon betydelse vilket hälsobegrepp som används?”  

 

Metod  
Studien utgick från ett kvalitativt perspektiv och metod eftersom studiens syft krävde en 

kvalitativ analys och som intervjumetod har semistrukturerad intervju använts. För att 

analysera råmaterialet användes tematisk analys, TA (Langemar, 2013) och Intern locus 

of control och Extern locus of control enligt Rotter (1989). TA användes vid själva 

transkriberingen för att tydliggöra under- och huvudteman i råmaterialet. Rotters teori 

kring Inter- och Extern locus of control användes för att redogöra om det underliggande 

temat var av Extern- eller Intern locus of control för individen alltså om individen 

tänker till exempel om sin förmåga till hälsa beror på individens eget tänkande och 

handlande (intern locus of control) eller om individen tänker att hälsan ligger utanför 

hennes förmåga att påverka (extern locus of control). Till sist analyserades också 

handlingen utifrån SDT, Self-Determination-Theory enligt Ryan och Deci (2000). 
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Resultaten analyserade tematiskt så kallad TA och utifrån innehållsanalys enligt 

följande (Langemar, 2013): 

- Strukturering 

- Komprimering 

- Kodning  

- Underkategori 

- Huvudkategori 

- Latent nivå, underliggande tema 

- Tolkning (Langemar, 2013) 

 

Resultaten analyserades också utifrån: 

- Intern locus of control 

- Extern locus of control 

- Self-Determination-Theory (Se tidigare forskning) 

 

Deltagare 

Deltagarna i studien berörde endast kvinnor vilket gjorde den till homogen vad gällde 

kön men heterogen vad gällde ålder då åldern skiftade mellan deltagarna. (Langemar, 

2013). Deltagarna var handplockade och rekryterade ur bekvämlighetsurval eftersom 

alla deltagarna var kända av författaren sedan tidigare. Informanterna var sju stycken 

och åldern varierade från 53-89 år. Alla kvinnor utom en var pensionärer men alla har 

tidigare varit yrkesverksamma inom skiftande yrken och alla har som lägst 

gymnasieutbildning. Inga särskilda krav ställdes för informanternas deltagande förutom 

att de var villiga att delge sina livsberättelser. Tanken var att ett handplockat urval 

skulle ge mer relevant information än om urvalet istället hade skett genom tillgänglighet 

eller slump. Handplockat urval valdes för att inte riskera att informanterna inte lämnade 

tillräcklig med information över ämnet (Langemar, 2013). Rekrytering gick till så att de 

tilltänkta informanterna kontaktades via telefonsamtal, sms eller mail. I den första 

kontakten presenterades studiens innehåll och syfte. I informationen framgick också att 

hela studien hanterades varsamt och att materialet behandlades enligt Vetenskapsrådets 

etiska principer såsom informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav (VR, 2002). 
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Datainsamling 

Uppsatsen utgick från ett kvalitativt perspektiv och metod eftersom resultaten kom att 

redovisas i textform. Studien avsåg att redogöra betydelsen för och avsikten med 

informanternas handlande kring hälsa. Intervjuerna pågick under veckorna 49, 50 och 

51 år 2018. I studien har totalt 7st (n=7) informanter deltagit. Plats för intervjuerna 

valdes i samråd med informanterna. Det ledde till olika platser för varje intervjutillfälle. 

Efter hälsningsfraser och inledande information startade så intervjun efter att tekniken 

var installerad och kontrollerad. Intervjuare och informant var bekvämt placerade snett 

mot varandra vilket ledde till att en väl fungerande kontakt etablerades mellan 

deltagarna. Under intervjuerna användes till största delen förutbestämda öppna frågor. 

Intervjuerna inleddes med mer allmänna frågor som ålder, utbildning och yrkes- och 

familjeliv. Under de olika intervjuerna utvecklade sig sedan intervjuerna i olika 

riktningar utifrån hur informanterna själva valde att berätta därför ställdes inte heller 

frågorna i exakt samma ordning i intervjuerna. Dessutom blev följdfrågor och nya 

frågor något olika i de olika intervjuerna. Detta kan anses bidra till både djup och bredd 

som är efterssträvansvärt i kvalitativ intervju (Langemar, 2013). Intervjun var upplagd 

som en semistrukturerad intervju eftersom det visserligen fanns en intervjuguide med 

färdigställda frågor och påståenden men dessa kom att ändras och förändras under 

intervjuernas gång beroende på vad som kom fram under intervjun. De frågeställningar 

som användes i intervjuerna var inspirerade från material framtaget av Rotter (1973) 

men eftersom detta var en kvalitativ studie har intervjufrågorna haft formen av 

samtalsfrågor och inte enkätfrågor enligt Rotter (1973) (Se bilaga 3). Snarare kom 

själva analysen att också utgå från Rotters teori kring Intern och Extern locus of control 

(Se tidigare forskning). Även teorin kring Self Determination Theory, SDT, användes 

vid själva analysarbetet för att kartlägga om individen även använde sig av inre 

motivation i sitt handlande enligt Ryan och Deci (2000) (Se tidigare forskning).   

Efter varje genomförd intervju startade arbetet med att transkribera materialet vilket 

ledde till att insamling av data och transkribering av data pågick i parallella processer 

som mynnade ut i teamtisk analys så kallad TA och därefter var det dags för ny intervju 

och transkribering med följande TA alltså en cirkulär process utan dirket början och slut 

utan ett ständigt pågående arbete. Syftet med tematisk analys var att beskriva vilka 

egenskaper och kvaliteter som informanterna beskrev under intervjuerna (Langemar, 

2013). 
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De transkriberade texterna  lästes flera gånger innan själva kodnigen startade. Texten 

strukturerades sedan för att skapa möjlighet för kunna utveckla tolkningsmönster och 

för att kunna identifiera latenta meningsbärande enheter. Under struktureringen 

komprimerades texter på så sätt att själva rådatan sammanfattades för att möjliggöra 

generell beskrivning av det undersökta fenomenet såsom kvinnors tankar kring sin egen 

förmåga till hälsa. Under bearbetningen markerades relevant data utifrån studien syfte 

och därefter fördes data in under olika koder såsom huvud- och underkategorier som 

sedan sammanställdes i tabellform för att synliggöra underliggande teman.  

Intervjuerna formades således enligt följande schema: 

 

 Muntlig kontakt vid en första förfrågan. 

 Förfrågan och information om studien syfte och innehåll via följebrev, sms och 

mailkontakt. 

 Intervjun utfördes både hemma hos informanten, i författarens hem och på 

arbetsplats. 

 Extra anpassning av lokal i avskildhet och i lugn miljö. 

 Teknik i form av mobiltelefon användes för att spela in samtalet. 

 Intervjuerna inleddes med kort information om studiens syfte och innehåll. 

 Informanterna informerades om de etiska principerna kring intervjun. 

 Intervjuerna tog mellan 60-120 minuter. 

 Informanten tackades och intervjun avslutades. 

 Transkribering, genomläsning och TA, Intern Locus of Control, Extern Locus of 

Control och Self-Determination-Theory. 

 

Nio huvudkategorier skapades utifrån råmaterial: Ställningstagande, kompetens, 

självständig, mod, övertygelse, självkännedom, motivation, livskris och 

självförverkligande. 

 

Utifrån dessa huvudkategorier skapades sedan underkategorier utifrån tidigare forskning 

såsom Intern Locus of Control, Extern Locus of Control och Theory of Self 

Determination (Se tidigare forskning). 

 

 



Linnéuniversitetet, Växjö 

Psykologi III HT-2018 2PS60E 

Handledare Rikard Liljenfors 

Margaretha Marthasdotter-Larsson                                                                                                                             

 

- 17 - 
 

 

Tabell 1 

Exmepel på hur meningsbärande enheter kodades och kategorieserades 

______________________________________________________________________ 

Menigsbärande        Kategori                 Kod                               Tema 

enhet 

______________________________________________________________________ 

Jag säger att            Etik och Moral          Intern Loc                      Ställningstagande 

jag äter inte                                                SDT 

djur 

 

På 70-talet                 Dela med sig              Intern Loc                    Kompetens 

anordnade jag           av sitt kunnande         SDT 

matlagningskurser 

med vegetarisk  

kost 

 

När jag var              Inte följa strömmen      Intern LoC                   Självständig 

19 år fjäll- 

vandrade jag 

ensam på  

Kebnekajse 

 

Kilimanjaro              En prestation                Intern LoC                   Mod 

det var en                 utöver det 

hel annan                 vanliga 

upplevelse 

 

Nu har jag varit        Äta det som gör            Intern LoC                  Övertygelse 

vegetarian i               gott för kropp 

över 65 år                 och själ 
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Tabell 1 (forts.) 

Exmepel på hur meningsbärande enheter kodades och kategorieserades 

______________________________________________________________________ 

Menigsbärande           Kategori                     Kod                               Tema 

enhet 

______________________________________________________________________ 

Jag tänker aldrig       Att förstå sig själv         Intern LoC                     Självkännedom 

Att jag ska leva          och sina behov               SDT 

ett hälsosamt liv 

men jag vet ju vad  

jag mår väl av och 

det är det jag  

försöker göra 

 

När jag var barn        Känslan av att                 Intern LoC                    Motivation 

var jag så klen            kunna påverka                SDT 

och mager men           sin hälsa 

nu är jag bland 

de starkaste i  

gruppen 

 

 Jag läste vidare         Att våga fast                 Intern LoC                   Självförverkligande 

och tog körkort           man inte vet 

fast min man inte 

ville det 

 

Min mamma dog          Att förlora mamma       Extern LoC                   Livskris 

på operationsbordet  

när jag var 15 år 

 

 Jag är sjuk nu                  Låg självinsikt              Extern LoC               Förnekelse 

och mina dagar 

är räknade 
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Etik 

Att bedriva forskning är ett ansvarsfullt uppdrag som bör innefatta respekt, kompetens, 

ansvarstagande och känsla för integritet (Wilson & MacLean, 2011). Inför 

intervjutillfällena informerades informanterna om forskningens upplägg och syfte både 

muntligt och skriftligt. De fick också information om var och hur intervjun skulle gå till 

för att på så sätt skapa en så trygg och bekväm situation som möjligt för deltagarna. 

Informanterna informerads också om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Här följer två citat 

ur Forskningsetiska principer från 1990. 

 

 

 ”Forskningskravet: Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och 

samhällets utveckling. Samhället och samhällets medlemmar har därför ett berättigat 

krav på att forskning bedrivs så att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller 

hög kvalitet.”  

 

                 

 ”Individskyddskravet: Individen ska under forskningen skyddas från psykisk och  fysik 

kränkning och skyddas från otillbörlig insyn i privatlivet.” 

 

För att säkerställa informanternas anonymitet har råmaterial skrivits om och 

komprimerats utan att för den skull förändra innebörd i materialet. 

 

 

Resultat 
Syftet med den här studien var att undersöka hur kvinnor ser på sin egen förmåga till 

hälsa och för denna studie användes kvalitativ metod och semistrukturerad 

intervjumetod. Resultatet bearbetades i tematisk analys. Under processen samlades 

rådata in som kodades och kategoriserades enligt följande tabell (se tabell 2).  
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Tabell 2 

Översikt över identifierade Kategorier, Kod och Tema 

 

Kategori                                Kod                                        Tema                                                  

Etik och moral                       Intern LoC                             Ställningstagande 

Vegetarian 

Rörelse                                                       

 

Dela med sig av sitt               SDT                                         Kompetens                      

kunnande                                                                                    

                                                                                                                                            

Inte följa med                        SDT                                         Självständig                                           

strömmen 

Bestämma över 

sitt liv 

 

Ta dagen som den                  Intern LoC                             Mod                                                        

 kommer 

Våga fast man inte 

vet 

                                                                                                                  

Äta det som gör gott              Intern LoC                             Övertygelse                                            

för kropp och själv 

Göra goda val 

Veta och göra det  

som känns bra 

 

Förstå sig själv                       SDT                                         Självkännedom                                         

och sina behov  

Uppvaknande 

 

 

Viljan att förändra livet           SDT                                       Motivation                                                

  

                                                                                                                  

Trauma                                     Extern LoC                          Livskris                                                    

Rädsla och ångest 

Sorg och saknad 

 

Att lyssna på sina egna             Intern LoC                          Självförverkligande     

Behov 

Kosthållning 

Fysisk aktivitet 

Ekonomi           

                       

______________________________________________________________________                                                                                                          
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Ställningstagande 

Samtliga deltagande kvinnor beskrev olika situationer som visade på ställningstagande 

för sig själva och sina behov vilket kan kopplas till Intern Locus of Control. 

”Etik och moral:” Temat ställningstagande beskriver hur kvinnorna agerar utifrån något 

slags rättspatos som utgjorde den mall med varifrån de valde att handla som de gjorde. 

Det kan handla om att inte äta levande föda eller som en informant uttryckte det:  

 

”Att döda för att äta sig mätt”. 

 

Ytterligare en informant formulerade sig enligt följande: 

 

 ”Människan smeker och dödar med samma hand”. 

 

”Vegetarian:” Flera av informanterna åt vegetarisk kost dock menade ingen att de var 

typsika renlevnadsmänniskor. Att äta vegetarisk såg de som att välja det som gör gott 

för kroppen och som helt enkelt smakar godare. Det handlade också om att känna till 

verktyg och nycklar för att på så sätt må bättre menar man i studien. 

 

”Rörelse:” Fysisk aktivitet var genomgående beteende i informanternas berättelser. 

Någon menade att det var norm att vara aktiv och välja promenad och cykling före 

bilfärd. Flera hänvisade till förändrat klimat och om hur vår livsstil påverkar miljön 

vilket stärker dem i sitt val och handlande. Ett sätt att planera in rörelse i vardagslivet 

berättade en kvinna om enligt följande exempel:  

 

”Jag parkera alltid bilen en bit bort från huset så att jag får en liten promenad över 

parkeringen innan jag går in i lägenheten” . 

 

Och: 

 

”Istället för hissen tar jag de cirka 100 trappstegen upp till vår lägenhet. Det gör susen 

för flåset, ska du tro”. 

Det är oavsett mängd och längd signifikant likhet vad gäller synen på att gå, cykla och 

vara i rörelse bland kvinnorna. Fysisk aktivitet var något man ägnade sig åt både i 
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vardagen och på fritiden. Både på hemmaplan och på semestrar. En av informanterna 

berättar att under året tränar hon med eller utan personlig tränare för att vara i form till 

sommarens aktiviteter:  

 

”En stor del av mitt liv är att ge mig ut på vandring i Europa varje sommar, då brukar 

det bli uppåt 100 mil på pilgrimsleder.” 

 

En kvinna som var yrkesverksam och levde ett mycket aktivt liv berättade att: 

 

”Om jag inte tränar så mycket som jag gör skulle jag inte heller orka jobba så mycket 

som jag gör”. 

 

Dessa tre underkategorier etik och moral, vegetarian och rörelse handlar för kvinnorna 

om ett ställningstagande.  

 

Kompetens 

Informanterna visade prov på kompetens då de både har utbildats sig själva och andra i 

olika träningsformer och matlagning. Det var processer som började tidigt i livet och 

som fortgår alltjämt vilket vittnade om Self-Determination-Theory, såsom en 

inneobende motivation att påverka sitt eget liv med. 

Dela med sig av sitt kunnande. De har låtit sig själva inspireras och också inspirerat sina 

barn och barnbarn och även andra i sin omgivning till aktiva liv. En av kvinnorna 

berättade:  

 

” Jag anordnade matlagnigskurser för vegetarisk julbord, fortfarande möter jag folk på 

stan som visar sin uppskattning för de kurserna”. 

 

Självhushåll: Ytterligare en informant berättade om hur hon under våren planerade och 

köpte in fröer och plantor inför sommarens odlande av alla sorters rotfrukter och 

grönsaker. Det är ett arbete som har pågått under 20 års tid och som i sin uppstart också 

innebar flera misslyckanden och felsatsningar.  
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Numera vet hon vilka fröer och grödor som passar bäst. Hon berättade följande: 

 

 ” Jag är självförsörjande på allt jag äter under vintern, allt jag äter har jag odlat själv i 

mitt trädgårdsland. Detta året var ett rekordår”. 

          

Självständig  

Informanternas berättelser handlade om uppvaknande och om uppbrott som gjorde dem 

till självständiga individer vilket också visade på Self-Determination-Theory då de även 

här visade på inneboende motivation att tänka själva och fatta egna beslut. 

”Inte följa strömmen:” Informanterna berättade om att de har blivit ifrågasatta både vad 

gäller val av kost, val av livskamrat och val av livsstil. Ingen av informanterna växte 

upp med kostmedvetna föräldrar utan istället ordinära hemförhållanden med den 

vanligen förekommande husmanskosten: 

                      

 ”Det här med att äta så här det har bara varit en självklarhet för mig, inget mina 

föräldrar ville”. 

 

”Bestämma över sitt eget liv:” Då de själva började göra aktiva val blev de till en början 

ifrågasatta av både syskon och väninnor. Informanterna har levt eller lever i fasta 

relationer men i fria relationer på så sätt att de är ekonomiskt oberoende och att de har 

egna rika liv med egna intressen och vänner.  Flera av informanterna berättade också 

om fri kärlek utan skuld och skam: 

 

 ”Jag ångrar inget i livet, jag har inte vett att ångra”. 

 

Informanterna berättade också om hur vägen till utbildning till en början inte alltid var 

självklar utan krävde visst arrangemang för att kunna genomföras. Studierna fick skötas 

under sena kvällar och nätter: 

”Jag slutade på fabriken eftersom jag inte trivdes, istället börjad jag läsa till vårdarinna 

och fick sedan arbete på ett boende”. 

”Till en början jobbade jag kvar på fabriken och skötte hem och hushåll på kvällarna för 

att sedan ägna min tid åt studier då barnen somnat på kvällen”. 
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Mod 

Att besitta mod visade kvinnorna genom att under vissa tidpunkter i livet välja nya 

inriktningar av olika slag vilket talade om Intern Locus of Control där beslutet låg inom 

individen själv. Det kunde handla om att sälja ett gammalt vacker småländskt hus just 

som det var färdigrenoverat och vackert inrett för att börja ett nytt liv på annan ort. Det 

kan handla om att planera och genomföra långa sommarvandringar på avlägsna stigar i 

sydeuropa i eget sällskap och med bristande språkkunskaper. Det är kvinnor som 

uttrycker: 

 

”Jag är erfaren av livet och ganska bestämd och i vissa fall ganska modig”. 

 

Kvinnorna berättar om uppbrott genom livet. Uppbrott från barndomshem, uppbrott från 

barn och barnbarn som vill snärja in dem i service kring hus och hem, uppbrott från 

stagnerade realtioner. Mod att våga förändra:     

 

 ”Vid tiden för min skilsmässa bytte jag livsstil”. 

 

”I sovsalarna sover män och kvinnor tillsammans och jag har aldrig varit rädd”. 

 

Övertygelse 

Övertygelsen är stark hos informanterna. Den har framdanats och slipats genom år av 

sökande och finnande av både materiell och immateriell karaktär. Det är en övertygelse 

som står fast och grundad i egna upplevelser som också talar för Intern Locus of Control 

då övertygelsen bygger på egna inre åsikter och beslut. 

Äta det som gör gott för kropp och själ: Hos informanterna finns en övertygelse om att 

göra medvetna val vad gäller kost som stärker både kropp och sinne. Ofta ligger en stark 

händelse och upplevelse bakom övertygelsen:  

 

 

”En decembermorgon när jag var i 17-18 årsålder hörde jag grisen skrika. En stund 

senare tillreddes de olika delarna i vårt bonnakök. Nu har jag varit vegetarian i över 65 

år.” 
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Göra goda val:  Informanternas berättelser handlar ofta om olika val under livet. Val av 

boplats, val av partner, val av arbete, val av fritidsaktivitet och val av kost. De besitter 

en förmåga att göra val som inte alltid är lätta men rätta för deras egen lust och 

livsglädje. Det handlar om att veta och göra det som känns bra. 

  

Veta och göra det som känns bra: Det är intressant att informanternas berättelser handlar 

om veta och göra det som känns bra för dem utan att de för den skull tar någon annans 

plats eller utrymme. De tar sin egen plats och gör det bästa av den. Såsom i följande 

exempel: 

 

 ”Att vandra är ingen omöjlighet. Det är bara att börja” 

 

”Jag har det ganska bra nu. Jag har tid och råd men å andra sidan tänker jag att det 

handlar om prioriteringar.” 

 

Självkännedom.  

Att besitta självkännedom är något informanterna ger uttryck för under intervjuerna då 

de uttrycker att de inte först och främst tänker att de ska leva häslosamma liv utan liv 

med glädje och mening för dem själva vilket kan handla om Self-Determination-Theory 

eftersom handlandet talar för en inneboende motivation för att påverka sitt liv. 

Förstå sig själv och sina behov, kan belysas med följande exempel:  

 

”Jag tänker aldrig att jag är tacksam för varje ny dag som mina väninnor gör. Jag tar 

hälsan för givet. Jag gör allt det jag gör för att jag tycker att det är roligt.” 

 

 ” Jag tänker aldrig att jag ska leva ett hälsosamt liv jag vet ju vad jag mår väl av och det 

är det jag försöker göra.” 

                             

 

Uppvaknande: Informanterna berättar om händelser som lett till någon slags av 

uppvakande. Det kan ha varit stora privata förluster eller omvälvande händelseförlopp. 
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Till exempel informanten som förlorade sin mamma i högt blodtryck då hon själv var i 

tonåren. Så här tänker hon: 

 

 ”Det lärde jag mig på Masesgården för länge sedan att kött ger högt blodtryck. Jag 

slutade med en gång.” 

 

 

Motivation 

Den inre drivkraften och motivation är utmärkande för informanterna då de beskriver 

hur de mitt under livets strider och förluster men också genom framgångar tar sig fram 

på olika sätt som påvisar Self-determination-Theory. Informanterna berättar om hur de 

motiverade sig själva med att välja något bättre för sig själva. 

Viljan att förändra livet: 

 

”Jag blev gravid under studietiden men jag var fast besluten att läsa klart min utbildning 

vilket min rektor hjälpte mig med.” 

 

”Man kan ju istället för att sitta och säga aj aj vad ont jag har, så kan man göra något åt 

det.” 

 

”Tur att jag tog körkort fast min man inte gillade det och inte pratade på mig för att han 

tyckte att det var så onödiga pengar. Att lägga pengar på ett körkort till mig, han hade ju 

körkort det räckte väl. Annars hade jag inte fått det där jobbet jag ville ha.” 

 

Livskris 

Då livskriser drabbar informanterna berättas om trauman, sorg och saknad som varar 

genom livet kan handla om Extern Locus of Control eftersom det är händelser som sker 

utan att kvinnorna själva kan styra dess skeende. 

 

”Mamma skulle till lasarettet för att opereras. Det var sista gången jag såg henne. Hon 

dog på operationsbordet och jag var knappt15 år gammal.” 
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 ” Min son var på semester då hans bästa kompis ringde hem X är död. Jag minns inget 

från begravningen.” 

 

Självförverkligande 

Alla de tidigare teman leder fram till detta avslutande temat som är självförverkligande. 

Genom sina olika val och livshändelser lever kvinnorna de liv de vill leva. Det är 

kvinnor som äger sin rätta plats i livet vilket talar om Intern Locus of Control och Self-

Determination-Theory på så sätt att tankar, beslut och handlande är välgrundade inom 

kvinnorna själva och motiveras av en inneboende förmåga till goda livsval. 

  

”Jag var nybliven mamma och även nyutbildad och jag hade fått mitt första jobb. Det 

innebar en hel del resande. Jag hade med mig min bebis under alla resor och vi älskade 

det. Det blev en underbar tid. Jag kunde jobba och vara mamma samtidigt!” 

 

”Jag fyller snart 74 år och jag jobbar fortfarande med det jag har älskat mest i hela mitt 

liv. Att undervisa!” 

 

”Jag var äldst i truppen som tog oss upp mot toppen på Kilimanjaro men jag var mest 

vältränad. Så roligt!” 

 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur kvinnor tänker om sin egen förmåga till hälsa. Sju 

informanter intevjuades under några veckor i december år 2018. Sju semistrukturerade 

intervjuer utmynnade i 9 kategorier: Ställningstagande, kompetens, självständig, mod, 

övertygelse, självkännedom, motivation, livskris och självförverkligande. Dessa 

kategorier delades sedan in Teman såsom Intern Locus of Control, Extern locus of 

Control och Self-Determination Theory. Detta dubbla arbete gjordes för att inte endast 

komma fram till olika underliggande teman utan också för att komma fram till vad som 

driver kvinnornas liv, vilken inneboende kraft som det handlar om.  

Förväntan fanns att kvinnorna skulle berätta om hur de planerade och arrangerade sina 

liv för att leva länge och inte bli överviktiga eller förlora yttre skönhet. Inget av detta 
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eller likande resonemang förde kvinnorna under intervjuerna. Deras berättelse handlade 

istället om glädje, nyfikenhet och lust och upptäckarglädje.  

Studien visade sig väl sammanfalla med tidigare forskning likt Bandura (1997) som 

formulerade begreppet self-efficasy och sedermera SEM alltså inre mekanismer som har 

med känslan av att själv har förmåga att skapa ett gott liv som även kvinnorna i studien 

berättar om. Men ändå mer närmar sig kvinnornas berättelser De Charms forskning som 

menar att det är motivation som är det viktiga för att utvecklas och må bra. Motivation 

var genomgående i kvinnornas livsberättelser med ställningstagande, självständighet 

och självkännedom vilket tyder på en stark inneboende motivation enligt teorin om Self 

Determination Theory, SDT, enligt Ryan och Deci, (2000) Det är tydligt i kvinnornas 

berättelser att det inte är yttre belöning såsom skönhet eller ens bättre ekonomi som är 

drivkraften för deras handlande. Nej, det är den inneboende motivationen av att 

upptäcka och att känna äkta lycka och glädje och som vittnar om det som Ryan&Deci 

(2000) beskriver som kompetens och att var självständig.  

 

Det är väldigt tydligt i intervjuerna att kvinnorna är ytterst kompetenta och själständiga 

då de planerar och genomför de olika aktiviteter som de dras till och engageras av.  

Ryan och Deci, (2000), beskriver också hur vi människor är beroende av vår sociala 

omgivning för att utveckla kompetens, självständighet och känsla av samhörighet detta 

formuleras i ytterligare en teori nämligen Cognitiv Evalutation Theory, CET, enligt  

Ryan och Deci, (2000). Kvinnorna visar också hur CET fungerar genom att de tydligt är 

sig själva och sammansmälta med sin egen inre bild. De längtar inte efter yttre 

belöningar såsom gåvor och berömmelse. Deras belöning ligger i den lycka de själva 

ger sig genom sitt handlande och sin förmåga att skapa goda liv för sig själva och sin 

omgivning.  

 

Funderingar kring tidigare forskning finns kring hur statistik och rapportering kring 

begreppet hälsa går till. Wilsson (2014) menar på att hälsobegreppet behöver förtydligas 

för att inte forskningsresultat ska vara missvisande. Ofta rapporteras om kvinnor ökade 

ohälsa men samtidigt visar forskning på att kvinnor är de som lättare tar till sig 

hälsofrämjande beteende. Det är inte utan att frågan dyker upp om det finns krafter 

bakom forskning som vill få kvinnor att använda psykofarmaka (Wilsson, 2014) istället 

för att lita till sin inneboende kraft som kvinnorna i studien visar på.  
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Metoddiskussion 
Studien syfte var att undersöka hur kvinnor uppfattar sin förmåga till hälsa och för den 

kvalitativa formuleringen användes semistrukturerad intervju. Det var en metod som 

fungerade väl för syftet. Informanterna lämnade olika slags information om hur de levt 

och lever sina liv vilket skapade bredd och djup till resultatet. Då alla intervjuer var 

genomförda började arbetet med transkription  och kategorisering. Utifrån 

kategoriseringen började sedan själva arbetet med att söka efter underliggande teman i 

kvinnornas berättelser. Ganska snart visade sig de latenta teman som var genomgående i 

råmaterialet. I analysarbetet användes också begreppen Intern Locus of Control och 

Extern Locus of Control för att identifiera om individen ansåg sig själv ha kontroll över 

sitt liv eller om individen ansåg att yttre faktorer spelade roll. Även Self-Determinatin-

Theory användes som analysmetod för att identifiera om individen även drevs av en 

inneboende motivation för att påverka sitt liv. Alla dessa tre metoder hjälpte till att för 

det första göra en rent allmän indelning i olika teman och söka efter underliggande 

teman. Även den sista analysmetoden att identifiera Self-Determination-Theory var 

användbar även om det ju inte med all säkerhet kan bedömas vara en korrekt analys 

men utifrån kvinnornas berättelse i den kontext där de omnämns kunde det ändå vara 

fullt rimligt att anta att dessa tre olika analysmetoder var användbara.  

 

I denna studie med kvalitativ metod fanns också svårigheter med validitet och reabilitet 

på grund av olika anledningar. Informanter och författare var bekanta med varandra och 

det kan ha bidragit till olika bias såsom att informanterna kan ha känt sig skyldiga att 

lämna viss information eller å andra sidan inte känt sig bekväma med situationen och 

inte vågat berätta om sin ståndpunkt. Detta kan vi aldrig riktigt säkert få fram eller veta 

säkert. Tid och plats för intervjuer varierade bland informanterna. Det var svårt att 

avgöra vilken plats som lämpade sig bäst. Att komma hem till informantens hem krävde 

känsla för integritet och att hemmet och platsen för intervju behandlades respektfullt. 

Vad gäller intervju på arbetsplats var informant och intervjuare mer utlämnade till 

övriga individer som rörde sig runt omkring och i större utsträckning utsatta för 

störningar av olika slag. Att genomföra intervju i författarens hem kunde uppfattas som 

obehagligt om informanten inte har varit där tidigare men detta var inte fallet för 
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informanten i denna studie. Då informanten själv kom till intervjuaren kunde hon ju 

också mer självständigt bestämma när det kändes bra att avsluta och lämna platsen. 

Platsen för intervjun var ju inte heller på hemmaplan och då fanns det ju inget i det egna 

hemmet som påminde om samtalet eller vad som hände runt omkring som skulle kunna 

vara en belastning. Bästa platsen för intervju torde vara i författarens hem utifrån 

upplevelsen just i denna studie.  

 

 

Ämnet kvinnors liv och hälsa som diskuterades vid intervjutillfällen var också stort och 

komplext och omöjligt att under den korta tid som intervjuerna ändå tog kunna ringa in 

alla delar kring hur kvinnor ser på sin förmåga till hälsa i sina liv. Varje intervjutillfälle 

förbereddes med genomgång av intervjuguide och eventuella korrigeringar 

genomfördes. Själva intervjuerna genomfördes utan missöden. Intervjuguiden som var 

förberedd sedan tidigare var dock svår att följa då intervjuerna utvecklades så olika med 

de olika informanterna. Detta kan också vara en risk för validitet då olika kvinnor 

berättade om olika faktorer. Dock visade det sig sedan att de olika bilderna av kvinnors 

syn på sin förmåga till hälsa kompletterade varandra och bildade en helhet.  

 

Ytterligare en begränsing vad gäller intervjuguid var att den inte tidgare använts i någon 

studie vilket gjorde att resultatet inte heller kunde generaliseras eller jämföras direkt 

med andra studier. Vad gäller antalet deltagare kan det anses vara tillräckligt på så sätt 

att även om de lämnade olika information visade det sig att berättelserna bars upp av 

likande underliggande teman som framkom i transkribering och kategorisering. Allas 

berättelser mynnade ut i en bra överblick över kvinnors förmåga till hälsa. 

  

Sammanfattning och slutsats 

Den sammanfattande analysen utifrån informanternas livsberättelser är att förmåga till 

hälsa handlar om flera underliggande faktorer som inte har med tillgänglighet till gym 

eller öppettider i simhallen eller liknande att göra. Det är med inre kvaliteter såsom 

motivation och mod som kvinnor kan påvera sin förmåga till hälsa. Det har med en inre 

övertygelse och ställningstagande att göra. Det handlar om självkännedom och livkriser. 

Det handlar om att våga stå upp för sig själv och utifrån sin inre kompetens förverkliga 

sina drömmar för att på så sätt uppleva hälsa och välbefinnande i ett vidare perspektiv.  
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Tack vare att flera analysmetoder användes kunnde både underliggande teman 

identifieras men också kunde Intern Locus of Control identifieras tillika med Self-

Determination. Detta resultat sammanfaller väl med vad både Hippocrates (460-370 

f.Kr ) och Frued (1856-1939) menade att hälsa handlar om nämligen livsstil och om: 

”Att kunna älska och att kunna arbeta”. De kvinnliga informanterna visar på att de inre 

förmågorna leder till en god livsstil med tid för kärlek och arbete och som kan uppfattas 

som god hälsa. Nämnas bör också att hälsa är svårt att definiera och betyder olika för 

olika individer och har olika betydelerser idag och historiskt sett. Viktigt är dock att 

bestämma vilken betydelse hälsa ska ha i samhällsdebatten så att de personer som lider 

av ohälsa behandlas på rätt sätt och inte utsätts för medikalisering bara för att 

myndigheter väljer att gå på individnivå i sitt hälsoarbete och inte parallellt granskar 

och reformerar underliggande sociala och politiska strukturer.  

 

Studiens slutsats är att hur dessa kvinnor i studien uppfattar sin förmågra till hälsa väl 

sammanfaller med tidigare forskning. Viktigt att nämna också den forskning som 

bedrivs av kvinnor för kvinnor såsom Evolahti (2012) och Schwartz (2008) som belyser 

viktiga faktorer för kvinnors hälsa såsom medvetenhet och tid för återhämtning vilket 

även detta stämmer väl in på kvinnorna i studien. De är medvetna om sin livvsituation 

och kan överblicka och påverka den och de ser till att de får tid för återhämtning som 

kan vara resor eller andra utmaningar. Viktigt också att forskning visar på skillnader i 

kvinnors och mäns livssituationer och synliggör specifikt kvinnors behov för hälsa och 

välmående enligt Nordell (2002). Svar på studiens inledande syfte att undersöka 

kvinnors förmåga till hälsa kan anses väl besvarad genom de olika exempel som 

kvinnorna beskriver utifrån sina egna liv och som även grundas genom tidigare 

forskning. Kvinnorna i denna studie besitter hög inre förmåga till hälsa i sina egna liv. 

 

Eventuellt oväntade fynd 
I denna studie som handlade om kvinnors tankar kring sin egen förmåga till hälsa 

framkom att kvinnorna själva inte i första ledet tänkte att de ville leva hälsosamma liv 

utan att det snarare blev en bieffekt av de val och handlingar de gjorde. Ingen av 

kvinnorna uttryckte att de tränade och åt nyttigt för att hålla sig friska längre. De 

uttryckte däremot att de gillade att ha roligt och att de njöt av maten den odlade eller 

själva valde att äta.  
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Till exempel:  

- De valde att odla sin mat själva vilket ledde till bra och näringsrik kost året om.  

- De valde att ligga i hårdträning under vinterhalvåret för att kunna utföra längre 

vandringar under sommaren vilket ledde till en bra kondition året om.  

- De valde att avstå kött eftersom de plågades så av att ge grisen mat för att kunna 

slakta den till jul vilket ledde till en medvetenhet som konsument.  

 

Dessa oväntade fynd kan förankras i tidagare studier såsom Bandura (1977) som myntar 

begreppet self-efficasy som betyder att vi människor upplever högre tillfredställelse och 

inre motivation då vi känner att vi kan klara oss själva men också i Rotters studier om 

Intern och Extern Locus of Control (1989) som beskriver hur vi människor fattar beslut 

utifrån vår egen komptetens, intern locus of control, eller om vi påverkas av yttre 

faktorer, extern locus of control, såsom ödet eller Guds handlande. Också Ryan och 

Deci (2000) med sina teorier om Self-Determination-Theory och Cognitive Evalaution 

Theory visar på att det är den inneboende motivationen och drivkraften som dessa 

kvinnor besitter.  

 

Framtida forskning 
I den här studien framkom fakta som är beskriven i tidigare forskning men som 

läkarvård och media inte så ofta lyfter fram som värdefulla för kvinnors förmåga till 

hälsa. Det är inre förmågor som har med motivation och självförverkligande att göra. 

Det som vården ibland kallar för egenvård. Studien visar på att mycket ansvar ligger på 

individen själv hur hennes förmåga till hälsa är. Studiens resultat beskriver aktiva 

kvinnor som tar upp kampen för sitt eget mående både fysiskt och psykiskt. De jobbar 

på långsikt och inte med kortsiktiga lösningar. De skapar en hållbar livsstil. Detta borde 

unga kvinnor få kännedom om. Unga kvinnor borde få kännedom om att mycket kan de 

göra själva och inte som oftast förlita sig till läkare och psykofarmaka. Då media ofta 

målar upp en bild av att kvinnor är de som i större skala drabbas av ohälsa borde skola 

och sjukvård utbilda ungdomar i egenvård och i den egna förmågan till hälsa. Att få 

unga kvinnor att bli mer aktiva och rörliga skulle förhindra att många lider av övervikt. 

Att få unga kvinnor att bli medvetna konsumenter skulle förhindra att fler drabbas av 

diabetes. Att få unga kvinnor att uppleva högre motivation skulle förhindra att så många 

drabbas psykisk ohälsa. Denna studies resultat är viktigt att sprida till yngre 
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generationer i dagens samhälle. Lösningen finns inte alltid hos kuratorer eller i piller-

burken den finns inom individen själv (Rotter, 1989) (Wilhelmsson, 2014).  
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Bilagor 
 

Bilaga 1.  

Följebrev 

 

 

 
 

 

 

 

Hej! 

Jag studerar Psykologi III vid Linneuniversitet i Växjö och skriver just nu min C-

uppsats. Intervjun är en del i C-uppsatsen. Uppsatsens syfte är att belysa upplevelse av 

kvinnors egen förmåga till hälsa 

 

Intervjun består av ett antal frågor om hur du tänker om kvinnors hälsa. Intervjun pågår 

i ca 60-90 minuter. Intervjun spelas in för att senare transkriberas och användas som 

underlag i uppsatsen.  

 

Din medverkan i intervjun är helt frivillig och du kan när som helst avsluta din 

medverkan. All insamlad data kommer att hanteras konfidentiellt och endast att 

användas i denna studie. Efter att arbetet är sammanställt och slutfört raderas all. Den 

färdiga uppsatsen publiceras på http://www.diva-portal.org under februari 2019. 

 

Tack för din medverkan  

Margaretha Marthasdotter-Larsson 

 

 

http://www.diva-portal.org/
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Bilaga 2.  

Intervjuguide 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Var bor du? 

3. Civilstånd? 

4. Vad har du för utbildning? 

5. Vad arbetar du med idag? 

6. Hur ser du på motion? 

7. Hur ser du på matvarnor? 

8. Hur tänker du kring sömn, vila och återhämtning? 

9. Hur ser du på stress? 

10. Hur var din uppväxt? 

11. Hur var ditt liv då du var ung, kanske utbildade dig, började jobba och sedan 

bilda familj? 

12. Kan du berätta om hur du ser på kvinnors hälsa? 

13. Vad påverkar kvinnors hälsa? 

14. Hur har dina val påverkat din hälsa? 
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Bilaga 3. 

 

Locus of Control  

based on J.B. Rotter (1966) Generalized expectancies for internal versus external 

control of reinforcement,  

Psychological Monographs, 80, (1, Whole No. 609). 

Instructions 

Welcome, null! 

Click on the button next to the one statement that best describes how you feel.  

You can always go back to a question and change your answer. 

 
 

1. 

Many of the unhappy things in people's lives are partly due to bad luck 

People's misfortunes result from the mistakes they make. 

 

2. 

One of the major reasons why we have wars is because people don't take enough 

interest in politics. 

There will always be wars, no matter how hard people try to prevent them. 

 

 
 

3. 
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In the long run, people get the respect they deserve in this world. 

Unfortunately, an individual's worth often passes unrecognized no matter 

how hard he tries. 

 

4. 

The idea that teachers are unfair to students is nonsense. 

Most students don't realize the extent to which their grades are influenced by 

accidental happenings. 

 

5. 

Without the right breaks, one cannot be an effective leader. 

Capable people who fail to became leaders have not taken advantage of their 

opportunities. 

 

6. 

No matter how hard you try, some people just don't like you. 

People who can't get others to like them don't understand how to get along 

with others. 

 

7. 

I have often found that what is going to happen will happen. 

Trusting to fate has never turned out as well for me as making a decision to 

take a definite course of action. 

 

8. 

In the case of the well prepared student, there is rarely, if ever, such a thing as an 

unfair test. 

Many times exam questions tend to be so unrelated to course work that 

studying is really useless. 

 

9. 
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Becoming a success is a matter of hard work; luck has little or nothing to do with it. 

Getting a good job depends mainly on being in the right place at the right 

time. 

 

10. 

The average citizen can have an influence in government decisions. 

This world is run by the few people in power, and there is not much the little 

guy can do about it. 

 

11. 

When I make plans, I am almost certain that I can make them work. 

It is not always wise to plan too far ahead because many things turn out to 

be a matter of luck anyway. 

 

12. 

In my case, getting what I want has little or nothing to do with luck. 

Many times we might just as well decide what to do by flipping a coin. 

 

13. 

What happens to me is my own doing. 

Sometimes I feel that I don't have enough control over the direction my life 

is taking. 

 
 

To score your responses, click on the button below.  

  

0
 

Clear
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Scores range from 0 - 13.  
A high score indicates an external locus of control  

while a low score indicates an internal locus of control. 

 

 

 

 

Bilaga 4 

Inner Strengh Scale 

 

Inre styrka Nedan följer påståenden som beskriver hur Du kan uppfatta Dig själv och 

Din omvärld. Vi ber Dig ringa in/kryssa för den siffra som bäst överensstämmer med 

hur påståendet passar in på Dig. Alternativen skattas från 1-6 och de finns redovisade i 

tabellen nedan, där siffran ett [1] innebär att Du tar helt avstånd från påståendet medan 

siffran sex [6] innebär att påståendet stämmer helt med Din uppfattning. Det finns inga 

rätta eller felaktiga svar. Om påståendet inte är aktuellt just nu, så skall Du svara hur det 

mestadels varit för Dig under livet. Tar helt avstånd 1 Tar nästan helt avstånd 2 Tar 

delvis avstånd 3 Instämmer delvis 4 Instämmer nästan helt 5 Instämmer helt 6  

 

Jag tycker att det känns meningsfyllt att umgås med andra människor 1 2 3 4 5 6  

Jag har lätt för att se saker och ting från olika synvinklar 1 2 3 4 5 6  

Jag tycker det är spännande att prova på nya saker 1 2 3 4 5 6  

Jag kan ”förhålla mig” till kritik som riktas mot mig 1 2 3 4 5 6  

Jag genomför det jag planerat 1 2 3 4 5 6  

Jag kan ta emot stöd från andra när jag behöver 1 2 3 4 5 6  

Jag inser att världen inte är rättvis och kan hantera det 1 2 3 4 5 6  

Jag känner öppenhet inför livet och dess möjligheter 1 2 3 4 5 6  

Jag ser mig själv som en del i ett sammanhang 1 2 3 4 5 6  

Jag värderar min självständighet högt 1 2 3 4 5 6  

Jag kan vanligtvis släppa oförätter som drabbat mig 1 2 3 4 5 6  

Jag ser på utmaningar som en möjlighet att utvecklas 1 2 3 4 5 6  

Jag är en person som man kan lita på 1 2 3 4 5 6  

Jag känner samhörighet med andra människor 1 2 3 4 5 6  

Jag tycker att det är viktigt att våga anta utmaningar 1 2 3 4 5 6  

Jag vet vad som hör till mitt ansvar 1 2 3 4 5 6  
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Jag har tålamod 1 2 3 4 5 6  

Jag är en person som har båda fötterna på jorden 1 2 3 4 5 6  

Jag söker stöd av andra människor när jag har det svårt 1 2 3 4 5 6  

Jag är intresserad av att lära mig nya saker 1 2 3 4 5 6  

 

[Lundman, Viglund, Aléx, Jonsén, Norberg, Santamäki Fischer, Strandberg, Nygren, 

2010] 


