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ABSTRAKT 
 
Hildebrand, E. (2008) Faktorer som bidrar till en långvarig beteendeförändring. 
Uppföljning av en tidigare studie. C-uppsats i Pedagogik 15hp, Instutitionen för 
pedagogik, didaktik och psykologi, Högskolan i Gävle. 
 
 
Syftet med denna studie var att uttyda faktorer som bidrar till en långvarig 
beteendeförändring. Beteendeförändringar är i regel svåra att vidmakthålla och forskning 
har visat att ett flertal faktorer krävs för att nå ett långvarigt ihållande. Exempel på 
faktorer var känsla av sammanhang, kunskap, självkänsla, självtillit, reflektion, 
medvetenhet, motivation och gruppstöd. En fallstudie har genomförts på en 
viktminskningsgrupp för att se resultatet ett år efter deltagandet. Fem personer svarade på 
postenkäterna som skickades ut i uppföljningen. Resultatet visade att nämnda faktorer har 
påverkat deltagarnas förändringsarbeten men det verkade inte räcka med en faktor utan 
upplevdes som ett komplext system. Det krävs mer forskning på området för att 
yrkesverksamma ska kunna hjälpa individer på ett effektivt och framgångsrikt sätt.     
 
Nyckelord: Beteende, ihållande, självkänsla, självtillit, motivation, behandling, 
viktminskning, fetma, Bandura, Prochaska och DiClemente. 
 
Keywords: Behavior, maintaince, self-esteem, self-efficacy, motivation, treatment, 
weight loss,  obesity, Bandura, Prochaska och DiClemente,.  
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1. INLEDNING 
Det är vanligt att individer som har genomfört en förändring återgår till gamla vanor och 
har svårt att hålla i det nya beteendet (Bandura, 1977a; DiClemente, et al. 1991; 
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Prochaska & DiClemente, 1982; Revstedt, 2002; Stahre, Tärnell, Håkansson, Hällström, 
2007). Forskning visar att det finns olika faktorer som bidrar till att en förändring 
genomförs och bibehålls. Till exempel nämns graden av självkänsla och självtillit, 
upplevd känsla av sammanhang, motivation, kunskapsförmedling samt interpersonell och 
verbal reflektion som viktiga element i en beteendeförändring (Bandura, 1977a; 
Cullberg-Weston, 2005; DiClemente et al. 1991; Nir & Neumann, 1991, 1995, Prochaska 
& DiClemente, 1982; Revstedt, 2002).    
 
En företagshälsovård i Gävleborgs län införde en för dem ny viktminskningsmetod under 
våren 2007 som utgår från kognitiv påverkan. Direkt efter avslutad kurs genomfördes en 
utvärdering i en B-uppsats av Gustafsson och Hildebrand (2007). Ett år efter införandet 
var ytterligare en uppföljning önskvärd. I denna studie har faktorer som nämns ovan 
kopplats till deltagarnas resultat för att se om de har bidragit till eventuella förändringar. 
Det centrala är att uttyda eventuella samband mellan ihållandet av en beteendeförändring 
och tillämpningen eller befintligheten av olika faktorer. Resultatet kan användas för att 
utveckla viktminskningsmetoden samt för att utröna faktorer som är viktiga för en 
långvarig beteendeförändring. Det är även av betydelse för hälsopedagoger då 
förändringsarbeten är en stor del i yrkeslivet. Förhoppningsvis ger denna fallstudie 
förslag på fortsatta forskningsområden.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. BAKGRUND 
Nedan följer en sammanfattning av bakgrunden som handlar om olika faktorer som är av 
betydelse vid en beteendeförändring. En hög grad av medvetenhet och motivation hos en 
individ ökar chansen för att få en långvarig beteendeförändring (Antonovsky, 1991; 
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Bandura, 1977a; Revstedt, 2002). Dessa två faktorer förstärks genom inre reflektion som 
gör att vederbörande kan identifiera sitt problem, lära sig av sina erfarenheter och bli 
motiverad att nå sina mål genom att bete sig på ett effektivare sätt (Eraut 1994 i Moon, 
1999). Andra faktorer som är avgörande i en beteendeförändring är graden av självtillit 
och självkänsla (Bandura, 1977a; Cullberg-Weston, 2005; Nir & Neumann, 1991, 1995). 
Individen behöver känna att en förändring är möjlig och går att klara av. En hög grad av 
självtillit och självkänsla ger en ökad grad av motivation och positivt tänkande. (Ibid.). 
Antonovskys teori (1991) om Känsla av sammanhang (KASAM), diskuteras också som 
en viktig del i förändringsarbetet. Vederbörandes teori grundar sig på begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. För att göra en förändring krävs det att individen förstår 
sin situation, känner att den går att hantera samt att det känns meningsfullt att genomföra 
förändringen. (Ibid.).  
 
Det bör noteras att förändringar är komplexa och sker inte i en linjär ordning 
(DiClemente et al., 1991; Prochaska & DiClemente, 1982; Wilhelmsen, 2000). Återfall är 
en normal del av förändringsarbetet och bör ses som en lärdom snarare än som ett 
misslyckande (Stahre, 2002). Kunskap om hur förändringsprocesser kan fortlöpa minskar 
risken för upplevelsen av att känna sig misslyckad vid eventuella återfall (Ibid.).  
 
Det sociala stödet kan vara en viktig faktor för att lyckas genomföra en långvarig 
förändring och det hade varit relevant att diskutera dess effekter i denna fallstudie. En 
avgränsning är dock gjord på grund av tiden samt problem att hitta relevanta källor om 
gruppsamtalets betydelse för beteendeförändringar.  

2.1 Känsla av sammanhang och förändringsarbete 
Begreppet ”Känsla av sammanhang” (KASAM) bygger på de tre komponenterna 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991). En hög grad av 
begriplighet innebär att yttre och inre stimuli känns förnuftsmässigt gripbara. Ett stimuli 
är en faktor som utlöser ett beteende. En hög begriplighet leder till att framtida stimuli 
känns förutsägbara eller att det finns en känsla av att kunna ordna och förklara oväntade 
stimuli. Framtiden påverkas av hur bra vederbörande förväntar sig att den kan bli. (Ibid.). 
 
Hanterbarheten ger resurser som gör att individen kan handskas med olika stimuli 
(Antonovsky, 1991). Detta sker genom egenkontroll eller genom en person som man litar 
på och kan räkna med. En hög hanterbarhet minskar risken för att känna sig handfallen 
och som ett offer för situationen. Meningsfullhet är en stark motivationskomponent, det 
vill säga att problem och krav känns värda att lägga energi på. En individ som upplever 
sig kunna påverka sina dagliga erfarenheter och sin framtid samt har saker i livet som 
känns betydelsefulla och entusiasmerande har en hög grad av meningsfullhet. (Ibid).   
 
Hög hanterbarhet är starkt beroende av hög begriplighet då orsakerna till kraven bör 
identifieras för att kunna tillämpa rätt resurser för en effektiv hantering (Antonovsky, 
1991). Finns det engagemang och tro på att man förstår vart de krav som ställs på en 
kommer ifrån, skapas en stark motivation för att söka efter resurser som kan minska på 
pressen. Känslan av att kunna kontrollera och hantera olika risksituationer är kärnan i 
förändringsarbetet. Känslor är en respons på en stressor som kan vara interpersonella 
relationer, kulturella och strukturella orsaker eller livshändelser. Det kan även vara inre 
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krav som kognitiva motsättningar, ouppfyllda ambitioner och kringgående av konflikter. 
Det krävs en fokuserad känsla, en känsla med tydligt mål, för att utagera och lägga energi 
på rätt saker. Det är lätt att hamna i en allmän frustration där känslor svallar över utan att 
veta vad de uppstår från. Identifiering av det verkliga problemet bidrar till en effektiv 
hantering och minskad risk för att anklaga någon annan eller annat, och undvika att ta sitt 
ansvar. (Ibid). 
 
Enligt Antonovsky (1991) finns det ett samband mellan KASAM, hälsobeteenden och 
hälsa. En individ med hög KASAM har lättare att uttrycka sina känslor istället för att 
tränga bort dem. Vederbörande löper då mindre risk för att bli stressad och har lättare att 
hantera akut och kronisk stress med ett adaptivt beteende. Ett adaptivt beteende i 
hälsosyfte kan vara att sluta röka, börja motionera eller äta en bättre kost. (Ibid).   

2.2 Motivation 
Revstedt (2002) menar att alla människor har en inre livskraft som består av fyra delar, 
konstruktivitet, socialitet, målinriktning och aktivitet. Innebörden av orden är att 
människan strävar efter att vara god mot sig själv och försöker hitta lösningar för att må 
bra och ha bra kontakt med andra. För att ha kontakt med andra och kunna vara social 
måste vederbörande vara i god kontakt med sig själv och vice versa. Det är även viktigt 
att vara målinriktad och att ha något att sträva efter som bortser vardagens svårigheter 
och besvär. Människan är skapande i sin natur och vill aktivt skapa sin egen framtid. 
Dessa fyra delar är en del av definitionen av motivation, det vill säga en strävan att leva 
ett så meningsfullt och självförverkligat liv som möjligt. (Ibid.). 
 
För att upprätthålla motivationen krävs det ett intresse hos individen att genomföra 
beteendeförändringen och att det inte upplevs som ett krav (Granbom, 1998). Pedagoger 
bör utgå från att individer har olika motiv för och intressen i att göra en 
beteendeförändring, dessutom upplever olika individer händelser på olika sätt. Hittar 
pedagogen vederbörandes motiv till förändring kan dessa förtydligas genom tydliga 
målbilder. Enligt Granbom ska målen vara både kortsiktiga och långsiktiga för att 
vederbörande ska känna att det finns en möjlighet att nå upp till dem. Motivationen bör 
komma inifrån individen för att förändringen ska vara långsiktig och ihållande. Yttre 
motiv som belöning ger endast en kortsiktig effekt. Motivationsarbetet bör fortgå tills 
deltagaren har nått egen insikt. (Ibid). 
 
En motiverad deltagare är villig att arbeta aktivt med sin förändring och inser att det är 
upp till sig själv att klara sina svårigheter (Revstedt, 2002). Omotiverade deltagare är ofta 
inte villiga att aktivt göra en förändring för att förbättra situationen och förväntar sig att 
de ska bli behandlade av kursledaren (Ibid.). 
 

2.2.1 Självtillitens betydelse vid beteendeförändringar 
Motivation är av stor betydelse för att genomföra och bibehålla en beteendeförändring 
(Bandura, A. 1977a., 1977b). Genom tydliga mål och positiva föreställningar om vad det 
nya beteendet kommer att medföra för resultat skapas motivation. Tron på sin egen 
förmåga att klara av förändringen är dock lika viktigt som att vara motiverad. Detta 
innebär att individen tror på ett framgångsrikt försök att genomföra en förändring. 
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Styrkan i denna självtillit resulterar i hur effektiv hanteringen av jobbiga situationer blir 
samt hur länge dessa händelser känns avskräckande och upplevs som hinder. Bandura har 
utvecklat en modell som visar självtillitens och förväntningarnas betydelse på resultatet. 
(Ibid). 
 
PERSON    BETEENDE            RESULTAT 
 
   
           Tron på sin förmåga              Förväntningar   
           att klara förändringen            på resultatet  
   
Figur 1. Diagram över  skillnaden mellan förväntan på sin förmåga och förväntan på resultatet. (Bandura, 
1977a, sid. 193.) 
 
Individer undviker ofta skrämmande situationer och det krävs en trygghet och tro på sin 
egen förmåga för att våga ta itu med det som tidigare ansågs som avskräckande (Bandura, 
1977a, 1977b). Effektiv och önskvärd hantering av jobbiga situationer ger en ökad tillit 
till sin egen förmåga vilket i sin tur stärker motivationen för att fortsätta. Att höra andra 
som har lyckats hantera samma problem är ytterligare ett sätt som kan öka individens tro 
på sin egen förmåga att klara av problemet. Egen erfarenhet är dock effektivare än att se 
andra klara av eller höra andras övertygelser om att det går att hantera problemet. Genom 
att hitta den underliggande orsaken till att obehagskänslan uppstår vid en viss situation 
hjälper individen att slappna av och hanteringen av det upplevda problemet blir mer 
effektivt. (Ibid.).     

2.2.2 Negativa tankemönsters påverkan på motivationen  
Det finns olika teorier om hur många känslor människan har (Zautra, 2003.). De flesta 
forskare har dock kunnat identifiera fler negativa än positiva känslor. Personer fastnar 
lättare vid de negativa känslorna för att kunna rädda sig från det som upplevs som 
obehagligt och farligt. Till exempel läggs det mer fokus på en person som tittar argt mot 
en än en person som ser vänlig ut. En ökad medvetenhet om sina känslor gör att vi kan 
välja vad vi lägger fokus på och därmed minska på de skrämmande känslorna. (Ibid.) Ett 
destruktivt beteende kan enligt Revstedt (2002) vara ett sätt att hantera och försvara sig 
mot skrämmande situationer som ger upphov till smärta Genom motivationsarbete kan 
deltagaren få en ökad livskraft och få ett mindre destruktivt beteende. Denna process är 
dock långsiktig och det kan ta tid innan förändringen sker även om vederbörande 
upplever sig vara motiverad. En positiv förändring i hanteringen av jobbiga situationer 
följs ofta av negativa bakslag och det är viktigt att se dessa som en naturlig del i 
förändringsprocessen och inte som ett misslyckande. En människa kan vara latent 
motiverad och uppleva att inte några andra alternativ finns än att handla destruktivt. 
Individen kan även vara manifest motiverad och uppleva att flera konstruktiva val som 
leder till ett positivt beteende finns. En manifest motiverad människa kan dock bli latent 
motiverad vid upplevda stressande händelser som känns svåra att bemöta. (Ibid.) 

2.2.3 Stressande händelsers påverkan på beteendet 
Händelser som känns svåra att hantera är de som är mest stressande (Zautra, 2003). Vi 
utsätts för dem i olika grad varje dag och genom att förbereda sig för händelserna kan vi 
hantera dem på ett effektivare sätt och därmed minska på den upplevda stressen. (Ibid.). 
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O'Connor, Jones, Conner, McMillan & Ferguson (2008) har funnit ett samband mellan 
dagliga stressande händelser och ett ökat intag av socker- och fettrika produkter. Vid 
stressande händelser minskar intaget av huvudmåltider som frukost, lunch och middag 
medan småätandet ökar. Deras studie undersöker huruvida hot mot självkänslan, 
interpersonell stress, arbetsrelaterad stress samt fysiska stressorer påverkar ätbeteendet. 
Fysiska stressorer var den enda typen av stress som gav en minskad aptit medan övriga 
gav en ökad konsumtion av socker- och fettrika mellanmål/snacks, färre huvudmåltider 
samt ett minskat intag av grönsaker och frukt. Personer som visade hög avhållsamhet till 
mat, åt på grund av känslor, av yttre faktorer, överåt eller led av fetma visade ett tydligare 
samband mellan dagliga stressande händelser och småätande. Det fanns även en koppling 
till kvinnor, stress och småätande. Författarna hänvisar till Bruch (1973) samt Kaplan och 
Kaplan (1957) och menar att vederbörandes forskning har visat att individer kan ha olika 
svårt att skilja på hunger och obekväma känslor som bidrar till överätning. (Ibid). 

2.3 Kunskap om kognitiv påverkan och långsiktig förändring 
Viktminskningskurser mot fetma bygger i många fall på strikta dieter vilket gör att 
vederbörande snabbt går ner i vikt (Stahre et al., 2007). Problem kan uppstå efter avslutad 
kurs när deltagarna ska äta ”normala” portioner igen för att hålla en viktbalans. 
Kunskapsförmedling om kognitiv påverkan, det vill säga hur tankar och känslor påverkar 
ett ätbeteende, har setts vara positivt för en långsiktig förändring. Resultatet av en 18-
månaders uppföljning visade att medelviktminskningen för den kognitiva 
behandlingsgruppen var 5,9 kilo och en medelviktökning med 0.3 kilo för 
kontrollgruppen. (Ibid.). Detta visade även Stahres (2002) tidigare uppföljningsresultat då 
en fortsatt viktminskning efter 18-månaders uppföljning uttyddes. Dock sågs en mindre 
viktökning mellan 12 och 18 månader och en kortare behandling efter drygt ett år hade 
varit relevant (Stahre et al., 2007). 
 
Foreyt och Goodrick (1993) har sammanställt och jämfört artiklar som beskriver 
resultaten av viktminskning med kognitiv påverkan. De menar att nutida forskning om 
överätning har lagt ett ökat fokus på känslor och kognitiva processer. Självkontroll är 
kärnan i behandlingar som fokuserar på beteendeförändringar. Detta uppstår genom 
observation och registrering av sitt sätt att tänka och känna innan, under och efter 
matintag. Att kunna hantera sin vikt utan överdriven motion eller strikta dieter, ökar 
chansen till ett långsiktigt resultat och en ökad motivation till fortsatt arbete med vikten. 
Foreyt och Goodrick föreslog regelbundna och fettsnåla måltider för att minska i vikt och 
undvika att tappa kontrollen över sitt ätande. (Ibid.). 
 
 

2.4 Reflektion och beteendeförändringar 
Enligt Moon (1999) menar Dewey (1933) att reflektion uppstår vid förvirring över något 
som sedan individen målinriktat tänker ut en möjlig lösning till och testar den i praktiken. 
Reflektion är en process som kan förbättras genom att individen har kunskap om sitt sätt 
att tänka och experimenterar med dessa. Vid reflektion i samtal bör ledaren få klienten att 
fundera över sin befintliga kunskap samt tillägna sig av ny kunskap. Syftet med samtalet 
är att lära känna sig själv och finna grundproblemet för att bete sig på ett annat sätt. 
(Ibid.). Personlig eller handledd reflektion är en process som leder till igenkännelse av 
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redan befintliga erfarenheter eller kognitiva strukturer och genomförelse av en förändring 
(Cullberg-Weston. 2005; Moon, 1999). Genom att fundera över sitt beteende och 
reflektera konstruktivt över sina erfarenheter kan vederbörande utveckla sig och 
genomföra en förändring. (Ibid.). 

2.4.1 Reflektion för personlig utveckling 
Moon (1999) hänvisar till Eraut (1994) som anser att personlig utveckling kräver att 
klienten har en god medvetenhet om sig själv och sina kunskaper samt när dessa använts 
eller bör tillämpas. Först när ett problem uppstår brukar medvetenheten öka och viljan att 
förändra sig blir starkare. Vederbörande kan då arbeta med sina svagheter och styrkor 
genom effektiv hantering och handlande av problemen för att nå sina uppsatta mål. Eraut 
menar även, enligt Moon, att personlig utveckling grundar sig på följande tre element: 
 

 Självkännedom – en utveckling av sin medvetenhet om sig själv och sin syn på 
omvärlden. 

 Egenförbättring – ett specifikt område i sitt liv som vederbörande vill utveckla 
och förbättra. 

 Självbestämmande makt och frigörelse – en förändring av beteendet för att 
anpassa sig till sina nuvarande behov. (Ibid.)   

 
Moon skriver att Candy et al. (1985) menar att en medvetenhet om en händelse, förmåga 
att reflektera över den samt fundera ut sätt att hantera det på, ger stora chanser att lyckas 
genomföra en förändring. Ovanstående tankar håller Buscaglia (1982) med om då han 
skriver att individen kan påverka sitt öde och bli det man vill bli. Vederbörande kan 
stanna upp och säga till sig själv att detta inte är ett önskvärt leverne och besluta sig för 
att ändra sin beteendemetod. Egot är av stor påverkan av andra men vi kan välja vad vi 
vill se och vad vi vill höra. Det gäller att försöka se saker för vad de är och inte som vi är. 
(Ibid.). 

2.4.2 Reflektion och lärande 
Reflektionens inputs och outputs kan liknas med lärandets (Moon, 1999). Inputs kan vara 
teorier, konstruerad kunskap eller känslor som genom reflektion ger outputs som material 
för fortsatt reflektion, handling, reflektion över inlärningsprocessen, skapande av en ny 
teori, beslutstagande, egenmakt och frigörelse eller idéer om eventuella lösningar på 
problemet. Den redan befintliga kunskapen som individen besitter och som används i 
reflektionen benämns även som kognitiv struktur. (Ibid.).   

Learning may be defined as the process of making a new or revised interpretation of the meaning of 
an experience, which guides subsequent understanding, appreciation and action. What we percieve 
and fail to percieve, and what we think and fail to think are powerfully influenced by habits of 
expectation that constitute our frame of reference, that is, a set of assumptions that structure the way 
we interpret our experiences. (Mezirow, 1990 i Moon, 1999,  Sid. 109.)  

 

2.5 Lärande genom ackommodation.  
Piaget (1969) uppfattar lärandet som en anpassning mellan individen och dess 
omgivning. Individen strävar efter att ha jämvikt med sin omgivning och anpassar sig 
aktivt genom ett samspel av assimilation och ackommodation. Assimilation sker genom 
att individen uppfattar data från verkligheten som sedan utvecklar personens befintliga 
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kunskap eller schema. Ett schema är enligt Piaget den struktur som skapas då olika 
beteenden repeteras och lärs in. Lärande genom ackommodation sker när individen 
anpassar sig till omgivningen, detta innebär rekonstruering av gamla kunskaper och 
tillämpning av nya kunskaper. (Ibid.). Ackommodation kan upplevas påfrestande och det 
krävs att det finns relevanta kunskaper att rekonstruera samt att individen är motiverad 
och trygg i situationen för att genomföra lärandet (Granberg, 2006; Illeris, 2001; 
Stensmo, 1994). Illeris (2001) refererar till Rogers (1969) som menar att ny inlärning kan 
vara smärtsam då det kan kännas obehagligt och hotfullt att överge befintlig kunskap för 
något annat.  
  
En annan form av ackommodation är interpersonell reflektion. (Wilhelmsen, 2000). 
Genom att iaktta andras reaktioner eller lyssna till andras åsikter, kan individen utveckla 
sin personlighet. Reflektion kan även vara en inåtriktad process där påverkan från 
omgivningen efterbearbetas och kan i kombination med den interpersonella reflektionen 
påverka vederbörandes livsbana, livsstil och identitet. Även denna typ av ackommodation 
kräver att individen är motiverad för att genomföra personlighetsutvecklingen. En 
personlighetsförändring tar tid och det är svårt att bibehålla nya vanor. (Ibid.). 

2.6 Beteendeförändringar 

2.6.1 Egenkontroll 
Att ha kontroll över sitt liv är centralt för alla människor (Bandura, 1977a, 1977b). 
Motivation, påverkan och handlingar beror på hur situationen upplevs och inte på hur 
verkligheten faktiskt är. Livet styrs av hur vederbörande anser sig kunna påverka 
framtiden och dennes agerande för att uppnå ett visst syfte. Överviktiga personer som inte 
anser sig kunna göra något åt sin situation försöker oftast inte heller gå ner i vikt. Om de 
gör det men upplever att det inte går tillräckligt fort eller möter bakslag uppstår ofta en 
uppgivenhet. För att motivera personer att göra en beteendeförändring krävs det 
förmedling av kunskap om hur de ska ändra sitt beteende och stärka sin bild av 
självkontroll för att på så sätt nå en långsiktig effekt. (Ibid.). Ett exempel på hur 
kunskapsförmedling och ökad egenkontroll påverkar en beteendeförändring är Foreyt & 
Goodricks (1993) artikel. Dessa menar att Perri MG et al. (1989) har sett att daglig 
notering av matintaget ger ett lägre kaloriintag än de som inte kontrollerade och noterade 
sitt intag av föda. (Ibid.).  
 
Det är även viktigt att framhäva positiva känslor och att lägga fokus på fördelarna med en 
beteendeförändring (Bandura, 1977a). Erfarenheter av situationer som har lett till ett 
effektivt och positivt sätt att hantera en upplevd risksituation på, ökar känslan av kontroll 
och ger ökad motivation till en fortsatt beteendeförändring (Bandura, 1977a, 1977b; 
Prochaska & DiClemente, 1982). Under behandling är det relevant att deltagarna får 
utsättas för risksituationer och få ta del av kunskap om effektiva sätt att hantera 
situationen på. Känner deltagarna inte att de har egenkontroll kan undervärdering ske och 
tilltron på sin förmåga att förändra beteendet försvagas. (Ibid.).   

2.6.2 Självkänsla  
Självkänsla är enligt Cullberg-Weston (2005) den känslan vi har inför oss själva. En låg 
självkänsla gör att man kritiserar och motarbetar sig själv. Oron att inte duga eller att inte 
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passa in skapar en vilsenhet och en känsla av att tappa sig själv. Vår bild av oss själva 
påverkar vilken riktning våra liv tar och vi vet oftast för lite hur självkänslan och 
självbilden utvecklar sig. Många gånger krävs det en kris eller ett problem för att börja 
fundera över dessa processer. Istället för att stärka sitt inre läggs ofta all fokus på sitt yttre 
vilket är vanskligt då det är inifrån som tryggheten och acceptansen till sig själv uppstår. 
Vi värderar oss själva utefter faktiska framgångar som vi når i förhållande till egna 
uppsatta mål, dessa mål uttrycker sig olika beroende på vederbörandes ideal och 
förväntningar. En god självkänsla ökar medvetenheten om vem man är och individen kan 
se sig själv med accepterande ögon. Detta gör att personen vågar stå upp för sig själv och 
försöker göra något åt sitt upplevda problem. (Ibid.). 
 
Ett problem kan vara missnöje över kroppsvikten och en önskan att kunna förändra sitt 
beteende för att nå en hälsosammare livsstil. Nir och Neumann (1991, 1995) har studerat 
faktorer som självkänsla och grad av egenkontroll samt dess påverkan på 
viktminskningen under och efter viktminskningsprocessen. Resultatet direkt efter 
avslutad tio veckors viktminskningskurs visade att individer med låg självkänsla tappade 
minst i vikt medan de med mellan hög och hög självkänsla lyckades reducera sin vikt 
mest. De ansåg att hög självkänsla är en resurs för att försvara sin uppfattning om sig 
själv och hanteringen av stressande och kritiska situationer blir mer effektivt. Individer 
med låg självkänsla har ett allmänt negativt synsätt på sig själv och är pessimistiska till 
att lyckas nå olika mål i livet, inklusive viktminskning. Deras skuldbeläggning ger ett 
kompensatoriskt ätande istället för att ta tag i det verkliga problemet. En hög självkänsla 
ger däremot positivare tankemönster och effektivare hantering av nya situationer. Dessa 
behöver inte kompensera sina känslor med ätande utan hanterar problemen direkt. För att 
viktnedgången ska vara långvarig är det nödvändigt att deltagarna är medvetna om och 
förstår konsekvenserna av att delta i kursen. De måste vara beredda på att ta eget ansvar 
för sina handlingar även om processen är fysiskt och psykiskt påfrestande. Ett sämre 
ihållande av viktminskningen på grund av låg självkänsla kan tyda på att deltagaren hade 
behövt mer stöd i form av en hjälpande miljö eller gruppstöd. (Ibid.).  
 
Buscaglia (1982) menar att människor ofta begränsar sig själva för att vi anser att vi inte 
kan göra allt perfekt. Han skriver att vi möter olika förtretligheter varje dag och det är 
dessa utmaningar som gör livet roligt och gör att vi förändrar oss. Vidare menar 
författaren du ska älska var du än är, med alla dina beroenden och gränser. Det betyder 
inte att du kommer att vara där imorgon utan bara att det är var du är idag. Är du inte 
nöjd med nuläget finns det möjlighet till förändring, det kommer att göra ont men låt 
jobbiga saker ske och förneka dem inte. Det gäller att lära sig av sina erfarenheter och 
låta känslorna komma till utlopp, annars kommer känslorna att lagras och fysiskt ohälsa 
kan uppstå. (Ibid).  

2.7 Förändringsprocesser 

2.7.1 Fyra utvecklingsstadier 
I regel genomgår individen fyra utvecklingsstadier vid en beteendeförändring 
(Wilhelmsen, 2000). Det första stadiet är ”omedveten inkompetens” som innebär att 
individen inte är medveten om sin bristfälliga kunskap. ”Medveten inkompetens” är det 
andra stadiet och betyder att individen har upptäckt eller blivit medveten om att 
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vederbörande saknar en viss kompetens. Detta medvetande gör att individen kan börja 
arbeta med problemet och öka sin skicklighet inom önskat område. Det krävs övning och 
träning för att lära sig den nya kompetensen och i det tredje stadiet ”Medveten 
kompetens” behöver individen vara fokuserad för att genomföra och tillämpa den nya 
kompetensen. Efter mycket övning sker till slut den nya kompetensen automatiskt och det 
fjärde stadiet ”omedveten kompetens” är uppnådd. (Ibid).   

2.7.2 Prochaska och DiClementes transteoretiska modell 
Den transteoretiska modellen är en djupare beskrivning av individens förändringsprocess 
(Prochaska & DiClemente, 1982; DiClemente et al. 1991). Modellen utgår från att 
individer befinner sig i olika steg genom beteendeförändringen. För att ett beteende som 
upplevs som ett problem ska förändras behöver vederbörande först bli medveten om att 
beteendet är ett problem. Det är först när medvetande skapas som individen går in i steg 
ett, ”contemplation”. Individen kan i detta läge tänka sig att sluta med sitt ohälsosamma 
beteende inom sex månader. I steg två, ”determination”, har individen bestämt sig för att 
sluta för att sedan i steg tre komma till handling, ”action”. Det tredje steget innebär en 
modifiering av beteendet och hur individen ska handskas med problemet på ett mer 
effektivt sätt. När vederbörande kan hålla i sin nya vana är det fjärde steget nått, 
”maintenance”. De menar att vid till exempel rökning och övervikt är det svårt att 
vidhålla det nya beteendet och återfall är vanligt förekommande. Vanliga teorier till 
varför ett återfall sker är bland annat att den gamla vanan är så stark att man faller in i 
samma mönster igen, brist på engagemang, oförutsedda händelser eller bristande 
strategier för vidmakthållande. Därför är modellen cirkelformad då individen kan växla 
mellan de olika stegen. Ett återfall innebär dock inte en tillbakagång till steg ett utan 
vederbörande kan gå från ”action” till ”maintenance” för att sedan gå tillbaka till 
”determination”. (Ibid.).  
 
Vid gruppbehandling krävs det att kursledaren undersöker vart varje deltagarna befinner 
sig i förändringshjulet och anpassar innehållet därefter för att förbättra förutsättningarna 
för en effektiv behandling (Prochaska & DiClemente, 1982.). Vid de första två stegen är 
kommunikationen viktigast för att öka medvetandet hos individen samt att skapa 
motivation att genomföra en förändring. Vid steg tre och fyra bör fokus ligga på 
beteendeprocessen för att ge vederbörande strategier att hantera risksituationer på. 
Har deltagarna en positiv förväntan på behandlingen kommer det vara mindre risk för 
bortfall men det krävs mer för att en långsiktig förändring ska ske. Deltagarnas 
motivation är en nödvändighet och en förutsättning för att genomföra en 
beteendeförändring. (Ibid.). 

2.8 Sammanfattning av bakgrunden 
Faktorer som känsla av sammanhang, motivation, självkänsla, självtillit samt reflektion  
samverkar och påverkar till att individer ska kunna genomföra en beteendeförändring. 
Det handlar mycket om att personen har tydliga och realistiska mål som upplevs 
hanterbara och meningsfulla att genomföra. Beteendeförändringar är generellt svåra att 
genomföra och vidmakthålla. Trots detta finns det människor som lyckas genomgå en 
förändring på ett effektivt sätt. Det intressanta är att se vilka faktorer som bidrar till 
förändringen och vilka faktorer som saknas hos dem som inte förändrar sig.   
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3. SYFTE  
Syftet med studien är att undersöka faktorer som enligt forskning bidrar till en långvarig 
beteendeförändring. Syftet är också att jämföra dessa faktorer med en fallstudie gjord på 
en viktminskningsgrupp som utgått från kognitiv påverkan, tankarnas och känslornas 
påverkan på beteendet.  
  

• Hur formar faktorerna som nämns i diskussionen deltagarna till att göra en 
långvarig beteendeförändring? 
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4. METOD 

4.1 Fallstudie 
Fallstudier kan utföras genom både kvantitativ och kvalitativ information för att kunna 
utveckla och testa en teori (Merriam, 2006; Yin, 2003). Den kan grunda sig på 
information inhämtad från en enkätundersökning, intervjuer, observationer och 
dokumentgranskning. Syftet är att undersöka individers åsikter och tankar kring ett visst 
område. Enligt Merriam (2006) är en fallstudie en undersökning av en specifik företeelse 
till exempel ett program, ett skeende eller en social grupp. Denna undersökning kan 
grunda sig på att forskaren är intresserad av att få en bättre generell kunskap och 
förståelse för en viss situation och utgår då från ett ”avgränsat system”. (Ibid.).  
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En grundläggande del i kvalitativt inriktade fallstudier är att de är av partikularistiskt 
slag, vilket innebär fokusering på en viss händelse eller situation (Merriam, 2006). Denna 
metod är lämpad för praktiska problem som exempelvis svårigheter i vardagen och 
hanterar dessa utifrån ett helhetsperspektiv. En fallstudie bör beakta många olika 
variabler samt beskriva sambandet mellan dem. Heuristiska drag i en fallstudie beskriver 
och förklarar företeelsen som studeras och ökar därmed läsarens förståelse och kunskap 
inom området. Den kan även förklara varför en förändring har fungerat eller inte. 
Fallstudien kan vara av induktiva drag vilket innebär att generalisering, begrepp och 
hypoteser uppkommer och förändras under arbetets gång. Resultatet blir uppkomst av nya 
begrepp, relationer och kunskaper. (Ibid.).  
 
När syftet med en pedagogisk fallstudie är att se hur individers beteenden påverkas av till 
exempel medverkan i en terapeutisk behandling kan psykologiska begrepp användas 
(Merriam, 2006). Fallstudieforskaren bör inhämta mer information runt företeelsen och 
inte bara beskriva insamlat material av enkäter eller intervjuer. Merriam skriver att 
Bromley (1986) anser att syftet med fallstudier är att komma fram till den mest 
övertygande tolkningen och undanröja felaktigheter istället för att finna en korrekt och 
sann tolkning. Denna övertygelse nås genom att fånga deltagarens åsikter och tankar om 
en händelse. När ett pedagogiskt program ska utvärderas eller uppföljas är fallstudien en 
mycket bra metod att tillämpa. (Ibid.).  
 
Även om man efterstävar en utförlig beskrivning kan tiden och kostnaden vara en 
begränsning (Merriam, 2006). Det finns inga klara riktlinjer över hur analysen och 
resultatet ska behandlas och presenteras utan forskaren är ganska utelämnad till sin egen 
förmåga. Författarens tolkningar och förutfattade meningar bör också tas i beaktning för 
att inte felaktiga slutsatser dras. (Ibid.).  

4.2 Urval 
Urvalet grundar sig på en utvärdering av åtta deltagare i en viktminskningskurs direkt 
efter avslut (Gustafsson & Hildebrand, 2007). Idéen  uppstod vid ett möte med 
gruppledaren som genomfördes i andra syften. Ett år efter var det av intresse att belysa 
faktorer som har påverkat deltagarna i deras förändringsarbete. Alla deltagare fick en 
muntlig förfrågan via telefon om medverkan av kursledaren. Sex personer ville medverka 
i postenkätundersökningen. Urvalet är målinriktat då syftet är att söka finna, förstå och få 
insikt i hur deltagarna har påverkats av kursen.   

4.2.1 Beskrivning av viktminskningskursen 
Fallstudien i uppsatsen följer upp en viktminskningsgrupps utveckling, vid start och 
kursavslut samt tolv månader efter avslut. Åtta personer deltog i kursen som pågick under 
tio veckor med en träff per vecka. Upplägget utgick från kognitiv påverkan, vilket 
innebär att ett beteende föregås av sätt att tänka och känna (Stahre 2002; Stahre, 2005). 
Målet var att ge deltagarna kunskap och redskap till att medvetandegöra och sedan 
hantera sitt destruktiva ätbeteende. Det viktigaste i kursen var att kartlägga varför 
deltagarna åt och inte vad de åt. Det ingick ett kostprogram under behandlingen där all 
mat skulle vägas för att inte tankar på om för mycket eller för lite föda hade intagits. 
Tidigare upplevda misslyckanden sågs som lärandesituationer för att minska på 
deltagarnas skuldbeläggning och minska risken att förlora kontrollen över ätandet. 
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Behandlingsprogrammet var indelat i nio steg och innefattade registrering och 
bearbetning av negativa tankemönster, stärkande av självbilden och självförtroendet, 
arbete med den egna självkontrollen och förmågan att sätta gränser, stresshantering, 
genomförande av positiva samtal samt förverkligande av mål och förändringar (Ibid.).  

4.3 Val av metod 
Syftet med datainsamlingen var att belysa faktorer som deltagarna upplever sig ha blivit 
påverkade av efter att ha deltagit i en viktminskningskurs våren 2007. Relevanta 
insamlingsmetoder ansågs vara enkäter, intervjuer eller observationer. I fallstudier är det 
vanligt att göra observationer men med tanke på att deltagarna inte gick någon kurs vid 
uppföljningen och att det skulle vara problem att följa personernas ätvanor för forskaren 
så valdes denna metod bort. Cohen, Manion och Morrison (2003) menar att Cicourel 
(1964) är skeptiskt till intervjuer och att faktorer som ömsesidig trygghet, grad av djuphet 
och känslighet på frågorna, missförstånd mellan intervjuaren och intervjupersonen, 
otydlighet i svaren samt utövande av kontroll av intervjuaren kan påverka intervjun 
negativt. Det är viktigt att intervjuaren är neutral och försöker förstå hur den intervjuade 
tänker utan att grunda sina tolkningar på egna erfarenheter och förutfattade meningar. 
Cohen et al. anser dock att intervjuer möjliggör en djupare förståelse för hur den 
intervjuade upplever något. (Ibid.).  
 
Vidare menar Cohen et al. (2003) att fördelarna med enkäter i jämförelse med intervjuer 
är att de är av högre reliabilitet då det sker anonymt vilket ger större ärlighet i svaren. Det 
är mer ekonomiskt gällande pengar och tid än intervjuer. Nackdelarna med enkäter är att 
det ofta är låg procentuell svarsfrekvens, frågorna kan missuppfattas och tolkas på ett sätt 
som inte motsvarar syftet med undersökningen, intervjuaren kan av olika orsaker avstå 
från att svara på öppna och beskrivande frågor. Det finns även en risk för att intervjuaren 
fyller i svaren under stress eller läser igenom frågorna slarvigt. (Ibid). Efter att ha 
övervägt för- och nackdelar med enkäter och intervjuer samt ha erfarit att det endast var 
en av deltagarna som ville ställa upp på intervjuer förra året, valdes postenkäter som 
metod.  

4.4 Enkätens design 
Enkäterna innehöll frågor om kroppsvikt och känslor vilka kunde upplevas som känsliga 
för deltagarna. Vid användande av postenkäter kan deltagarna svara på frågorna ensamma 
i en trygg miljö och inte känna sig utpekade (Ejlertsson, 2005). Vederbörande kan även 
sitta i lugn och ro utan att känna någon tidspress. (Ibid.) En förfrågan i slutet av enkäten 
fanns om vederbörande godkände vidare kontakt vid eventuella oklarheter. Utrymme för 
telefonnummer lämnades så att telefonkontakt var möjlig.  
 
Antalet deltagare i postenkäten var låg vilket gjorde det lämpligt att använda sig av en 
blandning av kvantitativa och kvalitativa frågor (Cohen, et al., 2003). Kvantitativa frågor 
i form av Likert-skalor (attitydskalor)  ger bättre svar på känsliga data än till exempel 
dikotomifrågor (ja/nej frågor) och lämpar sig bra i attitydundersökningar. Kvalitativa 
frågor ger möjlighet för vederbörande att beskriva och förklara sina känslor och 
beteenden med egna ord. (Ibid.). I denna studie valdes kvantitativa frågor som inledning 
och kvalitativa frågor i mitten och enkäten avslutades med sakfrågor om kroppsvikt och 
olika kroppsmått. Känsliga och jobbiga frågor varierades med mindre jobbiga frågor och 
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utformades med för deltagarna bekanta termer. Frågorna bör enligt Cohen et al. (2003) 
vara ställda med ord som deltagarna är bekanta med för att öka svarsgraden. Det är även 
viktigt att blanda känsliga och mindre känsliga frågor för att deltagaren inte ska tycka att 
frågan är av så stor betydelse och därmed kännas jobbig att svara på. (Ibid).  

4.5 Genomförande 
Efter att ha förankrat mig i forskning om uppföljningar av viktminskningskurser samt om 
framgångsfaktorer som bidrar till en långsiktig beteendeförändring började jag utforma 
enkätfrågorna. En pilotundersökning genomfördes på en student som hade genomgått en 
liknande behandling för ungefär ett år sedan. Fem hälsopedagogstudenter fick granska 
enkäten vilka hade vissa förkunskaper om viktminskningsarbeten. En risk med detta var 
att deras förkunskaper kan ha påverkat mina val av fackord. Enkäten mailades även och 
lästes igenom av Lisbeth Stahre, som utvecklat metoden, samt av kontaktpersonen på 
företagshälsovården.  
 
Tanken var att skicka ut missivbrev till kursdeltagarna med en förfrågan om att medverka 
i uppföljningen. Missivbrevet klargjorde vad syftet med studien var, vad som krävdes av 
deltagarna, hur den skulle genomföras samt förtydligade deras etiska rättigheter. Enligt 
överenskommelse med kontaktpersonen mailades missivbreven till företagshälsovården 
som i sin tur skulle posta ut dessa med bifogade frankerade svarskuvert. Kontaktpersonen 
ansåg dock att det var effektivare med muntlig kontakt för att få de utvalda att medverka 
och kontaktade samtliga deltagare via telefon istället. Sex av åtta tillfrågade var villiga att 
svara på enkäten vid tillfrågandet. Enkäten mailades till kontaktpersonen som sedan 
postade ut dessa med frankerade svarskuvert till deltagarna. Ett informationsbrev 
bifogades även med samma information som i missivbrevet, dock utan förfrågan om 
deltagande. Informanterna postade sedan tillbaka enkäten till företagshälsovården och 
hämtades personligen upp av studiens författare. Fem av sex personer svarade på enkäten 
och kontaktpersonen ringde till den sista för att påskynda ett svar. Med hänvisning till 
den frivilliga medverkan som vetenskapsrådet kräver, hade detta sena svar fått räknats 
som ett externt bortfall, deltagaren svarade dock aldrig på enkäten. Det insamlade 
materialet sammanställdes kvalitativt och analyserades i förhållande till 
bakgrundslitteraturen.  

4.6 Validitet och reliabilitet 
Innan enkäterna delades ut provades de på ett antal kurskamrater för att se om frågorna 
var relevanta för syftet. Detta är enligt Bell (2000) en fördel för att kontrollera validiteten. 
Ett högt procentuellt deltagande ökar enkätens reliabilitet (Cohen, 2003.) Genom att 
skicka med frankerade svarskuvert, skriva om vikten av och fördelarna med att delta, ha 
ett enkelt upplägg på utformningen av enkäten, erbjuda vidare kontakt via telefon eller 
personlig intervju och så vidare, ökar chansen att få en hög svarsfrekvens. Anonymiteten 
vid enkätmetod är hög och bidrar till ärligare svar. (Ibid.) 
 
I slutet på enkäten är det frågor som behandlar kroppsmått och viktmått. Deltagarna fick 
själv mäta och väga sig, vilket gjorde att systematiska fel kunden uppstå. Detta innebär 
enligt Carlsson (1990) att en våg kan ge högre eller lägre mätvärden jämfört med någon 
annans våg. Siffrorna kan då vara av lägre reliabilitet.  
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Frågorna bör besvaras liknande om personen får enkäten nu eller vid ett annat tillfälle för 
att enkäten ska anses vara av hög reliabilitet (Carlsson,1990). Individen kan dock bli mer 
medveten om sitt beteende inom det område som frågorna behandlar och dessa bör inte 
ställas vid fler tillfällen till samma person. (Ibid.). Enligt Trost (1999) befinner sig 
människor ständigt i en process som gör att attityder, åsikter och beteenden förändras 
med tiden. Detta gör att enkätfrågorna är av låg konstans. (Ibid.) I denna studie hade det 
inte varit relevant att ställa frågor som inte liknade varandra vid de två tillfällena, då det 
var ett specifikt beteende som skulle jämföras.  
 
Enkäten innehåller öppna frågor vilket gör att det finns en risk att deltagaren blir 
missförstådd av undersökningspersonen (Cohen et al., 2003). Förutfattade meningar och 
tidigare erfarenheter kommer omedvetet att påverka tolkningen av svaren. De olika 
graderna i de slutna frågorna kan även betyda olika för olika människor. Detta gör att 
”instämmer delvis” kan betyda mer eller mindre beroende på vem som svarar. (Ibid.). 
 
Då fallstudien är liten och bara behandlar en grupp om fem personer går det inte att utgå 
från att resultatet representerar viktminskningsmetoden i stort. Detta gör att den externa 
reliabiliteten är förhållandevis låg (Cohen et al., 2003).  

4.7 Etiska överväganden 
Innan postenkäterna skickades ut ringde kontaktpersonen till fallgruppen för att fråga om 
de var villiga att svara på enkäten och delta i uppföljningen. Enligt samtyckeskravet har 
deltagarna rätt att själv ta ställning till medverkan då det krävs en aktiv insats av 
informanterna. (Vetenskapsrådet). Ett förtydligande av deras frivilliga medverkan fanns 
med i informationsbrevet som bifogades i samband med postenkäten. Detta brev upplyste 
även deltagarna om syftet med enkäten, vilka som kommer att ha tillgång till materialet, 
vad som krävs av deltagarna samt att de har rättighet att avbryta sitt deltagande om så 
önskas, vilket uppfyller informationskravet. Deltagarna upplystes även av 
konfidentialitetskravet som innebär att allt insamlat material enbart läses av forskaren 
som även har tystnadsplikt. Materialet ska inte vara tillgängligt för utomstående så att 
personerna kan identifieras. Ett förtydligande att informationen bara ska användas i denna 
forskning fanns även med i informationsbrevet. (Ibid). Den färdiga uppsatsen kommer att 
publiceras på Gävle Högskolans databas och finnas tillgänglig för allmänheten vilket 
även klargjordes i informationsbrevet 
 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
Under följande rubrik kommer en sammanfattning av resultatet från den första 
utvärderingen som gjordes av Gustafsson och Hildebrand (2007) för att förankra läsaren i 
tidigare resultat. Därpå följer en sammanställning och analys från den aktuella 
fallstudien. I analysen redovisas deltagarna var och en för sig för att tydliggöra vilka 
faktorer som har påverkat individerna.   

5.1 En sammanfattning av resultatet direkt efter avslutad kurs. 
En utvärdering av viktminskningskursen genomfördes på sju av åtta deltagare direkt efter 
avslutad kurs av Gustafsson och Hildebrand (2007). Resultatet visade att alla deltagare 
var eniga om att kursen hade gett dem förbättrade kostkunskaper, fem deltagare upplevde 
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att förändrade tankar och känslor kring mat hade gett dem förbättrade matvanor. Fyra 
deltagare upplevde en förbättrad självkänsla och fyra deltagare instämde helt på frågan 
om att kunna fortsätta gå ner i vikt eller bibehålla dåvarande vikt efter avslutad kurs, tre 
deltagare instämde delvis. Den genomsnittliga viktminskningen för gruppen var 6,7 kilo. 
I de kvalitativa frågorna gick det att utläsa att det sociala stödet från omgivningen inte var 
av större betydelse. Det var fler som ansåg att gruppstödet och möjligheten att prata med 
andra som var i samma situation var positivt. Fem deltagare ville fortsätta att tillämpa sig 
av delar av kursen som bland annat kosten, tankesättet och träningen. (Ibid.)  

5.2 Deltagarnas resultat vid uppföljningen 
Uppföljningen på fem av deltagarna ett år efter avslutad kurs visade att samtliga var 
nöjda med att ha genomfört kursen. Flera hade önskat fler träffar med gruppen under året 
då det upplevdes betydelsefullt att dela med sig av sina tankar och erfarenheter med 
varandra. Två deltagare hade fortsatt att gå ner i vikt och tre deltagare hade ungefär 
samma vikt som vid avslut eller mer. Faktorer som känsla av sammanhang, motivation, 
självtillit, självkänsla och reflektion visade sig vara olika starka hos deltagarna och kan 
ha påverkat beteendeförändringens resultat. Det syntes också att förändringar inte följer 
en rak linje utan att det är en process som går fram ibland tillbaka ibland.     

5.2.1 Deltagare ett 
Deltagare nummer ett, som hade gått ner mest i vikt, hade fått en högre självkänsla efter 
deltagandet i kursen. Enligt Cullberg-Weston (2005) ger en hög självkänsla att personen 
vågar stå upp för sig själv och försöker påverka upplevda negativa beteenden. Detta är en 
resurs för att hantera stressande situationer och minskar risken att kompensera känslorna 
med ätning (Nir & Neumann, 1991, 1995). Personen instämde helt i att kunskaperna om 
jobbiga känslors påverkan på ätbeteendet hade ökat, liksom insikten om hur 
vederbörandes känslor påverkar ätbeteendet. Deltagaren kompensations åt innan kursen 
och ansåg sig ha lärt sig att välja nyttigare alternativ vid dessa tillfällen. Kunskaper om 
känslor och ätbeteende hade varit en hjälp i förändringen. Även kostkunskaperna hade 
förbättrats och lett till att vederbörande äter mer grönsaker. Gruppträffarna upplevdes 
positiva och motivationen hade varit svår att upprätthålla under året när de inte träffades 
längre. Deltagaren tyckte att det var roligt att mötas i gruppen och att det var givande att 
få säga det man tänker. Enligt Prochaska och DiClemente (1982) är det viktigt att 
deltagarna får kommunicera med varandra för att skapa medvetenhet och motivation.  
 
Vikt innan kursstart: 121 kg. Vikt direkt efter kursens avslut: 107 kg.  
Vikt ett år efter avslut: 91 kg   

5.2.2 Deltagare två 
Medvetenhet och insikt fanns hos deltagare nummer två som hade minskat i vikt. 
Tröstätning upplevdes inte som ett bekymmer men kunskaper om kost och känslor hade 
varit av hjälp för viktminskningen. Självkänslan hade ökat efter kursen och personen 
skyllde inte längre sin övervikt på ett rökstopp som inträffade för elva år sedan. 
Deltagaren skrev att ”Jag kan om jag vill” samt att ”man måste vilja för ingenting är 
gratis”. En hög grad av motivation, självtillit och självkänsla bidrar till en effektivare 
hantering vid nya eller jobbiga situationer och personen kan ta tag i det verkliga 
problemet istället för att kompensera det med matintag (Antonovsky, 1991; Bandura, 
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1977a, 1977b; Buscaglia, 1982; Candy et al., 1985 enligt Moon, 1999; Cullberg-Weston, 
2005; Neumann & Nir, 1995). En ökad självkännedom i kombination med 
egenförbättring av ätbeteendet och självbestämmande makt över förändringen leder till en 
personlig utveckling som gör att individen kan nå sina uppsatta mål (Eraut, 1994 i Moon, 
1999). Viktminskningen gav deltagaren en ”fräschare” känsla och tajtare kläder 
inhandlades. Cullberg-Weston (2005) menar att människan värderar sig utefter konkreta 
resultat vilka uppfattas som framgångsrika beroende på individens egna ideal och 
värderingar.  
 
Deltagaren behövde inte längre fundera över hur mycket eller vilken mat som ska ätas 
eller när denne ska äta, det skedde numer omedvetet. Omedveten kompetens skriver 
Wilhelmsen (2000) är då en person har lärt in ett nytt beteende som genomförs utan att 
vidare fokusering eller tankeverksamhet läggs på det. Deltagaren menade att det alltid 
finns alternativ oavsett plats och tillfälle. Förändringarna hade inte varit radikala utan 
hade uppstått genom små förändringar i vardagen. Antonovsky (1991) menade att en hög 
begriplighet om vad problemen grundar sig i ger effektivare hantering då rätt resurser kan 
tillämpas.  
 
Vikt innan kursstart: 101 kg. Vikt direkt efter kursens avslut: 91 kg.  
Vikt ett år efter avslut: 90 kg   

5.2.3 Deltagare tre 
Deltagare nummer tre upplevde att matvanorna blev negativt påverkade vid stress på 
jobbet och var medveten om att det inte borde vara en ursäkt för att äta mer. O'Connor et 
al. (2008) har sett att stressande händelser ökar konsumtionen av sötsaker och fettrika 
produkter. De vanliga måltiderna blev färre, frukt och grönt konsumtionen minskade och 
småätandet ökade vid hot av självkänslan samt vid arbetsrelaterad och interpersonell 
stress. (ibid.). Kostkunskaperna hade förbättrats och personen hade börjat välja nyttigare 
alternativ och tittade mer på innehållsförteckningarna. Kunskaperna om hur känslor 
påverkar ätbeteendet hade förbättrats delvis samt varit delvis till hjälp i 
beteendeförändringen. Deltagarens motivation höll nästan i ett år och kämpade nu för att 
få tillbaka den. Vederbörande hade gärna haft en fortsatt kontakt med gruppen efteråt. 
Enligt Wilhelmsens (2000) olika stadier pendlade personen mellan ”medveten 
inkompetens” och ”medveten kompetens”.  
 
Vikt innan kursstart: 96,8 kg. Vikt direkt efter kursens avslut: 89 kg.  
Vikt ett år efter avslut: 91,4 kg   

5.2.4 Deltagare fyra 
Deltagare fyra hade fått en annan arbetsuppgift på jobbet och trivdes mycket bättre nu. 
Personen åt som kompensation tidigare vid sorg eller glädje, men valde idag nyttigare 
alternativ vid dessa tillfällen. Vederbörande hade börjat belöna sig med simning en gång i 
veckan. De skuldkänslor som tidigare uppstått vid motgångar infann sig inte längre och 
motivationen var relativt hög trots en längre svacka. Personen sade sig behöva fortsätta 
att jobba med sina tankar om mat och ätbeteendet. Enligt Nir och Neumann (1995) kan en 
pessimistisk inställning till livet och till sig själv ge misstro till att kunna lyckas nå sina 
mål och personen kan klandra sig själv för att inte lyckas. Detta ökar risken för 
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kompensatoriskt ätande. (Ibid.). En betoning av det positiva i förändringsarbetet är 
betydelsefullt för att vidhålla motivationen och öka känslan av egenkontroll (Bandura, 
1977a, 1977b; Prochaska & DiClemente, 1982). Vederbörande insåg genom kursen att 
denne inte är ensam i sitt destruktiva ätbeteende och att det med rätt hjälp går att minska i 
vikt. Det sociala stödet i gruppen var av stor betydelse och deltagaren hade föredragit 
fortsatt kontakt. Kostkunskaperna hade varit ett stöd i beteendeförändringen och en insikt 
om hur känslorna påverkar dennes ätbeteende fanns.    
 
Vikt innan kursstart: 126,2 kg. Vikt direkt efter kursens avslut: 125 kg.  
Vikt ett år efter avslut: 126 kg   
 
Deltagare tre och fyra, som hade gått upp något kilo i vikt, anser att 
kunskapsförmedlingen om kost och om känslornas påverkan på ätbeteendet hade varit 
helt eller delvis till hjälp. Båda deltagarna hade haft mycket att göra på arbetet och det 
hände att de kompensations åt vid stressande händelser. De båda deltagarna hade dock 
blivit mer observanta på innehållsförteckningarna och valde idag nyttigare mat. Genom 
att rekonstruera gammal kunskap och tillämpa sig av ny kunskap sker lärandet genom 
ackommodation (Illeris, 2001; Granberg, 2006; Stensmo, 1994). Det bör tas i beaktning 
att beteendeförändringar tar tid och kommer när individen är tillräckligt motiverad 
(Revstedt, 2002; Wilhelmsen, 2000).  

5.2.5 Deltagare fem 
Deltagare nummer fem upplevde sin livssituation som väldigt jobbig och problem i 
arbetslivet hade bidragit till att inte orka ta tag i sina matvanor efter kursen. Enligt 
Revstedt (2002) ger denna typ av latent motivation en känsla av att det inte finns några 
andra alternativ att lösa problemet på än med ett destruktivt beteende. Deltagaren var 
dock medveten om att stressande händelser påverkade ätbeteendet negativ och 
vederbörande ville förändra ätbeteendet i framtiden.  
 
Deltagare fem upplevde att kunskapsförmedlingen om kost och kognitiv påverkan var 
lärorik men hade inte, på grund av omständigheterna, tillämpat sig av kunskaperna än. 
Enligt Revstedt (2002) kan destruktiva beteenden vara ett sätt att handskas med och värja 
sig mot jobbiga livssituationer som orsakar lidande. Personens motivation var hög i 
början men brast under hösten. Att få träffas i grupp var trevligt och kursen erfors vara 
givande. Negativt med kursen var att personen hade blivit lovad en undersökning som 
sedan inte genomfördes.  
 
Vikt innan kursstart: 92 kg. Vikt direkt efter kursens avslut: 81 kg.  
Vikt ett år efter avslut: 88 kg   
 

5.3 Sammanställning av resultat och analys 
Det var en genomgående positiv inställning till kursen och samtliga deltagare var nöjda 
med att ha genomfört den. Det som nämndes som mest betydelsefullt och positivt var det 
sociala stödet i gruppen, alla var i samma situation och kunde utbyta erfarenheter med 
varandra. Träffarna upplevde deltagarna som motiverande och inspirerande för att ta tag i 
sina problem. Enligt Bandura (1977a, 1977b) kan utbyte av erfarenheter med andra och 
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höra att det går att lyckas att hantera problemet, öka deltagarens tro på sig själv. 
Reflektionen i gruppen ansågs givande och flera önskade en fortsatt kontakt med 
gruppen. Två deltagare ansåg att hela kursen var av betydelse och en person ansåg att det 
var skönt att det inte behövdes genomföras några radikala förändringar.  
 
Tre av fem deltagare hade gått upp något i vikt under året vilket stämde överens med 
forskning som visar att det är svårt att bibehålla en förändring av ätbeteendet och att 
återfall är vanligt förekommande (Prochaska & DiClemente, 1982; DiClemente et al., 
1991, Stahre, 2002, 2005). En gammal vana är svår att bryta och det är lätt att individen 
faller tillbaka till det som känns bekant och säkert. Ett återfall kan även grunda sig i 
oförutsedda händelser eller bristfälliga tillvägagångssätt (Ibid.). En låg självkänsla kan 
också vara en bidragande faktor till att återfall sker (Neuman & Nir, 1995). En 
pessimistisk inställning till livet och till sig själv kan ge en misstro till att kunna lyckas nå 
sina mål och personen kan klandra sig själv för att inte lyckas. Detta ökar risken för 
kompensatoriskt ätande. (Ibid.). En god självkänsla däremot bidrar till en högre 
medvetenhet om och acceptans till sig själv vilket leder till att vederbörande försöker 
förändra sina förhållanden (Cullberg-Weston, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

6. DISKUSSION 
Under följande rubrik inleds med en diskussion om fallstudiens metod. Därefter dras 
paralleller utifrån faktorer som enligt bakgrunden påverkar beteendeförändringar med 
deltagarnas resultat. En indelning är gjord efter faktorerna känsla av sammanhang, 
motivation, självtillit, självkänsla, reflektion och förändringsstadier för att förtydliga dess 
påverkan på deltagarna.  

6.1 Metoddiskussion 
Fem av åtta personer deltog i enkäten vilket gav en svarsfrekvens på cirka 63 procent. 
Med tanke på att varje deltagares resultat var unikt i ett års uppföljningen så hade det 
varit intressant att få veta de övriga tre deltagarnas resultat. Med hänvisning till 
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samtyckeskravet (vetenskapsrådet) så har varje individ rätt att själv ta ställning till 
medverkan, vilket författaren har respekterat. Cohen (2003) anser dock att enkät som 
metod ökar reliabiliteten då deltagandet är anonymt vilket i regel ger ärligare svar. Detta 
gör att de svar som har analyserats bör stämma överens med verkligheten och resultatet 
blir av hög reliabilitet.   
 
Deltagarna upplevdes svara mer utförligt på svaren i uppföljningen. Orsaken kan vara att 
de känner igen frågorna och hade blivit mer medvetna om sitt beteende sen förra året. 
Carlsson (1990) anser att detta är ett problem då det kan påverka resultatet negativt i 
uppföljningen. Det hade dock gått ett år sedan kursen och då det var en fallstudie som 
genomfördes, som syftar till att studera en specifik händelse, så var det svårt att skriva 
frågorna på ett annorlunda sätt. Trost (1999) menade dock att alla individer befinner sig i 
en ständig förändring gällande attityder, åsikter och beteenden. Det här kan betyda att 
deltagarna hade utvecklats under året och att den första enkäten inte bör ha påverkat 
uppföljningsresultatet i högre grad. Resultaten i de båda enkäterna visade även på 
skillnader i svaren, vilket gör att reliabiliteten inte borde ha påverkats negativt. Hade 
deltagarna påverkats så hade de antagligen svarat mer som de trodde förväntades av dem 
och resultaten hade kanske blivit mer lika varandra.  
 
Resultatet på frågorna ansågs enligt författaren uppnå önskat syfte, det vill säga var av 
hög validitet. Svaren kändes genomtänkta men det kan ha varit en fördel att få fram mer 
fakta genom att ringa personerna som godkände det på enkäten. Det finns dock vissa 
risker med intervjuer som att intervjuaren påverkar svaren och det kan vara jobbigare att 
svara på känsligare frågor. Informationen som inhämtades i enkäterna upplevdes av 
författaren vara tillräckliga till denna studie  

  
Fallstudien är ett ”avgränsat system” som syftar till att få kunskap och förståelse för en 
viss situation (Merriam, 2006; Yin, 2003). I denna fallstudie söks kunskap och förståelse 
om långvariga beteendeförändringar. Fallstudien bör beakta många variabler samt 
beskriva sambandet mellan dem (Merriam, 2006). Den kan även förklara varför en 
förändring har skett eller inte skett. Denna fallstudie har försökt förklara varför vissa har 
lyckats hålla i en beteendeförändring och andra inte. Det som kan vara av låg reliabilitet 
är att deltagarna själva har fått fylla i sin kroppsvikt och kroppsmått. Ett så kallat 
systematiskt fel kan då uppstå (Carlsson, 1990). Detta innebär att olika vågar kan mäta 
olika mycket. Jag anser inte att det är av större betydelse för uppsatsens reliabilitet då 
detta mått bara skulle ge en antydan om personen har gått upp eller ner i vikt. Syftet var 
snarare att se vilka faktorer som har bidragit till deltagarens vikt. Vissa frågor upplevdes i 
efterhand som irrelevanta för syftet och därför har nummer 7a och b om fysisk aktivitet 
samt 16 och 17 om stuss- och midjemått har därför medvetet inte redovisats eller 
diskuterats 
 
Det är svårt att garantera deltagarna fullkomlig anonymitet. Författaren har dock inte 
varit i personlig kontakt med individerna och är för denne okända. Insamlat material 
behandlades konfidentiellt. Det finns en risk att deltagarna som läser den färdiga 
uppsatsen kan se vem som har skrivit vad. Svaren har dock lämnats frivilligt och 
deltagarna var medvetna om att uppsatsen kommer att finnas tillgänglig för de som är 
intresserade av att läsa den. Jag utgår från att de respekterar varandras åsikter och svar 
samt att de inte för vidare vem som har sagt vad.   
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Känsla av sammanhang och kunskapsförmedling  
Medvetenheten och kunskapen om hur deltagarnas känslor påverkade ätbeteendet har 
förmodligen bidragit till en positiv förändring i deras kostvanor. Att medvetandegöra och 
reflektera över varför individen hanterar och reagerar på ett visst sätt vid en viss situation 
gör att vederbörande kan finna effektivare sätt att handskas med problemet (Antonovsky, 
1991). Vetskapen och kunskapen om att det finns sätt att lösa problemet på ger en 
minskad risk för att känna sig som ett offer för situationen (Ibid.). Denna uppgivenhet har 
deltagare nummer två erfarit då denne tidigare skyllde sin övervikt på ett elva år gammalt 
rökstopp. Genom att hitta grunden till problemet och skapa en fokuserad känsla kan en 
högre begriplighet över situationen nås och hanteringen kan förbättras (Antonovsky, 
1991). En högre KASAM medför samtidigt en minskad risk att vederbörande skyller 
problemet på något annat. Det centrala i förändringsarbeten är att det finns en känsla av 
att kunna kontrollera och påverka risksituationer utan att använda sig av ett destruktivt 
beteende. (Ibid.). Denna känsla har varit starkast hos deltagare ett och två som säger sig 
kunna påverka risksituationerna på ett effektivare sätt. Övriga deltagare upplevde det 
svårare att hantera jobbiga situationer på ett annat sätt än med att äta.                                                               
 
Genom kunskapsförmedling kunde deltagarna få en ökad begriplighet över hur känslor 
och beteenden hänger samman samt att de fick lära sig vad kroppen behöver för kost. 
Detta stämmer överens med Antonovskys (1991) teori om att begripligheten för vilka 
stimuli det är som påverkar individens beteende, samt en känsla av att det är meningsfullt 
att lägga energi på problemet, ger en effektivare hantering. Syftet med kursen som enligt 
Stahre (2002, 2005) var att ge deltagarna kunskap och redskap att medvetandegöra och 
hantera ätbeteendet på effektivt sätt. Med hänvisning till denna studies resultat är syftet 
uppnått gällande kunskapsförmedlingen då alla deltagare ansåg sig ha lärt sig mer. Med 
hänvisning till Piaget (1969) har deltagarna genom kunskapsförmedling lärt sig genom 
ackommodation då gammal kunskap har kompletterats med ny. Det var dock inte alla 
deltagare som upplevde en effektivare hantering av ätbeteendet. Resultatet i denna studie 
visade att det inte är tillräckligt med enbart kunskapsförmedling. Då hade alla deltagarna 
lyckats genomföra en beteendeförändring.  

6.2.2 Motivation  
Motivationen att genomföra en förändring i matvanorna var olika hög bland deltagarna. 
De flesta var överens om att det var lättare att hålla uppe motivationen under 
gruppsessionerna och att det efter avslutad kurs hade varit svårt att upprätthålla den. 
Granbom (1998) menar att kursläraren bör se till varje deltagares motiv och intresse till 
att genomföra en förändring. Tillsammans bör de sätta upp tydliga och realistiska mål för 
att öka motivationen. Tillsammans kan de sätta upp realistiska och tydliga mål för att öka 
motivationen och känslan av att vilja ta tag i problemet. Denna känsla är en bra grund för 
en långvarig förändring. (Ibid.). Deltagarna ansåg att det var svårare att vidmakthålla 
motivationen efter kursen och kanske hade det behövts tydligare mål för att motivera till 
en fortsatt förändring. Resultatet visar att motivationen under året var starkast för 
deltagare ett och två. Dessa uppgav att de hade fortsatt att arbeta med sin förändring och 
uppvisade konkreta resultat i form av viktminskning.  
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Frågan är varför inte de andra deltagarna hade samma motivation? En orsak kan vara att 
de hade behövt mer stöd av gruppen. En annan del kan vara att de inte var övertygade om 
att lyckas nå sina mål, det vill säga att de har en lägre självtillit och självkänsla. Bandura 
(1977a, 1977b) menar att självtilliten är lika viktig som motivationen. Enligt hans modell 
påverkas beteendet av tron på sin egen förmåga att utföra ett beteende, vilket i sin tur 
påverkas av förväntningarna på resultatet. (Ibid.). En individ som kompensations äter kan 
genom en hög självtillit försöka ändra sitt beteende. Resultatet kommer sedan att vara 
beroende av individens inställning och förväntningar. Om deltagaren förväntar sig att det 
nya beteendet kommer att bli effektivt blir antagligen resultatet också bättre. En parallell 
till deltagarna är att den individ som sagt sig kunna förändra beteendet, bara viljan fanns 
där, har nått ett positivt resultat medan den som inte har trott sig kunna detta var mer 
uppgiven.  
 
Enligt Bandura (1977a, 1977b) samt Nir och Neumann (1991, 1995) är en viktig del i 
förändringsprocessen att inte tänka i negativa tankemönster för att bibehålla motivation 
och tron på sig själv. Ett negativt tankemönster kan vara att deltagarna ältar att de har 
kompensations ätit vilket kan leda till fortsatt dåliga vanor. Revstedt (2002) anser att det 
även är viktigt att individen känner att det är upp till en själv att genomföra förändringen 
och har en inre styrka att ta tag i problemet. Deltagare två hade gjort en förändring i sitt 
beteende och hade en stark självtillit till att klara en beteendeförändring. Detta stämmer 
överens med Revstedts (2002) syn på att en motiverad deltagare är villig att arbeta med 
sin förändring och inser att det är upp till en själv att klara av det. Jag uppfattade dock 
inte att det var någon av deltagarna som inte insåg att det var upp till en själv att göra 
förändringen. Alltså bör det vara fler faktorer som gjort att resultatet har blivit olika. 

6.2.3 Självtillit  
Bandura (1977a, 1977b) menade att det är betydelsefullt att individen fokuserar på sina 
positiva känslor och ser fördelarna med att genomföra en beteendeförändring. Har 
vederbörande lyckats tillämpa en effektiv hantering höjs även graden av självtillit och 
motivation för att fortsätta arbetet. (Ibid.). En koppling till denna teori kan göras till 
studiens uppföljning då det var flera deltagare som lyckades hitta andra alternativa 
maträtter. Till exempel åt flertalet av deltagarna mer grönsaker och vissa hade börjat titta 
på innehållsförteckningen för att avgöra om det var hälsosam mat.  
 
Deltagare två upplevde även en ”fräschare” känsla efter att ha tappat i vikt och började 
använda tajtare kläder. Med hänvisning till Cullberg-Weston (2005) har individen börjat 
se på sig själv med accepterande ögon och vågar stå upp för sig själv, vilket är ett tecken 
på en god självkänsla. Självtilliten och motivationen var hög hos deltagare två som visste 
att denne kan förändras om viljan finns. Det bör enligt forskningen ha varit en av 
orsakerna till vederbörandes framgångsrika beteendeförändring (Bandura, 1977a, 1977b; 
Cullberg-Weston, 2005; Eraut, 1994, i Moon, 1999; Nir & Neumann, 1991, 1995; 
Revstedt, 2002). Samma deltagare tyckte att de nya vanorna skedde omedvetet. En 
parallell till Willhelmsens (2000) utvecklingsstadier går att dra då han kallar denna 
omedvetna handling för ”omedveten kompetens” och anses vara det sista steget i 
utvecklingen. Deltagare tre och fyra verkade ha perioder med mer eller mindre stark 
självtillit. Hade denna faktor varit hög hade de enligt Bandura (1977a och 1977b) kunnat 
klara av att genomföra förändringen då vederbörande menade att en hög grad av självtillit 
är av stor betydelse vid beteendeförändringar. Deltagare fem upplevdes ha en låg 
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självtillit och ansåg det vara lönlöst att försöka förändra ätbeteendet vid ifyllandet av 
uppföljningsenkäten.  

6.2.4 Självkänsla 
Deltagare fem ansåg att det inte fanns ork att prioritera kosten i dagsläget, eventuellt var 
det aktuellt i framtiden när arbete och andra omständigheter hade ordnat sig. Enligt 
Cullberg-Weston (2005) värderar många människor sig efter hur bra de upplever sig 
prestera och nå sina uppsatta mål. Det verkade inte som att deltagare fem var nöjd med 
sin situation och hade eventuellt för höga krav på sig själv. Personen ansåg sig inte ha fått 
en bättre självkänsla under året vilket kan ha bidragit till en sämre förmåga att hantera 
ätvanorna. Detta stämmer överens med O´Connor et al. (2008) studie som visade att hot 
mot självkänslan gav ökad konsumtion av sötsaker och fettrika produkter. Cullberg-
Weston (2005) hävdade att individen kritiserar och motarbetar sig själv vid en låg 
självkänsla vilket i sin tur kan skapa oro över att inte passa in. Framtiden skapas till viss 
del utefter individens föreställningar om hur den kommer att bli och många gånger läggs 
för stor tyngd på yttre aspekter. Han trodde att det viktiga är att ha trygghet till sig själv 
och acceptera den man är för att kunna genomföra en beteendeförändring. (Ibid.).  
 
Buscaglia (1982) var inne på samma tankebanor och skrev att människan ofta begränsar 
sig själv för att hon inte anser sig göra allt perfekt. Kan man älska sig själv för den man är 
och se motgångar som utmaningar för att utvecklas, finns det chans till förändring. 
(Ibid.). Nir och Neumann (1995) hävdade att ett dåligt ihållande av en 
beteendeförändring på grund av låg självkänsla kan betyda att vederbörande hade behövt 
mer stöd av omgivningen. Problem i arbetslivet verkade vara huvudorsaken till att 
beteendeförändringen bortprioriterades av deltagare fem. Denna jobbiga situation 
påverkade antagligen individens självkänsla, självtillit, motivation och KASAM negativt.  
 
Deltagare tre och fyra uppgav att deras ätbeteende försämrades vid stressande händelser 
vilket kan ha gjort avkall på deras viktresultat. I fallstudien uttyddes ett samband mellan 
stressande händelser och destruktivt ätbeteende som stämmer med O’Connor et al. (2008) 
teori. Deltagare två verkade trivas bra i sin tillvaro vilket kan ha bidragit till en effektiv 
hantering av ätbeteendet. För att lära in nya beteenden krävs det att individen känner sig 
trygg i sin situation (Granberg, 2006; Illeris, 2001; Stensmo, 1994). Om deltagaren 
upplever sig ha hittat ett bra sätt att hantera risksituationer på utan att använda sig av 
kortsiktiga lösningar som strikta dieter, ökar chansen för en långsiktig förändring (Foreyt 
& Goodrick, 1993). Deltagare tre och fyra ansåg att deras självkänsla hade förbättrats 
under året till viss del. Det är svårt att avgöra hur stark självkänslan var direkt efter 
avslutad kurs och hur stark den var vid uppföljningen. Utefter deras resultat och deras 
pendlingar i hanteringen av risksituationer kan det anas att även deras självkänsla växlar. 
Deltagare fyra upplevde att tillvaron blev roligare när vederbörande fick en annan 
yrkesroll. Detta kan ha gett en högre självkänsla men det är svårt att avgöra. Reella 
framgångar behöver inte leda till att individen accepterar sig själv och minskar på kraven.        

6.2.5 Reflektion och personlig utveckling 
Reflektion genom samtal möjliggör för individen att bli medveten om sin befintliga 
kunskap samt att finna grundorsaken till det upplevda problemet (Eraut, 1994, i Moon, 
1999). Personlig utveckling grundar sig på tre element: självkännedom, egenförbättring 
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samt självbestämmandemakt och frigörelse (Ibid.). Dessa element kan deltagare ett ha 
uppnått då vederbörande hade ökat sin medvetenhet om sig själv och förbättrat sina 
kostvanor för att anpassa sig till sina behov. Denna personliga utveckling kan ha lett till 
att personen tänker efter före något äts och att nyttigare alternativ började väljas. Detta 
innebar eventuellt att individen upplevde en känsla av kontroll över ätandet. 
 
Deltagare två hade haft problem med inte kompensatorisk ätning och det verkade mer 
som att kunskap om effektiv hantering hade varit mest betydelsefull. Deltagare tre 
svarade delvis på frågan om insikten i hur dennes känslor påverkade ätbeteendet. 
Vederbörande kan ha behövt reflektera mer över sina vanor och beteenden för att få en 
högre självkännedom. Deltagare fyra hade insikt i hur sina känslor påverkade ätbeteendet 
men kunde inte riktigt hantera jobbiga känslor på ett effektivt sätt. Detta kan betyda att 
även deltagare fyra hade behövt jobba mer med reflektion. En hög förståelse om 
känslornas påverkan på ätbeteendet var enligt Antonovsky (1991) av stor betydelse för en 
effektiv hantering.      

6.2.6 Förändringsstadier 
Vid gruppbehandling är det enligt Prochaska och DiClemente (1982) viktigt att ledaren 
undersöker var i den transteoretiska cirkeln varje deltagare befinner sig. Därmed kan 
innehållet anpassas och behandlingen kan bli mer effektiv. (Ibid.). Efter att ha gjort en 
utvärdering direkt efter avslutad kurs (Gustavsson & Hildebrand, 2007) samt efter en 
uppföljning ett år senare, kan en skillnad uttydas i deltagarnas beredskap att genomföra 
en förändring. Utvärderingen visade ett framgångsrikt resultat hos deltagarna både 
gällande förståelsen för sitt ätbeteende samt i den konkreta viktminskningen. Jag skulle 
placera deltagarna i ”action” fasen direkt efter avslutad kurs men att de under året hade 
tagit olika steg i cirkeln. Deltagare fem upplevde inte att det var någon idé att i dagsläget 
ta tag i ätbeteendet och jag anser att vederbörande befinner sig utanför cirkeln eller i 
”contemplation” fasen, med hänvisning till Prochaska och DiClementes (1982) modell. 
Enligt Wilhelmsens (2000) fyra olika utvecklingsfaser är deltagare nummer fem i fas två, 
”medveten inkompetens”.   
 
Deltagare ett och två hade däremot fortsatt att hålla i sin nya vana och jag placerar 
deltagare två i ”maintenance” fasen och deltagare ett kan nog ha gått ur cirkeln. Att en 
deltagare är utanför eller har gått ut cirkeln menas, med hänvisning till Prochaska och 
DiClemente (1982), att personen antingen inte är intresserad av en förändring eller att 
personen har infört en ny vana. Deltagare ett menade att den nya vanan skedde omedvetet 
vilket innebar att en beteendeförändring var införlivad. I Wilhelmsens (2000) 
utvecklingsstadier är deltagaren i fjärde fasen ”omedveten kompetens”.  
 
Det är dock vanligt att pendla mellan faserna vilket deltagare tre och fyra kan ha gjort. 
De hade tillämpat en sundare kost men tog till ätandet som kompensation vid stressande 
händelser. Antagligen pendlade de mellan faserna ”determination”, ”action” och 
”maintenance” under årets gång. I Wilhelmsens (2000) förändringsfaser verkade de 
variera mellan ”medveten inkompetens” och ”medveten kompetens”.  
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6.2.7 Gruppstödets påverkan 
Det hade varit relevant med en fortsatt kontakt för de deltagare som inte hade nått 
”maintenance” fasen. Granbom (1998) ansåg att motivationsarbetet bör fortgå tills 
individen har nått egen insikt om problemet. Resultatet visade att flera deltagare ansåg att 
en uppföljning hade varit lägligt vilket antagligen betyder att de behövde fortsatt stöd. 
Personer som befinner sig i fas ”maintenance” eller ”action” bör få hjälp med att hantera 
risksituationer på ett effektivt sätt samt få uppföljning och stöd under 
beteendeförändringen (Prochaska & DiClemente, 1982). Ytterligare belägg för fortsatt 
kontakt med gruppen finns i Stahre et al. (2007) studie som visade på en viktuppgång tolv 
månader efter avslutad kurs, vilket ledde till att  en kortare booster behandling 
rekommenderades. Jag uppfattade att deltagare tre, fyra och fem hade behövt mer 
kunskap och hjälp med att hantera risksituationer på då de fortfarande upplevde 
kompensatorisk ätning som ett problem. Deltagare ett och två hade antagligen fått 
tillräckligt med kunskaper och redskap för att kunna hantera risksituationer i 
verkligheten.  

6.2.8 Reflektion över resultatet och framtida forskning 
Det är intressant att deltagarnas resultat var så olika ett år efter avslutad kurs och jag inser 
att det inte finns en specifik faktor som ger en långvarig beteendeförändring. Enligt 
resultatet är långvariga beteendeförändringar komplexa och det gäller att individen har ett 
flertal av dessa faktorer för att lyckas. Jag anser att det som nämns som viktiga faktorer i 
bakgrundlitteraturen har stämt överens på de deltagare som har genomfört en 
beteendeförändring. Då tänker jag dels på deltagare ett och två som hade fått en ökad 
självkänsla, självtillit och motivation. Deltagare fem som upplevde dessa faktorer i lägre 
grad hade även ett annat resultat. En annan viktig faktor kan vara trivsel på jobbet som 
deltagare fyra nämnde. Trygghet i tillvaron menar Cullberg-Weston (2005) är av 
betydelse för förändringar.  
 
Det är oklart vad som har gett vad i resultatet, hade deltagare ett och två en hög KASAM 
innan kursen som sedan blev ännu starkare? Eller fick de en hög KASAM på grund av 
kursen och kunde tillämpa sig av innehållet på ett effektivare sätt än övriga deltagare? 
Det verkade som att kursen hade ökat samtliga deltagares KASAM gällande 
begripligheten då resultatet visade att vederbörande hade tillämpat sig av nya kunskaper. 
Var personen befinner sig i livet samt om vederbörande är redo att lägga energi på att 
genomgå en beteendeförändring, verkar vara av stor betydelse för förändringen. Med 
gruppstöd, stark självtillit, självkänsla och motivation samt kunskap och redskap för 
hantering av risksituationer, kan förändringen bli effektiv. 
 
Det skulle vara intressant att jämföra resultatet med en grupp som har gått samma 
behandling fast haft kontinuerliga gruppträffar efter kursens slut. Det krävs mer forskning 
för att se gruppträffarnas betydelse vid en långvarig beteendeförändring. Det är en 
ekonomisk fråga för kursansvariga som får stå för kursledarnas löner, kanske behöver de 
prioritera andra arbetsuppgifter. Det kan även vara deltagarnas chefer som begränsar 
kurstiden då de drabbas ekonomiskt på att ha personal borta på arbetstiden samt att de 
eventuellt får betala kursen. 
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Att arbeta som hälsopedagog innebär i många avseenden att stödja och motivera 
människor att genomföra en beteendeförändring. Därför är det relevant att veta vilka 
faktorer som påverkar och underlättar ett genomförande och ihållande av en 
beteendeförändring. Viktminskningskursen som fallstudien har behandlat kan dra nytta 
av resultatet och anpassa upplägget efter deltagarnas önskemål för att göra behandlingen 
mer effektiv. Det krävs dock mer forskning och uppföljningar av liknande kurser för att 
få ett mer reliabelt resultat.     
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BILAGA 1 
 

Till deltagarna i viktminskningsgruppen på X våren 2007. 
 
Ett år har gått sedan Du medverkade i viktminskningsgruppen på X och det är önskvärt 
att göra en uppföljning för att se vilken effekt metoden har haft. Emelie Hildebrand och 
Ida Gustafsson gjorde i sin B-uppsats en utvärdering av deltagarnas upplevelse av 
resultatet direkt efter avslutad kurs. Tanken är att göra en uppföljning under våren för att 
se det långsiktiga resultatet av kursen.  
 
Uppföljningen kommer att ske genom en enkätundersökning som skickas per post från X. 
Syftet är att se hur metoden har påverkat Dina levnadsvanor och om Du känner att Du 
kan hantera maten på ett annat sätt än för ett år sedan. Det är viktigt att notera att det är 
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metoden som följs upp och inte Din prestation gällande viktminskningen. Det intressanta 
är att se hur kursen har påverkat Dig. 
 
Var snäll och fyll i svaren så tydligt som möjligt och returnera kuvertet senast den 3 april. 
Vid eventuella frågor kan du kontakta Y på X eller Emelie Hildebrand som genomför 
uppföljningen. Allt material som insamlas hanteras helt konfidentiellt och det finns 
möjlighet att avbryta deltagandet om så önskas under mitt uppsatsskrivande. Uppsatsen 
kommer att publiceras i ett system för e-publicering av uppsatser via Högskolan i Gävles 
bibliotek till sommaren. Jag vill påpeka att enkäten är det enda momentet då jag är i 
behov av Din hjälp om Du inte själv godkänner vidare kontakt på enkäten.  
 
 
Med vänlig hälsning Emelie Hildebrand   Handledare: 
 
hhp05ehd@student.hig.se    Gunnar Cardell 
 XXX-XXXXXXX    Gunnar.Cardell@hig.se 
 

 
 
 

Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAGA 2 

Frågeformulär 
 
På fråga 1 till 9 kryssar du för det svarsalternativ som är aktuellt för dig.  
Kryssa endast i ett av alternativen.  
 
Exempelfråga 
X. Jag kör inte mot rödljus i trafiken 
   
   A   Instämmer helt 
   B   Instämmer delvis 
   C  ⌧  Instämmer inte 
   D    Varken Instämmer eller inte instämmer  
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1. Kursens innehåll är ett stöd för mig för att gå ner i vikt / bibehålla vikten. 
   
   A    Instämmer helt 
   B    Instämmer delvis 
   C    Instämmer inte 
   D    Varken instämmer eller inte instämmer 
 
 
2. Jag upplever att mina kostkunskaper har förbättrats efter att ha deltagit i förra 
årets viktminskningskurs. (Avseende näringsinnehåll, mängd, måltidsfördelning) 
   
   A    Instämmer helt 
   B    Instämmer delvis 
   C    Instämmer inte 
   D    Varken instämmer eller inte instämmer 
 
 
3a. Mina kostvanor har förändrats sen kursen slutade förra året  
    (Avseende näringsinnehåll, mängd, måltidsfördelning)  
   
   A    Instämmer helt 
   B    Instämmer delvis 
   C    Instämmer inte 
   D    Varken instämmer eller inte instämmer 
   
 
3b. Om ja, berätta om förändringen 
  

___________________________________________________________ 
   
 ___________________________________________________________ 
   
 ___________________________________________________________ 
   
 ___________________________________________________________ 
   
 ___________________________________________________________ 
   
 ___________________________________________________________ 
   
   
 
 
 
4a. Jag använder mig fortfarande av kostprogrammet  
  
   A   Instämmer helt 
   B   Instämmer delvis 
   C    Instämmer inte 
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   D    Varken instämmer eller inte instämmer 
 
 
 
4b.  Använder du dig av något annat kostprogram? Varför?  

 
__________________________________________________________  

 
__________________________________________________________  
 
__________________________________________________________  
 
__________________________________________________________  
 

 
 
5. Min självkänsla har blivit bättre efter att ha deltagit i förra årets kurs.   
 
   A    Instämmer helt 
   B   Instämmer delvis 
   C   Instämmer inte 
   D   Varken instämmer eller inte instämmer 
   
 
6a. Idag har jag kunskap om hur känslor kan påverka ätbeteenden  
   
   A   Instämmer helt 
   B    Instämmer delvis 
   C    Instämmer inte 
   D    Varken instämmer eller inte instämmer 
  
 
6b. Idag har jag insikt om hur mina känslor påverkar mitt ätbeteende 
   
   A   Instämmer helt 
   B    Instämmer delvis 
   C    Instämmer inte 
   D    Varken instämmer eller inte instämmer 
 
 
6c. Idag kan jag hantera jobbiga känslor på ett annat sätt än genom att äta 
   
   A   Instämmer helt 
   B    Instämmer delvis 
   C    Instämmer inte 
   D    Varken instämmer eller inte instämmer 
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6d. Kunskaper om mitt sätt att tänka har hjälpt mig att förändra mitt ätbeteende 
   
   A    Instämmer helt 
   B    Instämmer delvis 
   C    Instämmer inte 
   D    Varken instämmer eller inte instämmer 
 
   
7a. Jag är i nuläget fysiskt aktiv (kroppsrörelse i arbete och/eller under fritiden, till 
exempel gymnastik, promenader, snöskottning, simning, minst 30 min per dag)   
    A   Instämmer helt 
   B    Instämmer delvis 
   C    Instämmer inte 
   D    Varken instämmer eller inte instämmer 
 
 
7b. Kursen har bidragit till att jag är mer fysisk aktiv idag. 
   
   A   Instämmer helt 
   B    Instämmer delvis 
   C    Instämmer inte 
   D    Varken instämmer eller inte instämmer 
 
 
8. Det sociala stödet har varit betydelsefullt i mitt viktminskningsarbete.  
   
   A   Instämmer helt 
   B    Instämmer delvis 
   C    Instämmer inte 
   D    Varken instämmer eller inte instämmer  

 
 
I fråga 10 – 14 får Du med egna ord berätta och beskriva hur det har varit just 
för Dig. Skriv gärna så utförligt som möjligt. Skriv på baksidan av pappret vid 
behov av mer plats. 

 
 
 
  9. Brukade du äta som kompensation vid jobbiga händelser före kursen? 

Hur hanterar du liknande situationer idag?   
   
 _____________________________________________________________ 
   
 _____________________________________________________________ 
   
 _____________________________________________________________ 
   
 _____________________________________________________________ 
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 _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
10. Finns det förändringar i din livssituation under det senaste året som har 

påverkat ditt ätmönster positivt eller negativt?  Berätta! 
 
______________________________________________________________ 

   
 ______________________________________________________________ 
   
 ______________________________________________________________ 
   
 ______________________________________________________________ 
   
 ______________________________________________________________ 
   
 
11.  Har din självkänsla förändrats efter kursen?  
            Är denna förändring något du har jobbat aktivt med?  

___________________________________________________________ 
   
 ___________________________________________________________ 
   
 ___________________________________________________________ 
   
 ___________________________________________________________ 
   
 ___________________________________________________________ 
   
 ___________________________________________________________ 
 
 
 
12.  Berätta om det är någon speciell del av kursens innehåll som har varit 

betydelsefull? 
  

___________________________________________________________ 
   
 ___________________________________________________________ 
   
 ___________________________________________________________ 
   
 ___________________________________________________________ 
   
 ___________________________________________________________ 
   
 ___________________________________________________________ 
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13.  Hur har din motivation till att ändra ditt ätbeteende varit  
       efter avslutad kurs?  
  

___________________________________________________________ 
   
 ___________________________________________________________ 
   
 ___________________________________________________________ 
   
 ___________________________________________________________ 
   
 ___________________________________________________________ 
   
  
 
14.  Vad har varit positivt respektive negativt med att ha deltagit i kursen? 
 
 ___________________________________________________________ 
   
 ___________________________________________________________ 
   
 ___________________________________________________________ 
   
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
  
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
  
   
 
15. Innan kursstart vägde jag _____ kg 
      Direkt efter avslutad kurs vägde jag ____ kg 
      Idag väger jag _____ kg 
 
 
16. Mitt midjemått var/är 
      Innan kursen _____ cm 
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      Direkt efter kursen ____ cm 
      Idag _____ cm 
 
 
17. Mitt stussmått var/är 
      Innan kursen ______ cm 
      Direkt efter kursen _____ cm 
      Idag ____ cm 
 
 
 
Jag ställer gärna upp på vidare kontakt för att svara på eventuella frågor  
 

 JA         Jag nås på telefonnummer:_________________ 
 NEJ 

 
                                                    Tack för Din medverkan! 

Emelie Hildebrand 
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