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Abstrakt 
 
Syftet var att undersöka fyra hälsovägledares uppfattningar och strategier för att motivera 
individer till viktminskning. Avsikten var även att utreda vad de bygger sina uppfattningar 
och strategier på, samt att jämföra deras strategier med befintliga teorier om 
beteendeförändring såsom Motiverande samtal, Stages of change, Social learning theory och 
Health belief model. Teorierna valdes då de belyser hur en beteendeförändring kan gå till 
samt att de varit framgångsrika i tidigare forskning. Studien är kvalitativ och genomfördes 
med ostrukturerade intervjuer där respondenterna valdes genom ett bekvämlighetsurval. De 
fyra hälsovägledarna arbetade med att motivera individer till viktnedgång, alla hade 
utbildning inom hälsofrämjande arbete som varierade mellan en vecka till flera år. Resultatet 
visade på att hälsovägledarna använder sig av befintliga teorier samt av strategier som bygger 
på deras utbildning och egna erfarenheter. De förändrar sin arbetsmetod efterhand som de får 
ny kunskap samt då de reflekterar över sitt arbetssätt, vilket tyder på att de är reflekterande 
praktiker.  
 
 
Nyckelord: 
Health belief model, intervjustudie, motivation, Motiverande samtal, reflekterande praktiker, 
Social learning theory, Stages of change, teori-i-användning, viktnedgång 
 
 
Keywords: 
Health belief model, interview study, motivation, Motivational Interviewing, The Reflective 
Practitioner, Social learning theory, Stages of change, weight loss 
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Förord 
 

Vi vill inleda med att berömma oss själva efter ett gediget uppsatsskrivande.  

Denna uppsats har fört med sig mycket jobb, trevliga stunder, givande 
diskussioner och tänkvärda insikter till oss. Det har varit en spännande resa 
som fört med sig nya lärdomar varje dag. Vi hoppas att även du som läser 
ser studien som utvecklande. 

Vi vill tacka vår handledare Gunnar Cardell som bollat idéer, fått oss att se 
i nya perspektiv och skapa eftertanke. Hälsovägledarna som ställde upp på 
intervjuerna. Vi vill även tacka Marianne, Robin och Niklas som tålmodigt 
har läst igenom vår uppsats och gett värdefulla synpunkter. 

 

Gävle, juni 2009 
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Inledning 
Under de senaste 20 åren har människor blivit allt mer överviktiga i en stor del av världen 
(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2002). Världshälsoorganisationen har 
klassat fetman som en världsepidemi eftersom den leder till en rad följdsjukdomar (World 
Health Organization [WHO], 2000). Fetman är den sjätte största riskfaktorn till att belasta 
sjukdom världen över samt en större risk för sjukdom och död än fattigdom och rökning 
(Seals, 2007). År 2007 var 52 procent av männen, respektive 36 procent av kvinnorna 
överviktiga eller hade fetma i Sverige (Statistiska centralbyrån [SCB], 2008).   

Fetman har negativa effekter på livskvaliteten både fysiskt och psykiskt, såsom hjärt- och 
kärlsjukdomar, diabetes, problem i rygg och leder samt sänkt välbefinnande. (SBU, 2004) 
Därför är det angeläget för samhället och individen, att finna strategier för ett bemästra fetma 
och övervikt. Att motverka fetman är viktigt för samhället eftersom den utgör stora kostnader 
för hälso- och sjukvården. Fetman och dess följdsjukdomar står för 2 procent av utgifterna för 
hälso- och sjukvården internationellt. (SBU, 2002) Detta innebär, för Sverige, en kostnad på 3 
miljarder kronor men då är kostnader såsom sjukskrivningar, förtidspensionering och 
produktionsbortfall inte inräknade. Vi anser att många överviktiga inte har insett att en 
viktnedgång skulle vara hälsosamt för just dem och att de på egen hand har svårt att gå ner i 
vikt och bibehålla förändringen. Därför menar vi att överviktiga behöver hjälp och stöd i 
livsstilsförändringen.  

Fetma är svårbehandlat samt komplicerat att utvärdera och det är därför betydelsefullt att hitta 
effektiva förebyggande åtgärder till en livsstilsförändring (SBU, 2004). De strategier och 
metoder som använts för att minska fetma och övervikt har inte varit entydigt framgångsrika 
(SBU, 2002). Av detta skäl valde vi att undersöka vilka metoder och strategier hälsovägledare 
använder sig av för att motivera klienter att gå ner i vikt. I detta arbete ser vi att hälso-
vägledarna påverkar individer till att bli motiverade, vilket gör att uppsatsen handlar om 
påverkansprocesser. Vi ville även jämföra deras strategier med befintliga teorier om beteende-
förändring. Detta för att undersöka om framgångsrika teorier används i praktiken hos hälso-
vägledare och om de har ett underliggande antagande med sitt arbetssätt att motivera klienter 
till viktnedgång. Slutligen ville vi även se om hälsovägledarna reflekterar över sitt arbetssätt 
för att finna mönster och nya strategier i arbetet med att motivera klienterna. För att i nästa 
situation forma sitt arbetssätt utifrån tidigare erfarenheter.  
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1. Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en beskrivning av olika begrepp för att klargöra dem, då det finns 
olika definitioner. Därefter presenteras faktorer som påverkar motivation, hur hälsovägledare 
kan arbeta för att få klienter att gå ner i vikt samt olika strategier för att påverka en positiv 
beteendeförändring. Slutligen beskrivs ansatsen för uppsatsen. Refereringssystemet i 
uppsatsen bygger på att då referensen befinner sig mellan två meningar hör referensen till 
meningen innan samt till stycket efter, enda till nästa referens kommer. Är referensen innan 
en punkt, inom en mening hör referensen endast till denna mening.  
 
 

1.1. Hälsofrämjande arbete 

Korp (2004) beskriver hälsofrämjande arbete som ett ”sammanfattande begrepp på aktiviteter 
som har till syfte att förbättra hälsan” (s.131).  Hälsofrämjande arbete syftar till att förbättra 
hälsotillstånd hos individer genom att förespråka, stötta, uppmuntra och prioritera hälsa. 
(Ewles & Simnett, 2005) Detta görs på individ-, grupp- och/eller organisationsnivå. Genom 
att påverka och förändra individers livsstil bedrivs hälsofrämjande arbete framåt (Korp, 2002). 
Empowerment är ett centralt begrepp i hälsofrämjande arbete där målet är att människor skall 
ta mer kontroll över aspekter i livet som påverkar hälsan. (Ewles & Simnett, 2005) 
Aspekterna kan exempelvis vara ekonomi, miljö och sociala.  
 
 
1.2. Hälsovägledare 

En hälsovägledare är en person som vägleder en individ att göra egna medvetna val för att 
uppnå hälsa. (Kostenius & Lindqvist, 2006) Vägledaren bör betrakta hälsa som en personlig 
upplevelse och ett personligt ansvar. Hälsovägledare behöver kompetens i hälsopedagogik, 
hälsa, social förmåga, empatiskt förmåga, samtals- samt ledarskapsförmåga (Kostenius & 
Lindqvist, 2006; Svederberg, Svensson & Kindeberg, 2001). En hälsovägledare bör kunna 
kombinera vetenskaplig teori med praktiskt tänkande för att utföra hälsoarbete, ha förståelse 
för hur kropp och själ påverkar välmående samt vägleda människor till positiva livsstils-
förändringar (Kostenius & Lindqvist, 2006). Rådgivare likställs med begreppet 
hälsovägledare i uppsatsen. 
 
 
1.3. Beteendeförändring  

Beteende är det uppförande och handlande en individ utför (Malmstöm, Györki & Sjögren, 
1989). En regelbundenhet i beteendet kallas för beteendemönster. (Kostenius & Lindqvist, 
2006). I en beteendeförändring är det beteendemönster som skall förändras (Ewles & Simnett, 
2005). I uppsatsen använder vi oss av begreppet livsstilsförändring synonymt med 
benämningen beteendeförändring.  

Målet med en beteendeförändring är att uppnå hälsosamma förändringar med positiva hälso-
effekter. (Faskunger, 2001) En förändring i beteendet handlar om att uppmuntra och stimulera 
människor till att genomföra hälsosamma och personliga beslut. Beteendeförändringar bör ses 
som en process, detta fenomen sker gradvis och är ofta en dynamisk förflyttning från ett 
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problembeteende till ett hälsobeteende. Det har varit ett problem att det funnits bristande kun-
skap och erfarenhet om hur beteendeförändringar går till. Idag finns det större kunskap om att 
förändringsprocessen beror på benägenheten till förändring vilket påverkas av individens 
engagemang, närmiljö, självförtroende och sociala stöd. Kostenius och Lindqvist (2006) 
menar att förändring av hälsobeteendet beror på hur redo individen är för en förändring, 
dennes uppfattningar av beteendet, beteendets fördelar, nackdelar samt risker.  
 
 
1.4. Viktnedgång 

Genom att öka den fysiska aktiviteten samt att minska kaloriintaget påverkas viktbalansen 
negativt, detta resulterar i en viktnedgång (Kostenius & Lindqvist, 2006). Viktminskning bör 
ske på lång sikt, eftersom det ofta tar lång tid att bli överviktig (Winroth & Rydqvist, 2008). 
 
 
1.5. Motivation 

Motivation är ”allt som driver ngn att sträva mot ett mål” (Malmström et al., 1989, s.346). 
Ordet motivation beskrivs som den kraft som skapar rörelse i inlärningen (Granbom, 1998; 
Kostenius & Lindqvist, 2006). Kostenius och Lindqvist (2006) skriver även att motivation är 
allt som driver, inriktar och upprätthåller beteenden. Det finns olika uppfattningar om hur 
förändring av motivation beskrivs. Motivation är ett tillstånd som förändras utifrån påverkan 
av olika faktorer, vilka kan vara individens egenskaper, färdigheter, upplevelser, 
förväntningar och värderingar (Ewles & Simnett, 2005; Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). 
Graden av motivation påverkas av den aktuella situationen vilket innebär att en individ inte 
allmänt har en grad av motivation (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). Granbom (1998) har 
en annan synvinkel, hon påpekar att ”motivation är något konstant som aldrig tar slut” (s.10). 
 
 
1.5.1. Faktorer som påverkar motivationen 

För att få kraft att förändra ett beteende kan det vara av vikt att arbeta med motivationen, 
därav är det essentiellt att känna till vad som påverkar motivationen (Kostenius & Lindqvist, 
2006). Cofer (1978) menar att det finns två faktorer som påverkar motivationen och därmed 
beteendet. Den första är att få individen laddad med energi och kraft till att ändra beteende. 
(Cofer, 1978) Den andra är att vägleda individen till det specifika målet, det önskade 
beteendet. Mål är enligt Nilsson (1993) viktigt för motivationen, eftersom målen är den 
huvudsakliga drivkraften. Utan mål och syfte finns det sällan mening med att utföra ett visst 
beteende, utan en ändamålsenlig handling för att komma till målet kan det bli kaotiskt och 
svårt att hitta en lösning. (Nilsson, 1993) Mål skapar möjlighet till ordning, att organisera det 
som görs samt att fatta beslut för att komma till målet. Utifrån mål styrs handlingar, vilka 
vägar som är bäst för att nå det specifika målet samt vilka vägar som leder bort. Ifall ett hinder 
dyker upp bör denna motgång inte ses som ett misslyckande, det gäller att analysera och 
vända det till något positivt (Granbom, 1998). Genom att sätta realistiska, uppnåbara mål 
motiveras klienten till förändring, då klienten blir hoppfull att nå målen och ett misslyckande 
minimeras (Faskunger, 2001; Granbom, 1998). För att lättare kunna uppnå sina mål kan det 
vara en hjälp att sätta upp delmål på vägen som är realistiska (Nilsson, 1993). Dessa delmål 
skall enligt Nilsson (1993) vara utmanande och inom en viss tid. Även Faskunger (2001) 
beskriver hur mål skall vara uppbyggda, målens duration, volym, typ, intensitet och frekvens 
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av den fysiska aktiviteten bör läggas på en realistisk nivå för att upprätthålla motivationen och 
det nya beteendet. 
När mål och önskningar formuleras kan individen få till en förändring. (Granbom, 1998) Om 
ett beteende skall förändras måste individen se att förändringen är något som hon gör av egen 
vilja. Handlingar har oftast olika drivkrafter som inte alltid stämmer överens, vilket kan skapa 
motivationskonflikter. Dessa kan undanröjas genom att hitta det starkaste motivet och lyfta 
fram det. För att förändra en individs beteende måste hälsovägledaren börja med att påverka 
dennes motiv. (Granbom, 1998) Motiv är de processer som sätter igång drivkraften till ett 
beteende, dessa motiv är oftast flera. Motivet och drivkraften till våra beteenden kan vara 
omedvetna (Granbom, 1998; Nilsson, 1993). Genom att förstå människors motiv till olika 
beteenden kan människans beteende påverkas och förändras (Madsen, 1970).  

För att förändra och lära sig ett nytt beteende, kan detta göras genom att förstärka ett önskvärt 
beteende eller motverka det oönskade beteendet (Cofer, 1978). Granbom (1998) påpekar att 
faktorer som påverkar motivationsarbetet är verbal belöning, materiell belöning, utebliven 
belöning och bestraffning. För att utföra ett visst arbete eller en viss handling strävar indivi-
den efter belöning av olika slag (Nilsson, 1993). Granbom (1998) menar att belöning är en 
effektiv motivationsform. Då belöningarna är rimliga i förhållande till ansträngningarna och 
resultatet är motivationen hög (Nilsson, 1993). Beröm skall vara äkta, spontant och kritik bör 
inte vara nedslående (Granbom, 1998). Människor i omgivningen påverkar motivationen hos 
en individ, vilket både kan vara positivt och negativt för motivationen (Kostenius & 
Lindqvist, 2006). Socialt stöd kan uppmuntra och förstärka motivationen till förändring. 
(Faskunger, 2001; Seals, 2007) Detta stöd skall utnyttjas, det kan komma ifrån hälso-
vägledare, medklienter, familj, vänner och kollegor. Madsen (1970) anser att grupptryck är en 
effektiv form av motivationspåverkan, som ofta sker omedvetet.  

Motivationen är beroende av hur starkt vi vill något. (Nilsson, 1993) Våra förväntningar eller 
farhågor bidrar till utkomsten av en viss situation. Förväntningar yttrar sig både i verbala och 
ickeverbala beteenden. Realistiska förväntningar på framtiden ökar motivationen medan 
orealistiska förväntningar minskar motivationen (Kostenius & Lindqvist 2006). Om en individ 
förväntar sig ett visst resultat, ökar rimligheten för att resultatet blir som det är tänkt. (Nilsson, 
1993) Exempelvis om en rådgivare tror på att individen kommer att klara av en beteende-
förändring smittar detta av sig på individen och resultatet blir enligt förväntan. Om rådgivaren 
istället tvivlar på att individen kommer att klara av en beteendeförändring, blir resultatet 
därefter. Angelägenhetsgraden till att förändra beteendet och tron på sin egen förmåga tros 
vara avgörande för motivationen (Ewles & Simnett, 2005). Även Kostenius och Lindqvist 
(2006) påpekar att tron på sin egen förmåga, ett gott självförtroende samt en positiv attityd 
höjer motivationen.  
 
1.5.2.  Inre och yttre motivation 

Inre och yttre krafter styr motivationen vilket även påverkar beteendet (Hassmén et al., 
(2003). Hassmén et al. (2003) skriver att motivation är något flerdimensionellt, de använder 
sig av tre begrepp inre -, yttre motivation och amotivation som Vallerand har skapat. 
Amotivation är avsaknad av motivation. (Vallerand, Pelletier, Blais, Briére, Senécal & 
Valliéres, 1992) Vilket kan bero på brist på kapacitet och förmåga, eller att individen är 
övertygad om att misslyckas. Individen kan även ha en inlärd hjälplöshet eller en upplevelse 
av att det nya beteendet är för krävande.  
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Yttre motivation drivs av belöningar och mål där deltagandet grundar sig på fördelar och 
nackdelar utförandet medför. (Granbom, 1998; Hassmén et al., 2003; Vallerand et al., 1992) 
Sociala och materiella belöningar driver den yttre motivationen, dessa kan uttryckas i form av 
priser, pengar, beundran och berömmelser. Vid förändringar av yttre motivation håller endast 
förändringen i sig så länge som den yttre kontrollen finns närvarande och så länge individen 
hoppas på att få belöningen (Granbom, 1998).  
 

Inre motivation är viljan att uppfylla de yttre kraven. (Nilsson, 1993) Det är även viljan till att 
utföra något, vilket kommer inifrån individen själv. Individen bör själv finna mening med det 
denne gör och skapa energi till förändringen. (Granbom, 1998; Vallerand et al., 1992) Även 
att skapa egna mål, visioner och värderingar är något som den inre motivationen innefattar. 
Utan inre motivation är det svårt att genomföra något (Nilsson, 1993). För att uppnå något är 
ansträngningen och försöket det viktiga, inte målet (Hassmén et al., 2003; Vallerand et al., 
1992). Inre motivation är något som individen upptäcker, inte skapar, önskan att ta reda på 
något utav eget intresse. (Granbom, 1998) Individen måste själv uppleva att denne tar ett 
beslut och kan handskas med sin tillvaro, vilket gör att individen engagerar sig i aktiviteter. 
Denna motivation kan ökas genom stöd och uppmuntran av egna initiativ. Att försöka väcka 
intresse och engagemang är av vikt för att öka den inre motivationen. 
 
 

1.5.3   Motivationsarbete vid viktnedgång  
Individuellt motivationsarbete är den effektivaste formen för att förändra ett beteende på lång 
sikt (Granbom, 1998). Detta förändringsarbete är som en balansgång för hälsovägledaren att 
lita på de rätta teorierna, sina egna praktiska erfarenheter och sin människokännedom 
(Faskunger, 2001). Hälsovägledaren bör ha en genomtänkt metodik i förändringsarbetet och 
utveckla individuella strategier för problemhantering (Ewles & Simnett, 2005). Att vägleda 
handlar om att finna personen där denne är i förändringsprocessen och försöka förstå dennes 
synsätt (Winroth & Rydqvist, 2008).  
 
I motivationsarbetet har relationen mellan klient och hälsoarbetare stor betydelse, den 
påverkar vårt välmående (Granbom, 1998; Winroth & Rydqvist, 2008). Därför är det viktigt 
för hälsovägledaren att ha en god kontakt till klienten (Ewles & Simnett, 2005; Jackson, 
Asimakopoulou & Scammell, 2007). Relationen skall ligga på en jämställd vuxennivå, för att 
undvika att hamna i en ”förälder- barnroll” där föräldern förmanar barnet (Granbom, 1998). 
Om klienten känner sig förstådd och accepterad på deras villkor har denne större benägenhet 
att förändra sig (Ewles & Simnett, 2005).  
 
Hälsovägledaren skall ha en tilltro att människor har den bästa avsikten med deltagandet och 
även en positiv optimistisk människosyn, där tillit till klientens förändring finns. (Granbom, 
1998) En sådan positiv människosyn har en gynnsam effekt på relationen mellan hälso-
vägledare och klient. Ewles och Simnett (2005) påpekar att även hälsovägledarens vanor och 
attityder påverkar förändringen. Därför bör hälsovägledaren ha ett genuint intresse för 
förändringsarbetet (Faskunger, 2001). Ewles och Simnett (2005) anser att hälsovägledaren 
skall respektera att alla har en fri vilja och egna åsikter samt är ansvariga för sina egna 
handlingar. Därför är det bra att jobba klientcentrerat då klientens funderingar och föreställ-
ningar styr lösningarna på problemet (Arborelius, 2001). Genom att låta klienten hitta egna 
lösningar undviker hälsovägledaren att stöta på motstånd (Faskunger, 2001).  
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En början till beteendeförändring är att kartlägga beteendet, vilket kan göras genom en 
aktivitets- och kostdagbok (Ewles & Simnett, 2005). I och med att hälsovägledaren frågar 
efter klientens synpunkter och diskuterar upplevda fördelar och nackdelar med beteendet 
kartläggs klientens uppfattning (Arborelius, 2001; Ewles & Simnett, 2005; Granbom, 1998). 
Detta kan resultera i att klientens negativa uppfattning kring problemet minskar samt att för-
delarna med en förändring blir belysta. (Faskunger, 2001) Att ge feedback hjälper även 
klienten att kartlägga sin situation. Feedback som att uppmuntra och bekräfta ett önskat 
beteende ger en positiv ton i samtalet (Bergstrand, 2004).  

Mental förberedelse är en viktig aspekt för att förändra ett beteende. (Faskunger, 2001) 
Genom att höja självförtroendet, stärka individens förmåga och uppmuntra till attityd-
förändringar stärks klientens motivation. I den mentala förberedelsen påpekar Ewles och 
Simnett (2005) att klientens syn på sig själv bör modifieras samt att få klienten att granska sitt 
tankesätt. I arbete med överviktiga är det relevant att vara medveten om att de har aktivitets-
barriärer såsom ångest, rädsla att visa sin kropp, låg självkänsla, lågt aktivitetsspecifikt 
självförtroende, negativ attityd samt bristande motivation. (Faskunger, 2001) Genom att 
undvika lokaler med speglar, åskådare och smala individer kan ångesten och rädslan för att 
visa sin kropp minskas.  

Kunskap ger endast en begränsad effekt på påverkan och därför räcker det inte endast med 
information för att åstadkomma en beteendeförändring (Arborelius, 2001). Faskunger (2001) 
anser däremot att hälsorådgivaren kan ge råd och information för att förklara varför en 
förändring skall ske. Medan Kostenius och Lindqvist (2006) menar att information endast bör 
ges då individen ber om det. Denna information är till för att klienten själv skall få möjlighet 
att ta beslut om en förändring skall ske (Bergstrand, 2004). Det är en fördel att informera 
istället för att ge råd och uppmuntra till önskat beteende (Bergstrand, 2004 & Engqvist, 1996). 
Engqvist (1996) anser även att råd kan vara lämpligt då klienten har lösningen och vill ha 
bekräftelse på den.  
 

1.6. Samtalsmetodik 
Kostenius och Lindqvist (2006) skriver att ”tala är silver och lyssna är guld”(s.142) när det 
handlar om hälsovägledande samtal, eftersom lyssnandet är en grundförutsättning. Syftet med 
hälsovägledande samtal är att undersöka klientens spontana oreflekterade erfarenheter, dennes 
självförståelse och uppfattningar. (Kostenius & Lindqvist, 2006) Detta för att få klienten 
motiverad till en förändring. Enqvist (1996) förklarar att det finns flera olika samtalstyper, 
vilka utgår ifrån grundläggande samtalsmetodik vilket förklaras nedan.  
 
Kostenius och Lindqvist (2006) föreslår att hälsovägledaren bör ställa en fråga i taget, 
undvika ledande frågor samt att inte besvara sina egna frågor. Öppna frågor ger en större 
möjlighet till kreativa svar medan slutna frågor enbart kan besvaras med ja eller nej 
(Arborelius, 2001). De öppna frågorna inbjuder till reflektion hos den tillfrågade (Måhlberg & 
Sjöblom, 2002).  

Empati är en intellektuell och känslomässig förståelse, det är en förmåga och inte en känsla 
(Nilsson & Waldemarson, 2007). Hälsovägledaren bör lyssna empatiskt för att visa förståelse 
och respekt till det klienten säger och känner (Faskunger, 2001; Granbom, 1998). Genom att 
ge sammanfattningar och nicka medkännande visas empati på ett naturligt sätt (Berg & De 
Jong, 2004). För att visa att samtalsledaren lyssnar samt minska risken för missförstånd kan 
samtalsledaren använda sig av upprepningar och återkopplingar. (Berg & De Jong, 2004). 
Under återkopplingen kan samtalsledaren på ett icke konfronterande sätt ifrågasätta klienten 
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för få klienten att reflektera (Nelson-Jones, 2005). Vid återkoppling är det viktigt att fokusera 
på de starka sidor som kommer fram vid samtalen för att klienten skall bli mer motiverad 
(Nilsson & Waldemarson, 2007). Samtalsledaren bör lyssna in sina egna känslor samt lyssna 
på undertexten och motsägelserna i samtalet för att tydliggöra klientens tankar (Kostenius & 
Lindqvist, 2006).  
 
 
1.7.  Strategier för en beteendeförändring 

Motivationen påverkar de beteendeförändringar vi gör (Kostenius & Lindqvist, 2006). En 
teori kan vara till hjälp för att förstå hur en förändring av ett beteende går till, hur beteendet 
kan bibehållas och öka effektiviteten i arbetet för att främja hälsan (Ewles & Simnett, 2005; 
Naidoo & Willis, 2005). Vi har valt att belysa Motiverande samtal, Stages of change, Health 
belief model och Social learning theory. Dessa teorier är framgångsrika och har valts främst 
för att de belyser hur en beteendeförändring kan gå till samt vilka stadier som individen kan 
gå igenom i förändringen. Motiverande samtal är en effektiv metod då det gäller att förändra 
olika beteenden, påpekar Butterworth, Linden, McClay & Leo (2006). The Stages of change 
har fått starkt stöd för reliabiliteten och validiteten på konstruktionen av sin modell 
(Prochaska, Velicer, Rossi, Goldstein, Marcus, Rakowski, Fiore, Harlow, Redding, 
Rosenbloom & Rossi, 1994). Dessutom har det visat sig att de som använder sig av Stages of 
change har lättare att behålla sitt nya beteende bättre än de som inte genomgår de olika stegen 
i förändringsspiralen (Jackson et al., 2007). Chanserna till en beteendeförändring ökar då 
individen har en hög tro på sin egen förmåga, vilket är en grundsten i Social learning theory 
(Kostenius & Lindqvist, 2006; Pajares & Urdan, 2006). 
 
1.7.1.  Motiverande samtal 

Motiverande samtal är en samtalsmetodik som är klientcentrerad och bygger på existerande 
psykoterapeutiska teorier om beteendeförändring, som används för att förändra ett beteende 
(Resnicow, DiIlori, Soet, Borelli, Hecht & Ernst, 2002; Carels, Darby, Cacciapaglia, Konrad, 
Coit, Harper, Kaplar, Young, Baylen & Versland, 2007). Miller och Rollnick utformade 
metoden år 1983 främst för att hjälpa individer ur ett beroende, vilket visade sig vara fram-
gångsrikt, metoden har sedan dess utvecklats och börjat användas inom fler beteende-
förändringar (Resnicow et al., 2002). Motiverande samtal kan användas i ett brett spektrum av 
hälsofrämjande arbete, resultaten varierar men tyder på att metoden har god effekt 
(Butterworth et al., 2006; Carles et al., 2007; Resnicow et al., 2002) Motiverande samtal 
fokuserar på vad som motiverar till en förändring (Butterworth et al., 2006). Metoden används 
främst för att se om en förändring skall ske och varför den skall ske eller inte (Barth & 
Näsholm, 2006). Att hitta motivation till en förändring kan ta tid och beror på hur individens 
avvägning av fördelar gentemot nackdelar är distribuerade (Arborelius, 2001). Barth och 
Näsholm (2006) skriver att Motiverande samtal har fem faser, vilka är:  

1. En kontakt- och relationsskapandefas är för rådgivaren att skapa en psykologisk 
trygghet för att klienten ska kunna ta emot den hjälp som erbjuds.  

2. En neutral- och utforskandefas undersöker klientens upplevelser för att kartlägga 
problemet och skapa en gemensam förståelse för förändring.  

3. En perspektivutvidgandefas där andra och andras perspektiv på problemet utforskas.  
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4. En motivationsbyggandefas innebär att rådgivaren fokuserar på klientens förändrings-
motivation samt lägger fokus på fördelarna med en förändring.  

5. En besluts- och förpliktelsefas innebär att utforska klientens beslut och förstärka 
besluten. Klienten blir här mer medveten om sitt beslut och ökar sannolikheten för att en 
förändring skall ske.  

Målet är att klienten själv skall vilja förändras och vara Motiverad samt utarbeta en plan för 
förändringen (Resnicow et al., 2002; Faskunger, 2001). Detta klientfokus betyder att samtalet 
fokuserar på individen och dennes uppfattningar, prioriteringar och upplevelser. (Barth & 
Näsholm, 2006; Butterworth et al., 2006) Klienten bestämmer själv och är experten i samtalet, 
däremot är det rådgivaren som styr samtalet genom olika teman för att klienten skall 
reflektera över sig själv. (Barth & Näsholm, 2006) Vid reflektion behöver inte klienten 
identifiera sig själv med sina egna tankar och känslor, utan klienten är mer fri att tänka 
hypotetiskt och prova olika handlingsalternativ på ett mentalt plan. Det är klienten själv som 
måste hitta sin inre motivation, komma underfund med vad denne vill och bestämma sig om 
denne skall fortsätta med det gamla beteendet (Arborelius, 2001). Att arbeta klientcentrerat är 
även till för att minska en kamp om makt mellan rådgivaren och klienten, om vems 
uppfattning som är bäst. (Barth & Näsholm, 2006) Det är viktigt att rådgivaren inte förlorar 
distansen till klientens berättelse och fylls av egna uppfattningar om rätt och fel och försöker 
övertala klienten om dessa, i och med att detta kan skapa motstånd. För att undvika motstånd, 
behöver rådgivaren stanna upp, ta ett steg tillbaka och reflektera över det som sägs och sker 
(Barth & Näsholm, 2006; Resnicow, 2002). Lösningar som individen själv kommer under-
fund med är oftast bättre, mer riktigt och genomförbart än lösningar som kan fås av andra 
(Barth & Näsholm, 2006). 

I Motiverande samtal bör rådgivaren utgå ifrån att alla människor har grundläggande 
utvecklingsmöjligheter vilka kan leda till goda lösningar och förändringar för den enskilde 
individen (Barth & Näsholm, 2006). Rådgivaren bör vara passiv och inte dominant i samtalet 
(Barth & Näsholm, 2006; Resnicow et al., 2002). Som rådgivare är det av vikt att tydligt visa 
att samtalet bygger på klientens egen aktivitet. (Barth & Näsholm, 2006) Rådgivaren hjälper 
klienten med att bli uppmärksam på och bekanta sig med sin syn på problemet i berättelsen. 
För att komma vidare och fram mot förändringar skall rådgivaren förstärka klientens beslut. 
Klienten kan ta beslut om en förändring på egen hand när denne är redo för det, men i vissa 
fall kan rådgivaren visa klienten på vilka lösningar som har framkommit i samtalet. 
Information och råd kan ges till klienten om det är befogat, genom att fråga klienten om denne 
vill ha information visas empati och respekt (Holm Ivarsson, 2004). Då rådgivaren ställer 
öppna frågor, lyssnar aktivt med reflektioner, upprepningar och omformuleringar kan klienten 
själv utforska samtalets betydelse. Klienten får även möjlighet att korrigera om rådgivaren har 
uppfattat något annorlunda, samt att klienten får möjlighet att reflektera över sin egen 
berättelse. (Barth & Näsholm, 2006) En god lyssnare uttrycker sig så att berättaren känner sig 
accepterad och respekterad. Genom att rådgivaren använder speglingar och sammanfattningar 
stödjer detta klientens utforskningsprocess. Speglingar öppnar upp för att skapa ny förståelse 
för problemet.  
 
1.7.2.  Stages of change 

James Prochaska och Carlo DiClemente har skapat den transteoretiska modellen som 
utvecklats till Stages of Change, vilken är en modell som beskriver utvecklingen en individ 
genomgår vid en beteendeförändring (Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992; Armitage, 
Sheeran, Conner & Arden, 2004). Modellen har haft stark genomslagskraft i forskning och 
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förändring. (Barth & Näsholm, 2006) Individen ändrar fokus från problemet till lösningar och 
handlingar på problemet. Rådgivaren bör hjälpa individen att hålla fokus på de positiva med 
förändringen samt att släppa osäkerheten. Genom att vara uppmärksam efter uttalanden och 
tankar om att individen är beredd att fatta beslut, ser rådgivaren att klienten befinner sig i 
detta stadium. Rådgivaren bör även vara uppmärksam på konkreta handlingar som är 
relaterade till förändringsarbetet.  
 
Det fjärde stadiet är handlingsfasen (Action) då individen förändrar sitt beteende för att över-
komma sitt problem (Prochaska et al., 1994). Detta steg handlar om att omvandla motivation 
till handling, individen bör i detta steg följa sin plan som denne satt upp i förberedelsesteget 
(Barth & Näsholm, 2006). Individen bör vara hängiven och ge tid och energi till förändringen 
(Prochaska et al., 1992). Klienter och rådgivare tar ofta för givet att målet är uppnått då 
klienten befinner sig i handlingsfasen, men det är ett krävande stadium. (Faskunger, 2001) 
Rådgivaren måste här hjälpa klienten att komma över hinder som uppstår. Handlingssteget är 
ett aktivt och utåtriktat steg vilket gör att individen kan se resultat av förändringen (Barth & 
Näsholm, 2006).  
 
Det femte steget är bibehållandesteget (Maintenance), där förändringen skall involveras i 
vardagen och upprätthållas för att förebygga återfall (Prochaska et al., 1992) För vissa 
individer kan detta steg vara en period på sex månader, men för andra kan det vara en hel 
livsstil. I detta stadium behövs socialt stöd för att upprätthålla förändringen (Faskunger, 2001)  
 
På senare år har det lagts till ett sjätte steg, vilket är återfall (Termination). (Prochaska et al., 
1992) Här har individen återgått till i sina gamla rutiner och vanor. Detta steg kan innebära att 
individen förflyttar sig till före begrundande, begrundande stegen eller handlingssteget. (Barth 
& Näsholm, 2006) I återfallsteget kan individen uppleva misstro och känna sig misslyckad 
över att inte klara av att upprätthålla beteendet. Här är det därför av vikt för rådgivaren att få 
individen att se de erfarenheter som denne har fått med sig genom att genomgå alla föränd-
ringssteg för att då kunna börja om på ett nytt förändringsarbete.  
 
1.7.3.  Health belief model 

I Health Belief Model ligger fokus på motivation, värderingar och attityder (Wijk, 2003). 
Enligt modellen är olika beteenden styrda av föreställningar och känslor (Finfgeld, 
Wongvatunyu, Conn, Grando & Rusell, 2002). Modellen visar även på att en förändring eller 
ickeförändring av ett beteende är influerat av en utvärdering gjord av individen själv. (Naidoo 
& Wills, 2005) Utvärderingen innefattar beteendeförändringens genomförbarhet, dess fördelar 
och nackdelar. Modellen bygger även på hur stor uppskattningen är att ha en risk för framtida 
sjukdomar och hur allvarliga de är för den fortsatta hälsan (Hassmén et al., 2003; Kostenius & 
Lindqvist, 2006). För att en förändring skall kunna ske måste individen vilja förändras 
(Hassmén, et al, 2003). Individen bör tro på sin egen förmåga att förändras, det tidigare 
beteendet skall ses som negativt och förändringen som gynnsam (Naidoo & Wills, 2005).  

1.7.4.  Social learning theory 

Enligt Naidoo och Willis (2005) innebär Social learning theory att de val som människor gör, 
beror på förväntningar om framtiden och att människan själv tror på möjligheten att förändras. 
Att avsikterna, attityderna och sociala influenser förutspår det efterföljande beteendet är 
grundtanken inom teorin. (Bandura, 1977; Van Es, Kaptein, Bezemer, Nagelkerke, Colland & 
Bouter, 2001) Sociala influenser är då människor direkt eller indirekt påverkar tankarna, 
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känslorna och handlingarna hos andra. Konsekvenserna som individen förväntar sig av 
beteendet, resulterar i individens attityd kring beteendet. När en individ har tilltro till att 
utföra beteendet kommer det att lyckas. (Bandura, 2004;Wijk, 2003) Om däremot individen 
tror att det nya beteendet kommer misslyckas utsätter individen sig inte för situationen. Self-
efficacy är grunden till teorin och innebär tron på sin egen förmåga (Bandura, 1977; Lee 
Endres, Endres, Chowdhury & Alam, 2007). Tron på sin egen förmåga är situationsbundet 
och då individen upplever sig kompetent ökar tron på sin egen förmåga (Faskunger, 2001). En 
hög tro på sin egen förmåga ökar motivationen till förändring, och därmed ökar chansen till 
en beteendeförändring såsom viktnedgång (Kostenius & Lindqvist, 2006; Pajares & Urdan, 
2006). En hög tro på sin egen förmåga kan resultera i att utmana sina personliga mål såväl 
som att anstränga sig mer, vara tillfredställd och prestera bättre (Bandura, 2004; Endres et al., 
2007) .   

 

 
 

Figur 2: Författarnas översättning av en mindmap av Self-efficiacy. (jcmc.indiana.edu, 2009-03-12). 
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2. Syfte 

 
I vår undersökning ser vi hälsovägledarna som reflekterande praktiker vilka använder sig av 
teori-i-användning. Deras teori-i-användning bygger sig på sina värden, strategier och under-
liggande antaganden där vi ser hälsovägledarens underliggande antaganden som dennes 
uppfattningar. I metoddelen utvecklar vi begreppen underliggande antaganden, strategier samt 
reflekterande praktiker.  
 

Syftet är att undersöka hälsovägledarnas uppfattningar och strategier för att motivera individer 
till viktminskning samt vad de bygger sina uppfattningar och strategier på.  
 

2.1. Frågeställning 

• Har hälsovägledarna underliggande antagande och strategier i motivationsarbetet med 
överviktiga? 

• Vilka är deras underliggande antaganden och strategier?  
• Vad bygger respondenterna sina uppfattningar och strategier på? 
• Är de reflekterande praktiker?  
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3. Metod 

 

Metoddelen inleds med varför intervju valdes i studien, vartefter begreppet kvalitativ studie 
beskrivs. Fortsättningsvis följer en beskrivning av undersökningens urval och målgrupp, 
genomförandet, bearbetning av insamlat material, på vilket sätt vi tagit hänsyn till etiska 
ställningstaganden samt validitet och reliabilitet.  

 

3.1. Val av forskningsmetod 
 
Vi valde att använda oss av kvalitativa, ostrukturerade intervjuer, då vi var ute efter hälso-
vägledarens uppfattning kring motivation. Intervju valdes då det är möjligt att ställa 
komplicerade frågor, vilket ger nyanserade och beskrivande svar (Cohen, Manion & 
Morrison, 2000; Hansagi & Allebeck, 1994; Kvale, 1997). Vi anser att vid observation blir 
det svårt att upptäcka hälsoarbetarnas uppfattning, hälsoarbetarens arbetssätt går att observera 
men inte deras reflektioner och strategier bakom handlandet.  

Kvale (1997) skriver att den kvalitativa intervjun söker efter specifika situationer och 
beskrivningar ur den intervjuades värld. Då vi undersöker hälsovägledarens uppfattningar i en 
specifik situation lämpar sig den kvalitativa intervjun som metod. En kvalitativ intervju är en 
djupintervju som koncentreras till ett specifikt ämne, där målet är att få mer djup istället för 
bredd i informationen (Carlsson, 1991; Kvale, 1997). Huvuduppgiften är att förstå innebörden 
av det respondenterna säger och förstå varför de handlar och upplever som de gör (Kvale, 
1997). En ostrukturerad intervju valdes för att vi ville spinna vidare med följdfrågor på 
respondenternas yttranden, för att på så vis få en djupare intervju som besvarar vårt syfte. 
Dahmström (1991) skriver att besöksintervjuer har fördelar i och med att öppna frågor kan 
lättare besvaras, oklarheter angående frågorna kan enklare redas ut jämfört med andra 
metoder. Vi såg det som en fördel då intervjuer ger möjlighet för respondenterna att förklara 
och utveckla sina svar samt för oss att förtydliga våra frågor. Vid besöksintervjuer skapas 
även en social kontakt vilket vi anser kan påverka respondentens svar till det positiva. Detta 
gjorde att vi valde besöksintervjuer framför telefonintervjuer. 

Vid en ostrukturerad intervju är frågorna inte standardiserade och många beslut, om hur 
intervjun fortskrider, fattas på plats under intervjun. (Kvale, 1997) Därför kräver denna typ av 
intervju skicklighet av intervjuaren samt kunskap om studiens ämne. Detta påverkade vårt val 
av metod, då vi upplevde att vi inte hade erfarenhet av att leda ostrukturerade intervjuer men 
vi var väl pålästa på ämnet vilket övervägde valet av metod. Intervjuer i sig är en tidskrävande 
metod i förhållande till andra metoder (Dahmström, 1991).  Kvale (1997) säger dock att det 
inte är själva utförandet av intervjuerna som tar mest tid utan sammanställningen av dess 
resultat. Vilket var något som vi tog i beaktande, vi var medvetna om att transkribering och 
sammanställning av intervjuer tar tid, men detta ändrade inte vårt val av metod, eftersom vi 
ser fler fördelar med intervjuer i vår studie.  
 
 
3.2.     Val av undersökningspersoner 

I studien valde vi att intervjua fyra personer som arbetar med att motivera individer till att gå 
ner i vikt. Två av respondenterna arbetar i sydvästra Finland och de resterande två arbetar i 
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sydöstra Sverige, alla respondenterna är kvinnor vilket dock inte var ett medvetet val. Valet 
var ett bekvämlighetsval, då platserna är författarnas hemorter samt eftersom en respondent i 
sydöstra Sverige tidigare har varit i kontakt med en av författarna. Intervjuerna genomfördes 
på svenska. Cohen et al. (2000) beskriver bekvämlighetsurval som att forskaren väljer 
deltagare som de lättast får tillgång till. Vi valde att ha fler respondenter än bara en, eftersom 
vi ansåg att det kunde komma upp ny relevant information vid fler intervjuer.  

3.2.1.  Presentation av respondenterna 
 
I resultatdelen har vi namngivit de fyra hälsovägledarna till respondent 1-4. Respondent 1 har 
en högskoleutbildning i hälsopedagogik och en 1-årig folkhögskoleutbildning med inriktning 
på friskvård. Hon har jobbat med hälsofrämjande arbete i cirka tio år och arbetar idag med 
viktminskning på individ- och gruppnivå. Den andra respondenten, respondent 2, har en 
bakgrund som idrottslärare och sjukgymnast där hennes specialitet är psykosomatik. I tio år 
har hon jobbat med viktminskningsgrupper. Respondent 3 är psykiatrisk sjuksköterska och 
har även inriktat sig på folkhälsovetenskap. Hon har arbetat som hälsoinformatör i sju år, 
vilket är hennes nuvarande tjänst. Den sista respondenten, respondent 4, har en veckas 
utbildning som hälsokonsult. Hon har arbetat med viktminskningsgrupper på ett gym i cirka 
ett år, utöver sin ordinarie tjänst som bibliotekarie.  
 
 
3.3.  Genomförande 

Vi började med att skicka ett e-postmeddelande till tre av respondenterna, med en förfrågan 
om deltagande i vår studie samt en beskrivning om vår studie. Två respondenter svarade per 
e-post med ett medgivande om deltagande. Från den tredje respondenten fick vi inget svar, 
vilket medförde att vi sökte respondenten via telefon och fick därigenom ett medgivande om 
deltagande. Den fjärde respondenten tillfrågades personligen och även hon valde att delta i 
studien. Ett missivbrev (se bilaga 1) skickades därefter till respondenterna. Brevet innehöll 
information om studien, intervjuernas beräknade tid, respondenternas rättigheter samt 
kontaktuppgifter till oss som ansvariga för studien.  

Innan frågorna formulerades läste vi in oss på ämnet för att ha en bra grund att stå på. 
Frågorna utformades efter studiens syfte och frågorna övervägdes när de gällde dess relevans 
för studien, vilket Dahmström (2000) menar är viktigt att ta i beaktande. Vi valde att ha tre 
öppna frågor, detta för att kunna få mer beskrivande och djupare svar (se bilaga 2). För att 
minska risken för att intervjuaren skulle påverka respondenten, utformades frågorna som 
öppna och ej ledande (Hansagi & Allebeck,1994).  

Vi valde att inte genomföra en pilotstudie, eftersom vi anser att ostrukturerade intervjuer blir 
olika då respondenternas svar delvis styr intervjuns riktning. Vilket innebär att en pilotstudie 
inte behöver visa hur undersökningens intervjuer kommer att arta sig. Då vi inte enbart utgår 
ifrån förutbestämda frågor, kan vi inte undersöka om våra följdfrågor svarar på syftet, i och 
med att dessa utformas under intervjuernas gång.  

Klädseln under intervjuerna var medvetet neutral vilket Trost (2005) rekommenderar för att 
skapa en oberoende och tillförlitlig miljö. Trost (2005) nämner att intervjuaren ska tänka på 
att lyssna, visa intresse och ha ett inbjudande kroppsspråk under intervjun. Detta försökte vi 
uppmärksamma i våra intervjuer. Merriam (1994) nämner även att intervjuaren skall vara 
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neutral och vara oberoende av svaren, vilket var något vi eftersträvade då vi inte ville påverka 
deras svar.  

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats, detta för att underlätta för dem att 
inte behöva ta sig någonstans. Trost (2005) menar att en trygg miljö för respondenten är att ta 
i beaktande, därför valde vi att genomföra intervjuerna i ett avskiljt arbetsrum, ostört från 
arbetskamrater. Vid första kontakten med deltagarna presenterade vi oss och informerade dem 
om studiens syfte, konfidentialiteten och det frivilliga deltagandet. Vi erbjöd dem även att 
återigen ta del av missivbrevet. Intervjuerna gjordes med en respondent och två intervjuare, 
där den ena författaren ledde intervjun och den andra antecknade respondentens svar. Vi 
ansåg att det var en fördel att en ledde intervjun, för att inte förvirra respondenten över vem 
som höll i samtalet. Den andra kunde då koncentrera sig på samtalet, vara uppmärksam och 
ställa följdfrågor. Vi valde att hålla två intervjuer var på våra respektive hemorter, därför att 
det inger en trygghet då vi har mer koll på respondenternas verksamhet och närmiljö. Vi 
genomförde intervjuerna på respektive hemort, för att undvika dialektala missförstånd. Trost 
(2005) anser att det kan vara ett stöd för intervjuarna att vara två, om de är samspelta kan 
intervjuns kvalitet förbättras. Det finns dock risk för att den intervjuade känner ett makt-
övergrepp vid detta underläge (Trost, 2005).  

Vi informerade i missivbrevet samt vid intervjuns början att ljudinspelning skulle vara till 
fördel att användas och vi fick ett godkännande från samtliga. Vid användning av ljud-
inspelning kan intervjuarna koncentrera sig på det respondenterna säger, då behöver inte 
några utförliga anteckningar föras. (Trost, 2005) En nackdel med inspelning är att banden tar 
lång tid att lyssna igenom. Att använda ljudinspelning skulle också kunna förenkla samman-
ställningen av resultatet, då allt som sagts finns med ordagrant. Därför valde vi att spela in 
intervjun på en diktafon.  

Vi fortsatte intervjuerna med att samtala om respondentens yrkes- och utbildningsbakgrund 
och vägen till det nuvarande arbetet, vilket Trost (2005) anser är en bra öppning vid en 
intervju. Under intervjuerna fanns flera tillfällen då vi medvetet tog pauser under en kort 
stund. På så vis gavs respondenterna utrymme till reflektion av både de svar som getts och de 
svar som skulle ges (Trost, 2005). Under intervjuerna fanns även tillfällen då frågor fick 
ställas om och omformuleras, då respondenterna inte förstod den ställda frågans innebörd. 
Även Merriam (1994) och Trost (2005) framhäver att omformuleringar av frågor kan undvika 
missförstånd.  
 
3.4.    Utgångspunkt i analysen 

Donald Schön (1987) har skapat en kunskapsteori för praktiskt kunnande, där han speciellt 
har inriktat sig på professionell kunskap. Schön har sina rötter i pragmatismen och fenome-
nologin (Molander, 1993). Denna kunskapsteori har vi som utgångspunkt för analysen i 
uppsatsen. 
 
3.4.1.  Reflekterande praktiker 

Reflekterande praktiker är individer som reflekterar över sina teorier i handling, för att finna 
mönster i handlingarna (Egidius, 2002; Molander, 1993; Schön, 1998). Den reflekterande 
praktikern utmärks av kunskap-i-handling och reflektion-i-handling. Kunskap-i-handling 
finns i själva handlandet vilket kan läras och tränas in (Molander, 1993). Kunskapen bygger 
på att individen reflekterar och tänker på handlingen, därför poängterar Molander (1993) att 
uppmärksamhet och lärande är två nyckelbegrepp i ansatsen. Genom att pröva sig fram i nya 
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situationer är den reflekterande praktiken uppmärksam och lyhörd för vad som händer och 
sker, vilket medför att den reflekterande praktikern lär sig och hon får mer erfarenhet samt 
erfarenheter förändras (Schön, 1998). Efter varje ny situation praktikern stöter på skapas en 
ny teori. (Molander, 1993) Teorierna läggs i praktikerns ryggsäck för att sedan regleras, 
skapas och värderas efter hur de lyckats vid tillämpning. Att reflektera över situationer och 
handlingar innebär att praktikern tar ett steg tillbaka för att få ett perspektiv över situationen 
samt att tänka på handlingen. En reflekterande praktiker har en överblick av handlingen, vad 
som hänt, vad som händer samt vad som kan hända. Vid nästa handling använder sig 
praktikern av sina tidigare erfarenheter och teorier. Molander (1993) förklarar att en kunnig 
praktiker skall kunna hantera osäkerhet och värdekonflikter i nya överraskande situationer. En 
kunnig praktiker kan även skapa mening och sammanhang i situationer genom att reflektera, 
experimentera och improvisera (Molander, 1993). 

Praktikerns kunskap är tillämpning av teorier och regler. (Molander, 1993) Kunskapen 
baseras på den specifika verksamhetsgemenskapen och individens egna erfarenheter. 
Individen lär sig genom att praktisera och upptäcker kunskap medan individen praktiserar 
(Schön, 1998). Praktikerns kunnande är personligt och ”tyst”, vilket innebär att praktiker 
tänker och grubblar själva på sina handlingar. (Molander, 1993) Det finns ett kollektivt 
kunskapssystem inom den reflekterande praktikerns profession som kallas verksamhets-
gemenskap, vilket innebär att det finns gemensamma värderingssystem, strategier och under-
liggande antaganden. Detta har skapats då praktikerna lärs in i en gemensam tradition. 
Strategierna är beprövade vilket gör att praktikerna använder dessa utan att ifrågasätta dess 
innebörder. Detta kunskapssystem sker under den reflekterande praktikerns utbildning och 
arbetsplats. 
 
3.4.2. Teoriianvändning 

Schön (1998) menar att människan är en praktiker, en handlande varelse som lär sig genom 
att göra. När en individ handlar utgår denne ifrån teori-i-användning, vilket är ett centralt 
begrepp i kunskapsteorin (Schön, 1998). Teori-i-användning utgörs av värden, strategier och 
underliggande antaganden. (Molander, 1993) Dessa sätter gränserna för frågor, funderingar 
och reflektioner kring individens handlingar. Underliggande antaganden handlar om för-
förståelse att en handling resulterar i en viss utgång, det är ett antagande om hur världen ser ut 
och fungerar. Värdena är teorier och föreställningar om hur världen fungerar, vad som är 
viktigt. Strategierna blir ett resultat av individens värden och underliggande antaganden då 
denne skapar idéer om hur det värdefulla skall åstadkommas.  
 
 
3.5.     Bearbetning av insamlad data och analys 

Efter intervjuerna genomfördes en transkribering av det inspelade materialet, som ligger till 
grund för resultat och analys. Vi bearbetade transkriberingarna genom att flertalet gånger läst 
och reflekterat dem. Under analysarbetet gjordes anteckningar för att användas i analys och 
diskussion. Sedan sammanfattades det mest relevanta i förhållande till syftet, resultatet 
omarbetades till olika teman. Dessa teman granskades mot bakgrunden i resultatdelen i 
uppsatsen. 
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3.6.     Etiska överväganden 

Under studien tog vi hänsyn till de fyra etiska riktlinjerna: informationskravet, samtyckes-
kravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

• Vi upplyste deltagarna om studiens syfte, meddelade dem om att medverkan var 
frivillig och kunde när som helst avbrytas, vilket skall göras enligt informationskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002).  
 

• För att Samtyckeskravet skulle uppfyllas frågade vi om respondenterna ville medverka 
i studien. 

 
• Alla uppgifter om deltagarna har behandlats konfidentiellt i studien vilket är en del i 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenternas enskilda svar kan 
inte utläsas och deras namn används inte i studien, detta informerades respondenterna 
om innan intervjun.   

 
• Det insamlade materialet i studien förvaras oåtkomligt för utomstående och används 

endast till vårt forskningsändamål, detta innebär att nyttjandekravet har uppfyllts.  
 
 
3.7.     Validitet och Reliabilitet 

Stommen i intervjuerna har varit gemensam, trots att frågorna inte har varit identiska. Alla 
intervjuer har genomförts på respektive respondents arbetsplats i ett ostört rum, vilket gjordes 
för att intervjuerna skulle likna varandra. Trost (2009) skriver att reliabiliteten ökar då 
situationer liknar varandra. Tillförlitligheten har även ökat då vi använt ledande frågor i syfte 
att verifiera ett uttalande vilket även Cohen et al. (2000) påpekar. Vi har eftersträvat en 
noggrann beskrivning av arbetsprocessen för att stärka studiens trovärdighet. 

Trost (2009) anser att reliabiliteten påverkas av intervjuarens sätt att registrera svaren. Vi 
valde att spela in respondenternas svar på band, då svaren registreras precist, vilket ökar 
reliabiliteten. Fortsättningsvis skriver Trost (2009) att intervjuaren skall vara säker på att 
denne har förstått vad som sagts samt att intervjuaren skall kontrollera detta och ställa fler 
frågor om samma företeelse. Detta för att höja reliabiliteten. Av detta skäl valde vi att ställa 
följdfrågor, för att vara säker på att förstå respondenternas svar. Konstans är en del av 
reliabiliteten, vilket handlar om att individen är statisk i sina föreställningar och åsikter. 
(Trost, 2009) I kvalitativa intervjuer är det förändringarna som är intressanta och därav är 
konstansen inte aktuell. Vi hade utgångspunkten att individer förändras utifrån sina 
erfarenheter och på så vis instämmer vi med Trost att konstansen i vår studie inte blir aktuell.  
För att öka objektiviteten i en rapport skall läsaren själv kunna ta ställning av respondenternas 
svar (Trost, 2009). Vi eftersträvade att läsaren själv skall kunna dra egna slutsatser av 
resultatet genom att sammanställa det så objektivt som möjligt samt att lyfta fram citat.  

Validitet är när en undersökning mäter det den är avsedd att mäta, undersökningen är giltig, 
hållbar och välgrundad (Thomsson, 2002; Trost, 2009). Om resultatet inte är valid är det 
onödigt, värdelöst (Cohen et al., 2000). Därför eftersträvade vi en högre validitet genom att 
undvika felkällor. Felkällor kan exempelvis vara attityder, förväntningar och värderingar hos 
intervjuaren. (Cohen et al., 2000) Det kan även vara en tendens att intervjuaren söker svar 
som stödjer hennes förefattade meningar samt missförstånd under intervjun. Innan 
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intervjuerna tänkte vi igenom våra attityder och förväntningar för att vara medvetna om dem 
och på så vis, ha ett mer objektivt synsätt under intervjun.  

För en hög validitet bör intervjuaren ta reda på vilken metod och vilka frågor som skall 
användas för att på bästa sätt mäta det som är avsett att mäta (Cohen et al., 2000; Thomsson, 
2002). Vi ansåg att intervju skulle vara den metod som för oss skulle ge relevanta och 
utvecklande svar vilket vi tidigare i metoddelen förklarat. Frågor utformades öppna så att 
respondenterna skulle kunna berätta fritt om sitt arbetssätt samt att det skulle ge oss möjlighet 
till att ställa följdfrågor om vi ville förtydliga något. Frågorna skickades till vår handledare för 
att granskning om de var relevanta. Validiteten kan även förbättras genom att planera en 
lämplig tidsskala för studien (Cohen et al., 2000). I ett tidigt skede av vår studie kontaktades 
respondenterna för att få samtycke och ett intervjudatum för att ha god tid till att bearbeta och 
analysera data. 

Thomsson (2002) menar att trivsamma intervjuer ger motiverande respondenter vilket kan 
leda till att validiteten höjs. Innan och under intervjuerna eftersträvade vi att skapa ett gott 
klimat för att både vi och respondenterna skulle känna oss bekväma och avslappnade. Hur hög 
validiteten är beror på hur skicklig intervjuaren är att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt 
tolka sina resultat (Thomsson, 2002). Cohen et al. (2000) påpekar att intervjuaren bör undvika 
att subjektivt analysera data, göra generaliseringar som inte finns samt undvika att endast visa 
upp selektiv data. Vi strävade efter att analysera resultatet objektivt och att lyfta fram data 
som både stärker och motsäger tidigare teorier.  
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4. Resultat  

 
Här visas sammanfattad data ifrån intervjuerna, även hälsovägledarnas underliggande 
antaganden och strategier presenteras. Sammanställningen av intervjuerna är uppdelade i olika 
teman utefter strategier ifrån bakgrunden. Detta avsnitt har byggts på en analys av rådata från 
transkriberingarna samt en jämförelse mellan rådata och strategierna i bakgrunden. 
En kort resumé avslutar resultatdelen där resultatet av jämförelsen presenteras.  
 
Vi har valt att sätta ihop respondenternas uppfattningar då de har liknande åsikter för att 
avsnittet skall bli kortare och mer överskådligt för läsaren att se kopplingar till strategierna i 
bakgrunden. Vi har även valt att delvis skriva vem av respondenterna som säger vad, för att 
läsaren skall ha möjlighet att jämföra uppfattningarna med respondenternas bakgrund. I 
resultatet har vi skrivit om citaten från talspråk till skriftspråk, delvis för att det inte gör någon 
skillnad för innehållet samt att läsaren inte skall kunna utläsa dialekter och därigenom 
lokalisera hälsovägledarnas arbetsorter.  
 
 
 
4.1. Motiverande samtal 

Respondent 1 och 2 ansåg att de använder sig av Motiverande samtalsteknik då de använder 
sig av öppna frågor och återkopplingar. Måhlberg och Sjöblom (2002) samt Arborelius (2001) 
skriver att öppna frågor är bra då de inbjuder till reflektion och kreativa svar hos klienten. 
Även återkoppling skapar reflektion hos klienten (Nilsson & Waldemarson, 2007). 
Respondent 1 reflekterar kring upprepningar i det Motiverande samtalet: 
 

… mycket i Motiverande samtal skall man upprepa det personen har sagt med ungefär samma 
ord, det tro inte jag på. Utan däremot, jo jag tror på att bekräfta det de har sagt, kanske inte göra 
det efter varje grej de säger. Men framförallt, bekräfta det med andra ord att jag förstått. /…/ Då 
förstår de att jag förstår vad de menar utan att jag har sagt precis vad du säger. 
 

Både respondent 1 och 2 menade att det är gruppen som skall föra talan och att hälso-
vägledaren som skall vara passiv och hålla sig i bakgrunden i ett samtal. Respondenterna 
ansåg att de får hålla inne på sina kunskaper och inte vara de som sitter på sanningen utan att 
det är klienternas erfarenheter som skall komma fram. Rådgivarens uppfattningar om rätt och 
fel skall inte styra samtalet (Barth & Näsholm, 2006). Det hälsovägledarna kan ge klienterna 
är tiden till att reflektera över sig själva samt att ställa frågor som klienten inte ställer till sig 
själv. Respondent 4 berättade om sin roll som hälsovägledare:  
 

För det är det, det handlar om, det är egentligen min roll i det hela, att coacha dem, jag är inte en 
fängelsedirektör som står där och piskar dem på ryggen om de inte har gjort som de ska. Istället 
så ställer jag frågor som, men om du skulle göra på det här viset hur tror du det skulle leda dig 
till ditt resultat? Så jag låter dem själva svara på frågorna om de kommer med frågor så bollar 
jag alltid tillbaks dem. Så att de själva får fundera lite och inse vad va, hur man skulle kunna 
lösa problemen då./…/ … då får de tänka själva, det är ingen som säger åt dem vad de skall 
göra  för det ingår ju också i det här mentala arbetet att de måste inse själva hur de skall fortsätta 
leva sina liv. 

 
Respondent 4 ansåg att genom att bolla tillbaka frågor får klienterna reflektera själva över hur 
de skall göra för att få en hållbar livsstil. Därför vill hon inte bestämma över hur de skall och 
måste göra, utan det bör klienterna själva göra. Detta kan bero på att hon såsom Barth och 
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Näsholm (2006) anser att rådgivaren skall uppmärksamma klienten på dennes egen syn på 
problemet.  
 

4.1.1.  Klientcentrerat arbete 

Alla respondenter menade att klienterna själva bör vilja gå ner i vikt för att motiveras till en 
förändring. Målet med Motiverande samtal är att klienten själv skall vilja förändras och vara 
motiverad vilket överensstämmer med respondenternas uppfattning (Resnicow et al., 2002; 
Faskunger, 2001). Respondenterna menade att de kan påverka klienternas motivation, men det 
är främst hos klienterna själva som de ligger. Respondent 1 förklarade att: ”..de kan inte bara 
komma hit och tro att jag skall motivera dem”. Däremot menade hon att hälsovägledaren har 
redskapen och kan visa på vilka möjligheter som finns till en viktnedgång. 
 
Att klienterna har ett eget ansvar att utföra en förändring är något som alla hälsovägledare 
påpekade. Detta anser även Ewles och Simnett (2005) då de framhäver att hälsovägledaren 
bör ha inställningen att klienterna har en fri vilja och är ansvariga för sina egna handlingar. 
Respondent 1 berättade att hon i början av hälsovägledningen är noga med att prata om det 
egna ansvaret, eftersom hon utgår ifrån att klienterna själva kan förändra sig. Hon menade att 
de flesta klienter anser sig kunna förändra sig själva men att de ibland kan skylla ifrån sig på 
andra orsaker, eftersom de då inte behöver ta lika mycket ansvar. Respondent 4 anser att om 
inte klienten tar sitt eget ansvar kan hon som hälsovägledare inte göra så mycket.  
 
Samtliga respondenter strävar efter att klienten själv skall fatta sina beslut och vara centrum i 
samtalet. Respondent 2 menade att: ”de handlar inte om att jag skall tala om vilken väg du 
skall gå, utan det handlar om att de skall hitta sin väg att gå.” Hon vill stödja sina klienter att 
hitta verktyg som hjälper dem själva. Vilket är en del av Motiverande samtal, vilket innefattar 
att individens egna lösningar är bäst (Barth & Näsholm, 2006). Respondent 3 motiverade 
detta synsätt: 
 

… just det här att de själv skall hitta fördelarna med livsstilsförändringen, att det inte är jag som 
säger till dem att du skall gå ner i vikt, eller du skall sluta äta äkta grädde eller du skall sova 10 
timmar för det är bra för dig utan att man själv liksom skall jobba fram de här fördelarna med 
livsstilsförändringen. Det är för att det skall vara deras grej, det är inte jag som yttre faktor som 
skall liksom säga hur de skall göra, utan det skall komma inifrån dem själva för att de skall 
lyckas bra.  

 
Klientfokus innebär att klienten skall prioritera vad denne vill ha med i samtalet men att det är 
rådgivaren som styr samtalet (Barth & Näsholm, 2006; Butterworth et al., 2006).  
Klienterna har möjlighet att påverka innehållet i det hälsofrämjande arbetet hos tre av 
respondenterna, medan handledaren har ansvaret för ramar och metoder. Respondent 2 
förklarade att: ”det är inte jag som skall lära dem utan de som skall lära sig…”.  Respondent 
3 berättade att hennes klienter även kan påverka när hälsovägledningen tar slut, de får komma 
till henne så länge de känner att de behöver hennes stöd i sin förändringsprocess. 
 
 
4.1.2.  Den kontakt och relationsskapandefasen  

Två hälsovägledare ansåg att relationen mellan dem och klienten är viktigt, vilket är syftet 
med den kontakt- och relationsskapandefasen. Att hälsovägledaren har respekt för klienten är 
essentiellt, eftersom det är deras liv det handlar om, det är inte hon som fixar det åt dem 
menade respondent 2. Även Granbom (1998) nämner att relationen har stor betydelse för 
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hälsoarbetet. Som hälsovägledare anser respondent 2 att hon kan skapa en trygg miljö och ett 
tillåtande klimat för att påverka dem att gå ner i vikt. Vidare menade hon att: ”… man får lov 
att vara den som man är, man får lov att misslyckas…” Respondent 1 berättade om hennes 
strategi inför första gruppträffen: 

 
… att få den här individuella kontakten…/…/… då blir de trygga med mig i alla fall, vem 
kursledaren är, annars blir det så väldigt nytt första gången…/…/…jag får en bild av vilka de är 
och så där, det känns bra också i det sammanhanget, att vi grundar ett bra möte så. 

 
Kontakt- och relationsskapandefasen handlar om att skapa en psykologisk trygghet för 
klienten (Barth & Näsholm, 2006). De första grupptillfällena går ut på att socialisera, att 
klienterna skall lära känna varandra och bli trygga i gruppen, beskrev respondent 2. Hon 
berättade även att de tillsammans skriver ett kontrakt, hur de skall ha det tillsammans när det 
träffas.  
 

4.1.3.  Den neutral och utforskandefasen samt den perspektivutvidgandefasen 

Respondent 1 genomför inledningsvis en hälsoprofilbedömning för att kartlägga nuläget hos 
sina klienter. Då ser hon vad problemet handlar om och vad de behöver diskutera kring. Hon 
märker även vad klienten har för styrkor och svagheter. Detta överensstämmer med den 
neutral- utforskandefasen där klientens problem kartläggs. Fortsättningsvis berättade hon att 
hon går igenom frågor om beteendet och dess risker. Detta för att klienten skall förstå 
kopplingen till varför viktnedgången inte går bra samt att hantera problemet på ett annat sätt. 
Det kan vara ett bra sätt att jämföra hur klienterna levde förut och hur de lever idag, för att 
medvetengöra nuläget.  
 
Respondet 2 arbetar med grupper där de får fundera, reflektera, skriva ner på lappar och 
kartlägga allt som de tror har betydelse för hur det har varit att vara överviktig samt vad de 
behöver framåt. Sedan sätter de ihop och grupperar lapparna för att upptäcka att fler har tagit 
upp liknande saker. Detta moment i metoden kan stämma in på den perspektiv-
utvidgandefasen där andras perspektiv på problemet utforskas.  
 
4.1.4.  Den motivationsbyggandefasen 

De flesta respondenter påpekade att de frågar sina klienter vad de ser för vinster med 
förändringen, vilket är fokus i den motivationsbyggandefasen. Faskunger (2001) menar att 
genom att diskutera kring fördelar och nackdelar kan klientens negativa uppfattning kring 
problemet minska och fördelarna blir belysta. Respondet 3 ansåg att det absolut är en fördel 
att veta fördelarna och hindren med en förändring. Hon förklarade varför detta är av vikt:  
 

… jag tror att de flesta vet nog också dem här hindrena med det att de uttalar dem högt så då 
kommer de fram till att men det där är ju bara en dålig ursäkt att slippa, att om jag verkligen vill 
så hittar jag en lösning. /…/ För det är ju tyvärr så att många ser hindren men ser inte fördelarna, 
eller liksom den här hjälpen som kan bidra till livsstilsförändringen. 
 

Genom att fundera över fördelarna med en viktnedgång kommer klienten fram till varför 
denne vill gå ner i vikt. Vid träffarna brukar respondent 1 fråga om de känner av några 
positiva effekter från tidigare träff. På detta sätt får klienterna en referensram när de känner av 
hur de kan må och vill då inte gå tillbaka till att väga mer. Hon menade att motivationen 
påverkas av denna koppling. Respondenterna påpekar att de tillsammans med klienterna även 
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belyser nackdelarna med en övervikt samt en förändring. Detta för att klienten skall tvingas i 
reflekterande banor. Respondent 1 förklarade att hon inte belyser nackdelarna lika mycket 
som fördelarna i och med att de hänger ihop. Respondent 3 nämnde att hon brukar fråga 
klienterna hur det går gått, vad de kunde ha gjort annorlunda i en liknande situation för att 
nästa gång göra på ett annat sätt.   
 
 
4.2. Stages of change 

Tre respondenter ansåg att klienterna befinner sig i olika förändringsstadier vilket är huvud-
tanken med Stages of change. Att arbeta i grupper med klienter i olika förändringsstadier ger 
en positiv gruppdynamik då gruppen motiverar och påverkar varandra, anser respondenterna. 
Respondent 1 berättade att hon har förändringsstegen i bakhuvudet, för att undersöka hur 
mycket insikt till beteendeförändring klienterna har, för att bestämma vilka övningar de 
behöver. Även respondent 3 undersöker hur förändringsbenägna klienterna är genom att låta 
klienten gradera hur beredda de är att förändra vanan eller ovanan. ”… utifrån det så ser man 
ju, så kan man ju avläsa hur, var de är om de är bara i tankestadiet eller om de redan har 
kommit liksom vidare och redan är på handlingsstadiet” påpekade hon.  
 
De tre respondenterna behandlar klienterna olika utifrån förändringsstadiet de befinner sig i. 
Liksom Prochaska et al. (1992) och Seals (2007) som påpekar att hälsovägledaren bör anpassa 
sin rådgivning till vilket stadium klienten befinner sig i. Respondent 4 förklarade att hon 
måste ändra sitt arbetssätt när motivationen förändras, att hon måste vara mer uppmuntrande, 
försöka entusiasmera och motivera klienterna mer när motivationen är låg. Hon fortsatte att 
klargöra att det är en utmaning för henne att veta hur hon skall förhålla sig och hur hon skall 
prata med klienterna. Respondent 3 ansåg att klienterna tar till sig information olika beroende 
på vilken motivationsgrad de har. Hon berättade att: ” de som verkligen är självmotiverade 
har bestämt sig att nu ska jag göra det här, de suger till sig allt de bara får, både skriftligt 
och muntligt”. Utifrån var i förändringsprocessen klienterna befinner sig, anpassar respondent 
3 besöksfrekvensen. De som har kommit en bit på vägen träffar hon mindre.  
 
Respondent 3 tror att klienterna kommer till henne när de behöver ett stöd utifrån för att 
lyckas med en förändring, vilket hon ger dem. Det sociala stödet är viktigt i Stages of change 
eftersom det hjälper klienten att hålla fokus på förändringen (Armitage et al., 2004). Även 
respondent 4 brukar stödja sina klienter genom att skicka uppmuntrande textmeddelanden 
med jämna mellanrum för att klienterna inte skall tappa fotfästet. Hon fortsatte med att berätta 
att det är en fördel att ha en omgivning som stöttar en i sin förändring. Faskunger (2001) anser 
även att det sociala stödet förstärker motivationen till förändring. En hälsovägledare ansåg att 
omgivningen påverkar klienten och att den kan påverka både positivt och negativt. Även 
Kostenius och Lindqvist (2006) poängterar att personer i ens omgivning påverkar 
motivationen. Madsen (1970) anser att omgivningen kan skapa ett grupptryck, vilket påverkar 
motivationen effektivt. En av respondenterna anmärkte att klienterna bör vara starka i sig 
själva för att kunna stå emot andras åsikter. Människor i klientens omgivning kan bidra till en 
negativ motivation då de har delade åsikter om hur klienten bäst går ner i vikt.  
 
4.2.1. Före begrundande  

Respondet 3 berättade att vissa klienter som kommer till henne inte är så motiverade utan har 
blivit uppmanade att gå till henne, vilket resulterar i att de oftast faller bort. Dessa klienter är 
omedvetna om problemet och har inte för avsikt att förändra beteendet (Prochaska et al., 
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1992; DiClemente et al., 1991). Även respondent 1 har träffat klienter som är i före 
begrundande stadiet. Hon berättade om en klient som ringde och ville påbörja ett individuellt 
hälsosamtal. Det gick inte alls bra då klienten inte gick att resonera med och hon hade inte 
kommit till insikt, vilket gjorde det svårarbetat. Respondent 1 sade: ”jag är så beroende av att 
de öppnar sig, att vi har en dialog…”. Därför satte hon upp nästa tid efter ett halvt år, i hopp 
om att klienten skulle vara mer motiverad då. Dessa reflektioner om deras klienter kan även 
bero på att klienterna har en avsaknad av motivation, amotivation (Vallerand et al., 1992).   
 
4.2.2. Begrundande  

Respondent 1 berättade att när klienten står och vacklar med fördelar och nackdelar till ett 
förändrat beteende, kan hon vara lite sträng utan att vara otrevlig. Genom att väga fördelar 
och nackdelar av problemet och undersöka möjliga lösningar skapas motivation till 
förändring, i begrundande steget (Prochaska et al., 1992; DiClemente et al., 1991). 
Respondent 3 förklarade hur hon arbetar med fördelar och nackdelar: 
  

De behöver ofta den där extra skjutsen, att inte liksom pajja dem medhårs och säga att du har det 
nog så jobbigt, att visst förstår jag att du inte just nu orkar göra den här livsstilsförändringen för 
då uppmuntrar jag ju de till deras gamla beteende istället för att skjutsa dem framåt. 

 
Hon fortsätter med att berätta att hon vill att klienterna skall försöka se fördelarna i det som är 
svårt i livsstilsförändringen, att hon kan servera lite till dem för att de skall komma vidare i 
tankesättet utan att säga åt dem vad de skall göra.  
 
4.2.3. Beslut och förberedelse 

De klienter som kommer frivilligt till respondent 3, ansåg hon, är lättast att arbeta med 
eftersom de själva har kommit till insikt att de vill göra en förändring. Klienterna har kommit 
så långt i en förändringsprocess att de vet vad de vill göra för förändring och vilken väg de 
skall gå (Barth & Näsholm, 2006).  
 
4.2.4. Handling & bibehållande 

Respondent 3 beskrev att när klienter som har kommit igång med en livsstilsförändring och 
det går bra för dem, kan hon vara mer avslappnad och låta dem prata mer än vad hon gör. 
Men däremot menar Faskunger (2001) att rådgivaren bör hjälpa klienten att övervinna hinder 
som uppstår då målet ännu inte är uppnått i handlingsfasen. Respondent 1 pratade om 
handlingsstadiet och att det är viktigt att i början vidmakthålla förändringen. När de har 
upprepat handlingen ett par gånger kommer de in i tänket och vet hur de skall tänka. De 
klienter som har gjort en förändring och kommit en bit på vägen behöver stödet att 
upprätthålla förändringen, ansåg respondent 3. Detta skriver även Faskunger (2001) då han 
påpekar att socialt stöd behövs för att upprätthålla ett nytt beteende. 
 
4.2.5. Återfall 

Respondent 1 nämnde att hon vill att klienterna skall förstå vad som har gjort att de fått ett 
återfall, vad som har utlöst det och vad klienten kan göra för att förhindra ett nytt återfall. Hon 
menade att individerna skall se misslyckanden som en läroprocess och inte som att det är allt 
eller inget. Detta stämmer överens med Barth och Näsholm (2006) som menar, för att undvika 
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att individen känner sig misslycka bör rådgivaren hjälpa individen se felsteg som erfarenheter, 
i återfallsstadiet. 
 
 
4.3. Health Belief Model 

Tre respondenter upplever att deras klienter söker hjälp för att förebygga sjukdom, då de är 
rädda att dö i förtid tillföljd av deras övervikt. De ansåg att klienten motiveras av att kunna 
röra sig obehindrat och må bra. Respondent 3 utvecklade hennes syn på klientens rädsla för 
sjukdom:  

 
De har insett att de lever ett liv som inte är bra för deras kroppar i längden att de vill göra 
någonting före det har gått så långt att risken har blivit allt för stor. /…/ …de har förstått att om 
de fortsätter som de har gjort hittills så kommer det att påverka deras hälsa negativt. /…/ Barn 
till föräldrar som har gått bort i en stroke eller fått metabolt syndrom eller diabetes som säger att 
det gick si och så för mamma eller pappa och jag vill ju inte att jag ska hamna där.  

 
Hennes syn stämmer väl överrens med Hassméns et al. (2003) samt Kostenius och Lindqvists 
(2006) beskrivning av modellen, där de belyser att individens uppskattning av att ha en risk 
för framtida sjukdom samt dess allvarlighetsgrad för hälsan påverkar förändrings-
angelägenheten. Däremot ansåg respondent 1 att hon upplever att de flesta klienter säger att 
deras huvudmotiv till att gå ner i vikt är att, de vill leva längre och inte bli sjuka. Hon fortsatte 
att berätta att: 

 
… jag känner mer att det är något som de säger, jag känner inte att de verkligen gör det för den 
skull, det är inte det som är huvudmotivet. Det är det inte, det är mer att se bra ut…/…/ Den 
känslan får jag./…/ Jag tror att så länge vi inte, jag tror att så för de flesta människor att vi vet 
inte vad vi saknar förrän vi blir av med det eller så. Man vet inte vad man har förens man har 
förlorat det. Jag tror att det är mycket det, man har inte börjat känna av några negativa effekterna 
av det.  
 

 
4.4. Social learning theory 

Alla hälsovägledare sade att tron på sin egen förmåga påverkar möjligheten att förändras, 
vilket enligt Naidoo och Willis (2005) är en grundsten i Social learning theory.  
Respondent 2 berättade att hon strävar efter att hitta ett klimat som stödjer klientens egen 
tilltro till sin förmåga i beteendeförändringen. Om klienten tänker att de är ett misslyckat fall 
så fortsätter de med sitt gamla beteende, sade respondent 1. Detta menar även Bandura (1977) 
och Lee et al. (2007) då de skriver att om individen tror att denne kommer att misslyckas 
utsätter denne sig inte för situationen. Även respondent 3 menade att hon arbetar med 
klientens tro på sin egen förmåga. Hon ansåg att: ” … om inte de själv vill och tror att de 
klarar av det här så är det jättejobbig process man har framför sig”. För att öka klientens tro 
på sin egen förmåga uppmuntrar hon klienten när det gått bra, för att de skall känna sig 
duktiga och stolta över sig själva, att de kan lyckas och klara av saker. Faskunger (2001) 
skriver att då individen upplever sig kompetent ökar tron på sin egen förmåga och därmed 
förändringsbenägenheten. Respondent 1 beskrev att:  
 

Många har ju provat och gå ner i vikt jättemånga gånger och det går liksom aldrig, ja det går ett 
tag och sen går det inte och det tar ju på självkänslan efter ett tag man tror inte på sin förmåga. 
Det är ju väldigt viktigt att man tror på att man kan. 
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För att öka klientens tro på sin egen förmåga brukar hon sätta upp små mål och hon påpekade 
att hon blir nöjd ifall de gjort någonting som är positivt för förändringen. 
 
 
4.5. Mental förberedelse 

Hälsovägledarna lyfter fram vikten av att träna mentalt för att klara av en förändring. Ewles 
och Simnett (2005) påpekar att mental förberedelse är viktigt då en förändring skall ske för att 
höja självförtroendet, stärka individens förmåga samt modifiera individens syn på sig själv. 
Respondent 4 förklarade att huvudet i allra högsta grad hänger ihop med kroppen och att det 
är i huvudet alla vanor sitter. De nämnde att mental träning kan vara att öva upp sin tro på sin 
egen förmåga och sin självkänsla. Respondent 2 berättade om att klienterna behöver arbeta 
mentalt: 
 

Helst skulle någon ha haft ett piller så man inte behövde förändra någonting, inte behöva jobba 
något med tankar eller sånt. Det är ett stort förändringsarbete som krävs uppe i huvudet.  

 
Klienterna bör ifrågasätta vad det sätter för värde på sig själva och hur de kan förbättra sitt 
eget värde, ansåg en av respondenterna. Vidare menade hon att klienterna även behöver arbeta 
mentalt för att bli vän med sin egen kroppsform, detta för att klienterna har mycket självförakt 
och är hårda mot sig själva.  
 
 
4.6. Inre och yttre motivation 

Inre motivation är något respondenterna belyser och de anser att det är den främsta 
drivkraften till förändring. Även Nilsson (1993) menar att det är lättare att genomföra en för-
ändring om individen har inre motivation. Respondent 3 berättade att hon vill att hennes 
klienter skall komma till henne för att de själva kommit till insikt och inte att en släkting, 
bekant eller läkare har fått dem att komma till henne. Detta stämmer överrens med Granboms 
(1998) uttalande om att individen själv bör ta ett förändringsbeslut för att engagerat, handskas 
med sin tillvaro. Respondent 3 fortsatte att berätta: ”för det är a och o att de är för sin egen 
skull och sin egen hälsa de gör det för, att det inte är någon annan som har påverkat, för då 
blir det ju mycket svårare att jobba”. Även respondent 1 hade ett liknande resonemang:  
 

Jag kan tänka mig att många har det här liksom, de gör det för ytan men jag vill att de skall tänka 
på det inre också så ju… /…/ … det är väldigt mycket bättre om det kommer inifrån dem själv 
och att man gör det för att må bra.   

 
Respondent 4 förklarade varför hon anser att inre motivation är viktigare än yttre: 

 
Det är klart att man kan bli glad om någon säger att oj vad du är duktig, det går bra. Men det är 
man själv som bestämmer, det tror jag nog. Sen är det bara ett litet plus att folk ser det och 
berömmer det. För så mycket kan man ju inte motivera en människa, tror jag. Att det är i en själv 
som det sitter.   

 
Detta resonemang påminner om beskrivningen av yttre motivation där förändringen endast 
håller i sig så länge som individen hoppas på att få belöning (Granbom, 1998). Respondent 3 
berättade att när klienterna kommer till henne och drivs av yttre motivation märker hon att de 
skyller på flera omständigheter som gjort att de inte gått ner i vikt. Även respondent 2 ansåg 
att yttre motivation inte är ett bra motiv vid förändringar. Hon sade att: ”men visst finns det 



 

Ka
pi
te
l: 
Re
su
lta
t 

26
 

folk som känner påtryckningar från andra, men det tror jag inte är en så stor 
framgångsfaktor, i så fall rädslan att förlora någon möjligen”. Respondent 1 berättade om en 
klient som drevs av yttre motivation då hennes arbetsgivare krävt att hon skall gå ner i vikt. 
Detta motiv har fungerat för henne och blev en positiv press.  
 
 
4.7. Motivationsarbete vid viktnedgång 

Nedan presenteras fler underliggande antaganden och strategier som hälsovägledarna 
använder sig av i sitt arbete med att motivera individer till viktnedgång. 
 
Alla respondenter anser att motivationsgraden hos klienterna kan förändras, respondent 4 
berättade att hon har märkt att motivationen går upp och ner och att den för många klienter 
gick ner under julen.  
 
 
4.7.1. Mål  

Alla respondenter arbetar med att klienterna skall lägga upp mål, för att ha en morot att jobba 
mot. När det finns ett förändringsmål vet klienterna vad de skall fokusera på till nästa träff. 
Nilsson (1993) skriver att genom mål blir handlingen ändamålsenlig och klienten vet vilken 
väg de skall gå för att nå målet. Målen kan handla om att börja med något eller att låta bli 
något. Respondent 1 ansåg att små mål är bra för motivationen. Respondet 3 menade att 
klienterna lägger upp helmål och delmål själva för att motiveras. Hon påpekade även att det är 
viktigt att klienterna belönar sig själva då de har uppnått ett mål, här är tanken att konkret se 
att de har lyckats med någonting. Hon förklarade att: ”målet blir en väg till livsstils-
förändringen…”.  Respondent 4 strävar mot att klienterna skall se en så levande målbild som 
möjligt, för att nå sitt resultat.   
 
Både respondent 1 och 4 låter klienterna bestämma sin målvikt. Respondent 1 visar även 
klienternas BMI (Body Mass Index) för att visa var de ligger i förhållande till normalvikt. 
Men då klienterna är otroligt överviktiga behöver de inte ha som mål att gå ner till normalvikt. 
Utan hon påpekar att för varje kilogram klienterna går ner, har de gjort en stor hälsovinst. Hon 
sade att: ”…man måste ändå förmedla något slags hopp till dem”. Tre respondenter påpekade 
att det är för dem som hälsovägledare viktigt att hålla tillbaka klientens mål, målen skall 
hellre vara lite lägre för att klienterna skall känna att de kan uppnå dem och inte känna sig 
misslyckade. Respondent 3 förklarade idén med att hålla tillbaka målen: 
 

Om de sätter som ett delmål något som jag tycker är orealistiskt så då brukar jag kunna säga att 
men det skulle ju kunna vara ett bra helmål för att just inte att de skall känna att de gjort bort sig 
eller att det var dumt sagt att de skulle vilja ha det som ett mål utan då försöka stärka dem där 
och ha delmål på vägen. /…/ På så sätt vill jag aldrig påverka någon att ändra på ett mål som de 
har utan diskutera vidare vad betyder det här för personen.  
 

Respondent 2 ifrågasätter klienternas mål så att de skall bli konkreta, möjliga och positiva. 
När målen är realistiska och uppnåeliga motiveras klienten, de blir hoppfulla och 
misslyckanden minimeras (Faskunger, 2001; Granbom, 1998). Respondent 2 beskrev 
relevansen av målen storlek:  
 

Då har de ju större chans att lyckas med det, annars kanske de faller för de där godisbitarna 
redan på måndag och så har de sagt att de skall va godisfria hela veckan, ja men då är det ju 
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redan kört, då har de misslyckas med sin läxa, ja, vad är det då för vits med att vara godisfri, jag 
har ju klarar det ju ändå inte. Och det är ju så som de har gjort så många gånger, satt upp för 
tuffa mål, de skall låta bli det och det och det, och de skall motionera så och så mycket. Och så 
byxar de inte det, de klarar inte att vara så hårda mot sig själva, de tycker så synd om sig själva 
och så ramlar de dit, sen är det bara en bekräftelse igen på hur kassa och värdelösa de är. Det är 
ju väldigt viktigt att de gör sakar, men att de gör det så att det blir framgång i det.  

 
4.7.1.1. Misslyckande 

Om klienterna inte uppnår sina mål ansåg respondent 1 att det inte finns någon vits i att bli 
arg, eftersom klienterna gör förändringen för sin egen skull. Hon menade att det inte behöver 
hända så mycket på vågen, men inom klienterna kan det hända mycket. Det skall inte ses som 
ett misslyckande, utan istället en del i förändringsprocessen. Hon anser att det är avgörande 
hur klienterna tänker kring hindret, om de tänker att det är ett misslyckande fortsätter de med 
sitt gamla beteende. Alla respondenter menade att det finns lärdom att hämta ifrån hinder och 
att det skall ses som tillfällen att utvecklas, därför frågar de klienterna varför beteendet har 
lyckats eller misslyckats. Respondent 2 beskrev att: ”… så småningom blir det ju ett mönster. 
Då upptäcker de att det är det här de måste ta tag i, det som hela tiden hindrar dem från att 
göra det som gör att de skulle mår bra”. Granbom (1998) skriver även att hinder inte skall ses 
som misslyckanden, utan att det skall analyseras och vändas till något positivt. Trots att 
respondent 4 ser hinder som utvecklingstillfällen försöker hon betona något annat då klienten 
stöter på motstånd i en viss situation.  
 
4.7.2. Information och råd 

Alla hälsovägledare använder sig av information i sitt arbete. Respondent 1 ansåg att många 
överviktiga har mycket kunskap kring mat, men hon menar att det inte har den största 
betydelsen för viktnedgång. Därför lägger hon fokus på beteendet, tankarna och känslorna i 
sina träffar med klienterna. Arborelius (2001) anser även att information endast ger en 
begränsad effekt på en beteendeförändring. Respondent 1 ansåg att då klienterna behöver 
information kan de själva läsa sig till det, varav hon delar ut material till dem, vilket även 
respondent 3 gör. De menade vidare att en del klienter tar till sig den information som delas ut 
och vill ha mer, medan andra inte ens orkar läsa det lilla de får, då är det viktigt att informa-
tionen är kort och lättläst.  
 
Två hälsovägledare frågar om klienterna vill ha information, för att undvika att tala om vad 
klienterna behöver. För att klienten skall få en möjlighet att ta beslut om en förändring skall 
ske, bör hälsovägledaren endast ge information då individen ber om det (Kostenius & 
Lindqvist, 2006). Holm Ivarsson (2004) skriver att rådgivaren visar empati och respekt då 
denne frågar om klienten vill ha information, vilket passar in på respondent 2 förklaring:  
 

Då blir det så att man inte känner sig sedd, inte hörd om man blir nästan slagen i huvudet med en 
massa faktakunskap som man kanske inte alls behöver. /…/ Vi måste jobba med vad de behöver 
kunskap om, vad de behöver prata om för att de skall komma framåt med sina svåra livsbeslut 
och förändringar. 

 
Hälsovägledarna använder sig av externa föreläsare då de anser att deras kunskap inte räcker 
till. Föreläsningarna bidrar till ökad kunskap hos klienterna vilket kan leda till ökad 
motivation, förklarade respondent 4. Hon menade vidare att klienterna behöver kunskap då 
det kommer nya rön hela tiden, så att klienterna själva vet vad som är bättre och sämre kring 
kost och träning. Respondent 1 och 2 ansåg att föreläsningarna är till för att klienterna skall få 
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möjlighet att ställa frågor som det de vill ha svar på. ”de ska ju va så att de känner sig, att nu 
får de svar, att de blir berörda”, beskrev respondent 2.  
 
Respondent 4 anser att hon försöker vara sparsam med att ge råd och att hon istället bollar 
över frågorna tillbaka till klienterna. Även Bergstrand (2004) och Engqvist (1996) menar att 
råd inte är den bästa metoden för att uppmuntra ett beteende. Men respondent 4 berättade 
även att hon kan påverka sina klienter genom att ge dem tips och råd för att de skall komma 
vidare i förändringen. Liksom respondent 1 som brukar ge klienterna spontana råd i stunden.  
 
4.7.3. Förväntningar  

Respondent 2 berättade att hon anser att det är viktigt att känna efter vad hon som hälso-
vägledare har för värderingar eftersom de lyser igenom. Hon menade att en hälsovägledare 
bör förstå att övervikt är människans sätt att handskas med svårigheter i livet. ”… att ha tilltro 
till att de faktiskt vill må bra och de gör så gott som de kan och så behöver de mycket stöd i 
det” sade hon. Detta överensstämmer även med Granboms (1998) synsätt där hon menar att 
hälsovägledaren skall ha en tilltro till att klienterna har den bästa avsikten med deltagandet. 
Respondent 2 förklarade att genom att ha en tilltro och ett hopp på klienterna så möjliggör 
hon deras resurser. Detta ansåg även respondent 4 då hon menade att hennes förväntning på 
att klienten klarar av en förändring lyser igenom. Hon sade att om hon har en positiv 
inställning, smittar det av sig på klienterna. Om rådgivaren tror att klienten kommer att klara 
av en förändring påverkas klienten och förändringsresultatet blir som förväntat anser jämväl 
Nilsson (1993). Respondent 2 beskrev varför hon bör ha en tilltro till sina klienter: 

…att jag som handledare har tilltro till att förändring är möjlig, att jag inte har inne i mig att det, 
det är inte lönt, att de där tjockisarna går inte att göra någonting åt, alltså har jag den 
inställningen så kommer de inte tro att de kan göra nått åt det. Jag måste titta på och se vad 
tänker jag, vad har jag för tankar om dessa människor, har jag en nedvärderande syn jag också 
för samhället är oerhört taskiga i värderingarna när det gäller just övervikt och alkoholism. /…/ 
Detta måste jag ha bearbetat med mig själv, tycker jag, för annars så lyser det igenom. /…/Jag 
möjliggör ett jobb, men det gör jag genom att jag har tänkt igenom själv.  

Även Granbom (1998) lyfter fram vikten av att hälsovägledaren bör ha en tilltro till klientens 
förändring då det har en positiv effekt på hälsovägledarens och klientens relation. 
 
4.7.4. Beröm och bekräftning 

Respondenterna poängterade att de berömmer sina klienter när de gjort något bra. För att 
klienterna skall vara stolta över sig själva och att de skall ha gnistan kvar att orka fortsätta. 
Likaså anser Granbom (1998) att belöning, exempelvis i form av beröm ökar motivationen. 
Även Nilsson och Waldemarson (2007) finner att återkoppling till klienterna när något gått 
bra ökar klienternas motivation. Respondent 1 berättade att hon tycker att det är lättare att ge 
komplimanger i de individuella samtalen jämfört med gruppträffar. Eftersom när hon har 
grupper kan hon inte skriva upp och komma ihåg vad alla har sagt vilket medför att hon inte 
kan återkoppla lika bra. Hon känner även att hon inte kan ge komplimanger i gruppträffar 
eftersom hon då känner att hon måste ge de till alla. Respondent 1 beskrev att: 
 

De känner sig ju mer sedda om jag har läst mina minnesanteckningar från föregående 
hälsosamtal och de känner att jag kommer ihåg hur gick det…/…/ Ofta har de ju sagt saker och 
då kan man ju verklien rada upp att det här och det här gör du ju bra… 
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Hon menade att hennes roll handlar om att uppmuntra klienterna. Även respondent 2 
påpekade att hon kan påverka sina klienter genom att uppmuntra och berömma dem så att de 
känner sig berörda och bekräftade. På samma sätt skriver Ewles och Simnett (2005) att då 
klienten känner sig bekräftad har denne större benägenhet till förändring. 
  
4.7.5. Viktnedgångsgruppens inverkan  

Tre respondenter ansåg att det är bra att arbeta med grupper vid viktnedgång, eftersom de kan 
stödja och hjälpa varandra. Respondent 2 menade att arbeta i grupp är mer effektivt än 
individuellt då hon förklarade: ”det är nästan den största framgångsfaktorn, att få möta 
andra som vet vad det handlar om, som sitter i samma båt”. Detta talar emot Granbom (1998) 
som hävdar att individuellt motivationsarbete är den effektivaste formen för beteende-
förändring. Respondenterna berättade att klienterna kan ta tillvara på varandras erfarenheter i 
grupp, då de berättar och lyssnar på varandra hur de känner och tänker om sin egen och 
andras situation. Att få höra andras upplevelser i samma situation gör att klienten kan känna 
igen sig. Respondent 1 beskrev att det är bra att ha ett antal personer som klienterna kan 
förhålla sig till, för att tydliggöra sin situation. I en sådan grupp behöver inte alla klienter vara 
delaktiga utan de kan sitta och ta in andras erfarenheter. Klienterna kan även ifrågasätta 
varandra vilket kan ha en större effekt än om hälsovägledaren skulle ha gjort det, sade 
respondent 1. Även respondent 2 nämnde att klienterna kan säga saker till varandra som hon 
som hälsovägledare inte kan.  
 
Grupper kan inspirera och uppmuntra varandra, vilket visar att de bryr sig om varandra. 
Socialt stöd kan uppmuntra klienterna och förstärka deras motivation, anser Seals (2007). Det 
sociala stödet kan klienterna få ifrån gruppen. Genom att se att någon annan lyckas, inspireras 
klienterna då de tänker: kan han så kan jag, menade respondent 4. Respondent 2 berättade att 
gruppmedlemmarna sätter upp ett kontrakt där de säger att de skall stötta och uppmuntra 
varandra. Klienterna berömmer varandra ifall något har gått bra. Respondent 2 berättade hur 
gruppen kan hjälpa varandra att överkomma ett motstånd mot offentliga miljöer såsom 
exempelvis simhallar: 
 

…när man kommer i ett helt gäng så går det lite lättare, då är man inte ensam om att vara 
tjockisen liksom, utan vi är tillsammans./…/ Bara att det är roligt att komma ut och känna att de 
klarar, att det inte behöver vara blod, svett och tårar och fina kläder, utan det räcker med 
promenader, det är bra med promenader./.../ De vill ju egentligen men de är väldigt rädda för att 
visa sig i sådana sammanhang. 

 
Även Ewles och Simnett (2005) påpekar att det är relevant för hälsovägledaren att vara 
medveten om att överviktiga ofta har en rädsla för att visa sin kropp.  
 
 
4.8. Hälsovägledarnas egna strategier   

Här nedan presenteras respondenternas strategier som inte har kunnat kopplas till uppsatsens 
bakgrund men det är planerade strategier som bygger på underliggande antaganden. 
 
Respondent 4 har reflekterat över hur länge hon anser att hälsovägledningen skall fortgå. Hon 
berättade att deras viktnedgångsgrupper träffas i sex månader, men att det är i det kortaste 
laget för att ändra sina vanor och klara sig i det riktiga livet. Därför anser hon att vikt-
nedgångsgrupper bör ske under längre tid, såsom ett år. Respondent 2 har lagt upp sin hälso-
vägledning på så vis att gruppen fortsätter att träffas ensamma utan henne, efter de 
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inplanerade träffarna tillsammans med henne. Tanken med detta är att hon vill att klienterna 
skall fortsätta att stötta varandra. Även respondent 1 har funderat över hur hon skall lägga upp 
sin hälsovägledning. Hon vill erbjuda klienterna både gruppsamtal och individuella samtal 
eftersom alla är olika. Som vi tidigare har nämnt använder sig respondent 1 av en hälso-
profilbedömning för att kartlägga klienternas problem. Hon har utvecklat hälsoprofil-
bedömningen och lagt till fler frågor som rymmer hela livet, då hon anser att den annars blir 
för tunn.  
 
Respondent 4 vill förmedla synsättet att hinder inte skall ses som något negativt utan som 
möjligheter, hon brukar kalla hinder för träningstillfällen. Hon förklarade att: ”om det är 
någon en fest till exempel så är det ett träningstillfälle, hur kan jag träna på att göra det här 
till en bra fest, vad måste jag ändra på, hur skall jag bete mig”. Hon betonar även att vid en 
livsstilsförändring är det ingenting som är förbjudet, utan det handlar om att hitta en balans. 
Hon menade att: ”om man inte kan leva utan lösgodis till exempel då får man väl äta 
lösgodis, men kanske inte varje dag, och om man äter lösgodis så får man ta en riktig jäkla 
cykeltur samma dag.”. Hon fortsatte med att berätta att hon vill betona för klienterna att 
vikten inte är väsentlig, därför mäter de även fettprocent och midjemått. Hon menar på att 
fettprocenten är mer illustrativ, då fettprocenten kan minska samtidigt som det inte händer 
något på vågen.  
 
Genom att diskutera med klienten om olika motionsalternativ och utgå ifrån vad de tidigare 
har gjort, hur det gick samt vilka önskemål de har, försöker respondent 3 få klienterna att 
börja med en lämplig motionsform. Hon hjälper dem även med att kontakta olika aktörer när 
de har bestämt sig för en motionsform. Även respondent 3 försöker få sina klienter att hitta en 
motionsform som passar dem genom att ha gruppträning där de får prova på olika motions-
former. Under dessa tillfällen har de bland annat fått en introduktion hur gymmaskinerna 
fungerar, eftersom det finns de som aldrig tidigare har varit på gym. Hon förklarade att tanken 
med detta är att hitta rörelseglädjen och hitta något som passar just dem. Hon anser att det är 
viktigt att träningen bli rolig och inte en plåga.  
 
 
4.9. Hur hälsovägledarna bygger sitt arbetssätt och sin kunskap 

Alla hälsovägledare bygger sitt arbetssätt på kunskap som de har tagit del av i sin grund-
utbildning och i fortbildningskurser som passar in på en reflekterande praktiker. Molander 
(1993) beskriver att reflekterande praktiker har ett gemensamt kunskapssystem i olika yrkes-
professioner med gemensamma värden, strategier och underliggande antaganden vilket sker 
under den reflekterande praktikerns utbildning. Respondent 1 berättade att hon fick en bra 
grund att stå på under sin utbildning vilket gav henne ett kritiskt tänk där hon reflekterar, hon 
köper inte vad som helst. Hon nämnde att detta tänk gör det lättare för henne att läsa vidare på 
egen hand, hon hittar inspiration ifrån böcker och gör det till sitt eget. Att uppdatera sig 
behövs regelbundet påpekade respondent 3, då det som igår var en regel är idag ett undantag. 
Denna ständiga uppdatering kan komma ifrån ett utbyte med kollegor. Det gemensamma 
kunskapssystemet kan den reflekterande praktikern även lära sig utifrån sina kollegor på 
arbetsplatsen (Molander, 1993).  
 
Hälsovägledarna berättade att deras kunskap och arbetssätt kommer utifrån deras egna 
erfarenheter som de får ifrån att vägleda individer och grupper att gå ner i vikt. Molander 
(1993) menar att vid varje ny situation använder den reflekterande praktikern sig av sina 
tidigare erfarenheter och teorier vilket kan kopplas till hälsovägledarnas epistemologier. 
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Respondent 2 menade att hennes utbildning tillsammans med hennes erfarenheter blir till en 
syntes som hon ständigt har med sig. Respondent 1 beskrev hur hon påverkas av sina 
erfarenheter i sitt arbete: 
 

Det ser aldrig likadant ut, aldrig utan jag ändrar hela tiden på arbetet, hela tiden. Hur landar 
detta, oj där fick jag en ny frågeställning, just idag har jag kommit på något bra här liksom./…/  
Man kan ju hela tiden utvecklas och jag känner att det här kan definitivt utvecklas. 

 
Hon berättar även att hon upptäcker att då hon stöter på problem i stunden, får hon tänka om 
och tänka tillbaka på vad hon tidigare erfarigt. När hon stött på samma situation flera gånger 
nämner hon att hon har det med sig i ryggsäcken, till nästa nya situation. Detta kan kopplas 
till Molanders (1993) beskrivning av en reflekterande praktiker, då han menar att vid varje ny 
situation som den reflekterande praktikern stöter på, skapas en ny teori som läggs i dennes 
ryggsäck. Respondent 1 berättade att hon har utvecklat sin arbetsmetod på egen hand och 
tidigare i hennes yrkesverksamma liv hade hon inte haft en tanke på att hennes nuvarande 
metod skulle se ut som den gör idag. Men hon påpekade att det kommer successivt.  
 
Två hälsovägledare var osäkra på ifall de har ändrat sitt arbetssätt utifrån sina erfarenheter. 
Under intervjun sade respondent 4 att hon hade reflekterat över varför så många av hennes 
klienter hade hoppat av, men att hon hindrade den tanken då hon menade på att det är 
klienterna själva som måste bestämma sig att de vill förändras. Respondent 4 nämnde även att 
hon nog har utvecklats på något sätt utifrån sina erfarenheter att arbeta i grupp. Respondent 3 
kom fram till att hon kan ändra sin arbetsmetod med vissa klienter, hon sade att: 
 

Inte tycker jag att jag har ändrat arbetssättet direkt så överlag utan det kan gälla enskilda 
besökare det då, att jag ändrar lite mot vad jag hade tänkt med hur jag jobbar. /…/ Därför att jag 
ser att det här kommer inte att fungera såsom jag har tänkt att vi skulle gå vidare, här måste till 
någonting annat för att få till det här. Då kan det ju va just kring motionen då att vi har diskuterat 
motion och vi har kommit fram till en lösning, där sen kommer det någonting som gör att det 
inte fungerar som jag har planerat och då måste jag ju tänka om och fundera ut någonting nytt.  

 
Molander (1993) skriver att i nya situationer kan reflekterande praktiker skapa sammanhang 
genom att reflektera och experimentera i stunden, vilket respondent 3 beskriver att hon gör i 
ovanstående citat.  
 
Respondent 4 kom under intervjuns gång fram till att hon vill starta nya viktnedgångsgrupper 
där hon kan ändra sin arbetsmetod. Hon påpekar att intervjuarna ställer intressanta frågor: 
”intressanta frågor det här, jag blir och fundera på det här, också kommer jag på tusen grejer 
att det där borde jag göra. Fast jag funderat på de där frågorna.” Även respondent 1 
påpekade att under intervjuns gång att hon fick nya tankar på hur hon skall arbeta. 
Respondenterna tar genom dessa uttalanden ett steg tillbaka och får ett perspektiv på 
situationen och tänker på hur de arbetar, vilket är vad den reflekterande praktikern gör 
beskriver Molander (1993).  
 
 
4.10. Resultatsammanfattning 

Samtliga respondenter använde sig av strategier som kan liknas med Motiverande samtal, 
genom att arbeta klientcentrerat, få sina klienter att reflektera och diskutera med sina klienter 
angående fördelar och nackdelar med beteendet. Tre av respondenterna använde sig av 
strategier som påminner om Stages of change. Detta för att de ansåg att klienterna ligger på 
olika förändringsstadier och de behandlar dem olika utifrån det aktuella stadiet. De upplevde 
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att klienterna söker hjälp hos dem för att de har en rädsla för att bli sjuk och dö i förtid på 
grund av sin övervikt, vilket kan kopplas till Health belief model. Däremot ansåg en 
respondent att detta motiv endast var något som de säger och inte är huvudmotivet till 
beteendeförändring. De menade även att tron på sin egen förmåga påverkar motivationen och 
därmed möjligheten till att förändras. De poängterade att om klienterna tror att de inte 
kommer att lyckas med en förändring, fortsätter de med sitt gamla beteende. Därför är det av 
vikt att uppmuntra klienterna när det har gått bra samt att sätta upp små mål för att öka 
klientens tro på sig själva. Dessa uppfattningar tyder på att Social learning theory liknar 
strategier i deras arbete. Respondenterna ansåg att inre motivation är den främsta drivkraften 
till en förändring och att yttre motivation inte är lika effektivt, vilket överensstämmer med 
Granboms (1998) uppfattning.  
 
Nedanstående uppfattningar stämmer överrens med vad som tidigare skrivits i bakgrunden. 
Respondenterna påpekade att det sociala stödet och relationen mellan hälsovägledare och 
klient är viktig i beteendeförändringen. De ansåg även att det är viktigt att hälsovägledaren 
har en tilltro till klientens förändring, eftersom det smittar av sig på klienten. Alla 
respondenter uppmuntrar och berömmer sina klienter för att de skall känna sig stolta över sig 
själva samt att behålla gnistan till att fortsätta med en förändring. Respondenterna arbetar med 
mål och ansåg att det blir en morot att jobba mot. De hjälper klienterna att hålla tillbaka 
målen, eftersom små mål är lättare att uppnå vilket bibehåller motivationen. Klienterna skall 
ta lärdom av misslyckanden och hinder och istället se dem som utvecklingsmöjligheter. I sitt 
arbete med klienterna använder sig hälsovägledarna av information och råd, men de anser att 
det skall ges till klienterna om de vill ha det. Tre respondenter var positiva till att arbeta i 
grupp, då klienterna kan stöda och hjälpa varandra, detta kan motsäga Granboms (1998) 
uppfattning om att individuellt motivationsarbete är den effektivaste formen.  
 
Alla respondenter har egna strategier kring sitt arbete som vi inte har kunnat koppla till 
bakgrunden, men som vi ändå lyfter fram då vi kan se att de har underliggande antaganden till 
dessa strategier. Hälsovägledarna bygger sitt arbetssätt på kunskap som de har fått ifrån sin 
grundutbildning och från egna erfarenheter. De förändrar sin arbetsmetod efterhand som de 
får ny kunskap samt då de reflekterar över sitt arbetssätt, vilket tyder på att de är reflekterande 
praktiker.  
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5. Diskussion 

 

Inledningsvis under avsnittet diskuteras och granskas metoden, val av undersöknings-
personerna, genomförandet, etik samt reliabiliteten och validiteten i studien. Vidare 
presenteras en resultatdiskussion där resultatet diskuteras utifrån bakgrunden och fråge-
ställningarna. Slutligen ges förslag till framtida forskning.  

 
 

5.1.     Metoddiskussion 

Vi anser att intervju var den mest lämpade metoden, då våra frågor gav de svar som behövdes 
för att svara på vårt syfte att undersöka hälsovägledarnas uppfattningar och strategier till att 
motivera individer till viktminskning. Metoden var även passande eftersom den handlar om 
att förstå beskrivningar av respondentens värld (Kvale, 1997). Valet av att ha en ostrukturerad 
intervju kan diskuteras, då vi kanske inte är tillräckligt skickliga att genomföra dem. Däremot 
kände vi att vi hade tillräckligt med kunskap för att spinna vidare på respondenternas svar. 
Den ostrukturerade intervjun ställde höga krav på oss som intervjuare, då vi behövde hålla 
koll på vad vi ville få svar på samt vad respondenten berättade om och hade sagt, vilket även 
Kvale (1997) anser. Samtidigt som nya frågor spontant skulle ställas, var det svårt att 
formulera dem på ett bra sätt. När vi i efterhand lyssnat på inspelningarna upptäckte vi att 
frågorna ibland kunde vara något ledande och otydliga. Överlag anser vi att vi var tillräckligt 
skickliga då vi fick de svar vi behövde för att kunna besvara vårt syfte. Men vi kan förbättra 
vår intervjuteknik för att bli mer effektiva samt att reagera på ett bra sätt om intervjun blir 
stapplig.  
 
5.1.1. Val av undersökningspersoner 

Då en av oss kände en respondent, kan detta påverkat hennes val att delta. Vi anser att det är 
svårare att tacka nej till en bekant och detta kan delvis ha varit anledningen till att inte bortfall 
förekommit i studien. Vi har ifrågasatt om valet att intervjua på respektive hemort var det 
bästa, eftersom vi kan ha haft en förförståelse angående respondenternas arbetssätt på våra 
hemorter. Detta medgav att respondenterna inte uttalade allt som skulle ha kunnat vara 
relevant, då intervjuaren ibland inte frågade efter sin förutfattade mening samt att fel 
slutsatser kan ha dragits. Även Cohen et al. (2000) påpekar att när intervjuaren söker svar som 
stöder hennes förutfattade meningar, kan missförstånd skapas. Dock anser vi att det var ett bra 
val eftersom det var en fördel då dialekten medförde svårigheter för den som inte intervjuade 
att förstå respondenterna. Det blev även en trygghet att intervjua på hemorten då vi kände till 
vissa av respondenterna och samhället, vilket skapade en känsla av samhörighet. 
 
Valet att intervjua fyra respondenter kan diskuteras i och med att det inte uppkom så mycket 
ny information vid den tredje respektive fjärde intervjun. För att få svar på syftet med studien 
kan antalet i målgruppen ha varit onödigt stor. Det kunde ha räckt med två personer beroende 
på mängden och kvaliteten av deras svar, men då hade vår studie inte fått ett lika ingående 
resultat.  
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5.1.2. Genomförande 

Under intervjuerna reflekterade vi över vårt kroppsspråk, vi försökte vara lugna och 
avslappnade då vårt beteende påverkar den som intervjuas. Vi satt i en triangel under alla 
intervjuerna för att inge en trygg och trivsam atmosfär samt att undvika känslan av utfrågning. 
Trost (2005) belyser även han vikten av en trygg miljö för respondenterna. Vi upplevde att de 
första två intervjuerna flöt på bra, då respondenterna pratade obehindrat. Det var en 
avslappnad och lättsam stämning, som underlättade intervjuerna. Vi anser att detta beror på att 
vid den första intervjun blev vi bjudna på te och pratade allmänt innan intervjun startade. 
Platsen för de två intervjuerna var i ett rum på respondenternas arbetsplats, som kändes 
neutral då det inte var deras privata kontor. Sedan avdramatiserade intervjuaren situationen 
och intervjufrågorna genom att berätta hur intervjun skulle gå till. Den första intervjun 
genomfördes med en respondent som intervjuaren varit i kontakt med sedan tidigare vilket vi 
anser bidrog till att intervjuaren kände sig bekväm i sin roll och att stämningen blev 
avslappnad. Då intervjuaren fick ett gott självförtroende ifrån den första intervjun bidrog det 
till att även den andra intervjun gick bra. Eftersom den första intervjun tog två timmar 
försökte intervjuaren i den andra intervjun hålla sig inom den planerade tiden, på en timme 
genom att ha en klocka på sig, vilket är att föredra.  
 
Den andra intervjuarens första intervju kändes stapplande då den blev mer fråga, svar, fråga 
svar. Intervjun innehöll många längre pauser och kortare svar. Vi tror att detta kan bero på att 
respondenten var lite sen och stressad då intervjun var direkt på morgonen. Intervjuaren kände 
sig även nervös under intervjun, då hon upplevde att hennes intervjuteknik inte fungerade lika 
bra som den första intervjuarens teknik. Vi tror att det var intervjuarens bristande teknik som 
bidrog till att intervjun blev stapplande och inte respondentens berättarteknik och 
personlighet. Intervjuarens andra intervju gick bättre då nervositeten över att leda en intervju 
släppt, samt att respondenten var känd sedan tidigare av intervjuaren, detta medförde att 
intervjun kändes avslappnad och lättsam.  
 
Att vi var två vid intervjuerna kan ha fått en negativ effekt, då respondenterna kan ha känt sig 
underlägsna, vilket även Trost (2005) poängterar. Vi upplevde inte att respondenterna kände 
sig underlägsna då vi var på respondenternas arbetsplats samt att vi tänkte på att skapa en 
trivsam intervju. Liksom Trost (2005) ser vi att två intervjupersoner är positivt, då vi blev mer 
trygga i situationen. Tryggheten grundade sig på att om intervjupersonen skulle komma av sig 
med frågorna, så kunde den andra flika in med sina tankar och funderingar. Under den första 
intervjun var diktafonen besvärlig vilket gjorde att det var bra att vara två intervjupersoner. Vi 
anser att om vi inte hade varit två intervjupersoner hade intervjuaren blivit mer orolig, vilket 
kunde försämrat dennes intervjuteknik. I efterhand kan vi konstatera att vi inte hade behövt 
skriva lika utförligt som vi gjorde då allt ändå kom med på ljudinspelningen. Vi upplevde att 
när den som antecknade var fokuserad på att skriva blev det svårt för denne att hänga med i 
intervjun och ställa följdfrågor. Vi märkte att när den som antecknade skrev mindre, kunde 
denne fokusera mer på intervjun genom att ställa följdfrågor vilket är att föredra. Samtidigt 
som den som inte leder intervjun inte får ställa för många följdfrågor, då detta kan leda till att 
fokus tas ifrån intervjuaren.  
 
5.1.3. Etik 

Det vi kunde förbättra för att studien skall vara etiskt korrekt är att vi kunde ha varit tydligare 
med att upplysa respondenterna om att deras medverkan kunde avbrytas när som helst till dess 
att uppsatsen blivit tryckt. Detta belyser Vetenskapsrådet (2002) i informationskravet. Det kan 
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även kännas etiskt känsligt att fråga efter respondenternas arbetssätt, då de kunde upplevt att 
vi ifrågasatte deras kunskap och om de hade ett bra arbetssätt.  
 
Något annat som vi hade kunnat ändra på var att skicka alla missivbrev tidigast en vecka 
innan intervjuerna. Detta på grund av att respondenterna skall ha de etiska kraven färskt i 
minnet, för att de skall kunna ställa frågor kring deltagandet. Dock hade vi med oss 
missivbrevet till intervjun vilket kom till nytta för två respondenter. 
 
5.1.4. Reliabilitet och validitet  

Vi anser att reliabiliteten är relativt låg, delvis för att frågorna inte har varit identiska. Kvale 
(1997) skriver att målet i ett postmodernt förhållningssätt till samhällsvetenskapen inte är att 
kunna generalisera universellt utan fokus ligger på kunskapens sammanhang och 
heterogenitet. Detta är något som vi har eftersträvat, då vi i vår studie vill se hur 
hälsovägledare kan arbeta och vad dessa deltagare hade för underliggande antaganden och 
strategier. Vår förhoppning är att resultatet kan vara till nytta för andra i samma profession. 
 
Om en framtida studie vill efterlikna denna studie kan resultatet likna vårt. Detta förutsätter 
att forskarna har tillgång till denna studies frågor, att de använder sig av samma syfte och är 
inlästa på ämnet. I denna studie liknade respondenternas svar varandra men vi anser även att 
olika hälsovägledare har olika erfarenheter och skolor. Vilket kan göra att svaren från våra 
frågor skiljer sig från person till person. Därför kan en liknande framtida studie få ett 
annorlunda resultat. Även om vi skulle intervjua samma respondenter igen skulle resultatet 
inte bli det samma i och med att individer förändrar sitt arbetssätt utefter de erfarenheter de 
får. Trost (2009) skriver att: 
 

Människan är inte alls statisk utan tvärtom hela tiden deltagare och aktör i en process. /…/ Vi 
gör allt fort nya erfarenheter och möter nya situationer, vår föreställningsvärld förändras 
successivt vilket allt innebär att bakgrunden för ett svar på en fråga hela tiden förändras. (s. 
112). 

 
Detta kan även kopplas till Schön (1998) som anser att den reflekterande praktikern ständigt 
lär sig och förändrar sina erfarenheter, vilket stödjer vårt resonemang.  
 
Validiteten anser vi är hög eftersom vi upplever att respondenterna har svarat på det vi frågat 
efter. Vid tillfällen då vi märkte att respondenterna hade missuppfattat frågan, varit 
tveksamma eller osäkra över frågan, omformulerade vi oss till dess att vi hade uppfattat att de 
förstått frågan rätt. Detta framhäver även Merriam (1994) och Trost (2005). Vi står fast vid 
vår uppfattning om att en pilotstudie inte skulle ökat validiteten, efterson ostrukturerade 
intervjuer blir olika då respondenternas svar styr intervjuns riktning och vi inte hade 
förutbestämda frågor vid intervjuerna. Sedan anser vi även att en pilotintervju inte hade 
breddat vår syn på hälsovägledarna och på så vis påverkat uppsatsens riktning samt de frågor 
vi ställde, eftersom vi var pålästa och insatta på ämnet.  
 
 
5.2. Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hälsovägledares underliggande antaganden och 
strategier för att motivera individer till viktminskning samt vad de bygger sina underliggande 
antaganden och strategier på. Vi ville även jämföra deras strategier med befintliga teorier om 
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beteendeförändring. Resultatet visade på att hälsovägledarna mer eller mindre använder sig av 
Motiverande samtal, Stages of change, Social learning theory, Health belief model samt andra 
strategier som tagits upp i bakgrunden. Dessutom använder sig hälsovägledarna av strategier 
som bygger på egna erfarenheter samt deras gemensamma kunskapssystem. Vårt antagande 
om att hälsovägledarna har strategier och underliggande antaganden som de använder sig av i 
arbetet att motivera individer till viktminskning stämmer med resultatet. Nedan presenteras 
några exempel som visar på detta:   
 

• Respondent 1 har som strategi att innan första gruppträffen träffar hon alla klienter 
individuellt. Hennes underliggande antagande är att ”då blir de trygga med mig i alla 
fall, vem kursledaren är, annars blir det så väldigt nytt första gången…/…/… jag får 
en bild av vilka de är och så där, det känns bra också i det sammanhanget, att vi 
grundar ett bra möte så.”  

 
• Intervjuperson 2 har som strategi att ”… jobba med vad de behöver kunskap om, vad 

de behöver prata om för att de skall komma framåt…” Hennes underliggande 
antagande är att när klienten får information som de inte känner att de behöver känner 
de sig inte sedda och hörda. 

 
• Även Respondent 3 har en strategi där hon frågar sina klienter vad de ser för vinster 

med förändringen. Strategin bygger på det underliggande antagandet att hon tror:  
”… att de flesta vet nog också dem här hindrena med det att de uttalar dem högt så då 
kommer de fram till att men det där är ju bara en dålig ursäkt att slippa, att om jag 
verkligen vill så hittar jag en lösning. /…/ För det är ju tyvärr så att många ser 
hindren men ser inte fördelarna, eller liksom den här hjälpen som kan bidra till 
livsstilsförändringen.” 
 

• Slutligen arbetar respondent 4 efter strategin där hon bollar över frågor som klienterna 
ställer. Hennes underliggande antagande är att ”… då får de tänka själva, det är ingen 
som säger åt dem vad de skall göra för det ingår ju också i det här mentala arbetet att 
de måste inse själva hur de skall fortsätta leva sina liv.” 

 
Respondenterna kände inte till alla strategier som vi pratade om, trots att de hade strategier 
som stämde överens med dem. Detta kan visa på att de har kommit fram till dessa strategier 
genom egna erfarenheter och att det var en slump att de stämde överens. Denna slump kan 
tyda på att strategierna är framgångsrika då hälsovägledare från olika håll använder sig av 
samma strategi. 
 
Som vi tidigare nämnt finns det tecken som visar på att respondenterna är reflekterande 
praktiker. Även intervjun blev ett tillfälle för två av respondenterna att få nya reflektioner på 
sitt arbetssätt. Detta var inget vi hade planerat, men det kändes bra att även respondenterna 
kunde få ut något av intervjun. Det finns även ett uttalande som tyder på att respondent 4 i ett 
sammanhang inte är en reflekterande praktiker då hon anser att hon inte kan tänka på vad hon 
gjort för fel när klienterna väljer att hoppa av hälsovägledningen. Eftersom hon anser att det 
är upp till dem själva att delta. I detta uttalande anser vi att hon menade att hon inte kan 
påverka sina klienter och genom att undvika att reflektera över varför de hoppat av är hon 
ingen reflekterande praktiker. Vi tror att detta kan bero på att hon endast har en veckas 
utbildning i hälsovägledning och därigenom inte har insikten och kunskapen om att hennes 
arbetssätt påverkar klienternas motivation och deras deltagande. Om hon reflekterar över sitt 
arbetssätt och förbättrar det, anser vi att hon i framtiden kan till viss del påverka deltagandet. 
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Respondenten kände inte till Stages of change vilket kan ha bidragit till att hon inte vet hur 
hon skall bemöta klienter som befinner sig i ett begrundande stadium och därmed kan det vara 
en orsak till avhoppen. Detta resonemang grundar vi på att respondenten hade svårt att svara 
på hur hon tacklar klienternas misslyckanden och när hon väl svarade sade hon att hon 
undviker problemet och fokuserar på något annat som påverkar livsstilsförändringen. I Stages 
of change bör rådgivaren få klienterna att reflektera och komma över hinder som uppstår. 
Detta anser vi att hon inte gör då hon väljer att fokusera på något annat. Vi finner även att det 
inte behöver vara hälsovägledarens arbetssätt som är bristfällig då klienterna hoppar av, utan 
att det kan vara klienterna själva som inte var redo att göra en förändring samt att den 
specifika hälsovägledningen inte passade dem.  
 
Ewles och Simnett (2005) samt Hassmén et al. (2003) påpekar att motivation är ett tillstånd 
som förändras. Men det motsäger Granboms (1998) teori om att motivation är något konstant. 
Respondenterna anser att motivationen kan förändras, vilket vi instämmer med. Om 
motivationen var konstant skulle det inte vara möjligt att förändra motivationsgraden till att 
ändra en vana. En individ med en låg motivation kan då inte bibehålla en förändring av sitt 
beteende och därmed blir det inte värt att försöka ändra det. Vi har utgångspunkten att 
motivationen kan förändras vilket innebär att alla individer kan ändra sina beteenden. 
 
Tre av respondenterna ansåg att huvudmotivet till en förändring var hälsan. Medan den fjärde 
respondenten upplevde att det endast var något som klienterna sade och inte egentligen 
menade. Detta var något vi reagerade på och funderade över, varför klienterna säger något 
som de egentligen inte menar. Vi kan tänka oss att detta kan bero på att omgivningen 
förväntar sig att hälsan skall vara huvudmotivet och att exempelvis klienterna inte får vara så 
fåfänga att utseendet är huvudmotivet. Det är bra att respondenten ifrågasätter klienternas 
riktiga huvudmotiv eftersom Madsen (1970) skriver att människors beteenden förändras 
genom att förstå deras motiv. 
 
Det är av vikt att arbeta med det mentala, eftersom vanorna sitter i huvudet, påpekar 
respondenterna. Ewles och Simnett (2005) menar på att klienterna skall granska sitt tankesätt, 
vilket är ett mentalt arbete. Vi tror att nyckeln i arbetet med beteendeförändringar handlar om 
att jobba med individens tankar kring beteendet, då beteendet grundar sig i tankar och känslor. 
En respondent menade att många klienter inte vill förändra något i sin vardag, trots att de vill 
gå ner i vikt. De vill att en förändring skall gå snabbt och utan uppoffring, att de inte behöver 
arbeta med sina tankar. Vi anser att klienterna vet att de har ett stort förändringsarbete framför 
sig i och med arbetet med dessa tankar.  
 
En respondent påpekar att hon inte förbjuder någonting, utan att det handlar om att hitta en 
balans. Vi kan tänka oss att hennes underliggande antagande är då något är förbjudet kan 
klienterna känna att de är misslyckade, om de inte klarar av att hålla sig ifrån det förbjudna. 
Därför är det mer långsiktigt att inte klassa företeelser som svart eller vitt utan att allt är 
tillåtet i rimliga mängder. Vi anser att då ett problembeteende avslutas abrupt, kan det vara 
svårt att bibehålla förändringen och därför anser vi liksom Faskunger (2001) att beteende-
förändringar är en process som bör ske gradvis för att uppnå ett hälsobeteende.  
 
En av respondenterna påpekade att hon tillsammans med sina klienter diskuterar olika 
motionsalternativ. Hon utgår då ifrån vad de tidigare har gjort och hur det fungerade samt vad 
klienterna har för önskemål att göra. Vi ser att hon kan bygga denna strategi på att klienten 
har ett självförtroende i en aktivitet sedan tidigare och en vilja att utföra en aktivitet vilket 
skapar ett engagemang. Faskunger (2001) skriver att individens engagemang och själv-
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förtroende påverkar benägenheten till en förändring, vilket respondenten gör i sitt arbete. Om 
klienterna börjar med ett motionsalternativ som de tidigare inte har lyckats med, kommer de 
förmodligen inte att lyckas denna gång heller, eftersom de förväntar sig att misslyckas. Denna 
tankegång grundar sig i att om en individ förväntar sig ett visst resultat, ökar rimligheten för 
att resultatet blir som det är tänkt (Nilsson, 1993). Vi kan tänka oss att diskutera olika 
motionsalternativ kan leda till att klienterna kommer på nya motionsformer som de tidigare 
inte uppmärksammat.  
 
Granbom (1998) anser att individuellt hälsofrämjande arbete är en effektiv metod för att 
förändra beteenden på lång sikt. De flesta respondenter anser och andra sidan att hälso-
rådgivning på gruppnivå är en bra arbetsmetod. Eftersom klienterna kan stötta och hjälpa 
varandra, att de kan byta erfarenheter med varandra samt känna igen sig hos varandra. 
Respondenterna anser att klienterna kan säga saker till varandra som en hälsovägledare inte 
skulle kunna säga. Vilket vi kan se som en fördel då ifrågasättandet av varandras beteende 
kan hjälpa klienterna framåt i förändringen. Dessa olika rollfördelningar anser vi kan bero på 
att klienterna har mer förståelse för varandra då de går igenom samma situation. Därmed vet 
de även var gränsen går utifrån deras egen referensram, vilken skiljer sig ifrån hälso-
vägledarens. Vi tror dock att hälsovägledning i grupp även kan ha negativa effekter i form av 
att det får klienterna att känna sig sämre, när de jämför sig med andra gruppmedlemmar som 
det gått bättre för. Gruppträffar bygger även på att alla klienter kan träffas vid samma 
tidpunkt, vilket kan medföra svårigheter. En annan aspekt är att hälsovägledning i grupp inte 
passar alla individer, då vissa kan vara blyga och inte vågar öppna sig för andra, vilket även 
en respondent belyste. Slutligen kan en annan positiv effekt vara att klienterna kan fortsätta att 
stötta varandra efter hälsovägledningens slut, vilket en respondent strävade efter. Vi anser att 
detta kan bidra till att förändringen lättare bibehålls.  
 
En respondent berättade att hennes klienter får bestämma hur länge de vill gå på hälso-
vägledning, hon har ingen begränsning på hur länge hon vägleder sina klienter. Vad som är 
positivt med detta är att alla klienter är olika och kan behöva olika mycket vägledning. 
Klienterna kan ha kommit olika långt i Stages of change, vilket påverkar hälsovägledningens 
omfattning. Men däremot kan detta arbetssätt medföra att klienterna inte blir självgående utan 
förlitar sig på hälsovägledaren och dennes stöd. Detta kan leda till att då hälsovägledningen 
väl tar slut bibehålls inte förändringen.  
 
 
5.3.    Framtida forskning 

Då vi funnit att utbildningsgraden kan påverka arbetssättet i att motivera individer till 
viktnedgång ser vi att fortsatt forskning kan ske på detta område, för att kartlägga vilken 
utbildning som hälsovägledare behöver för att klienterna skall få bästa möjliga vägledning. 
Vår studie belyser vilka strategier som hälsovägledarna använder, dock undersöktes inte vilka 
strategier som är mest effektiva. Detta är ett område som behöver forskas mer på då det inte 
finns entydigt framgångsrika strategier till viktnedgång. Att få en friskare befolkning kan 
lättare uppnås genom att veta vilka strategier som motiverar till förändring. Denna forskning 
behövs för att förstå vad som gör att vissa lyckas genomgå och bibehålla en förändring. Att 
fortsätta forska kring reflekterande praktikers strategier och underliggande antaganden i 
förhållande till utvärderingar av klienternas förändringsprocesser, kan bidra till att klarlägga 
vilka strategier som ger bäst resultat.  
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