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Medvetandegörande kommunikation, 
beteendeförändring och motivation 
 
 

Medvetandegörande kommunikation 
Det finns en kraft i det enskilda samtalet, som kan vara det arbetssätt som är det mest framgångsrika 
för att få den enskilda individen att besluta sig för en förändring av sin livsstil. Detta har också varit 
den viktigaste målsättningen för Hälsoprofilbedömningen, d v s att skapa en ”medvetandegörande 
kommunikation” mellan handledare och deltagare.  
 
Hälsoprofilbedömningen syftar till att deltagaren ska bli medveten om att livsstilen/hälsovanorna kan 
ha ett samband med de egna hälsoupplevelserna (symptom, stress och upplevd hälsa) och kanske 
även gett konsekvenser kopplat till kroppsvikten, blodtrycket och konditionen. Denna viktiga insikt är 
en värdefull start på ett beslutsfattande om en beteendeförändring.  
 

Beteendeförändring 
Livsstilens stora betydelse för hälsan är idag uppenbar för både forskare och allmänhet. Det råder 
ingen tvekan om att regelbunden motion, bra kostvanor, minskad rökning, måttlig 
alkoholkonsumtion, mindre stress och bättre balans i tillvaron leder till bättre hälsa och 
välbefinnande. Trots detta är det anmärkningsvärt många som är för lite fysiskt aktiva, som äter 
felaktigt och/eller för mycket och som inte lyckats sluta röka.  
 
En förklaring kan naturligtvis vara arbetslivets allt större krav, med ökad arbetsbörda, allt högre 
arbetstakt, tidspress, personalnedskärningar, återkommande förändringar i arbetsorganisation, 
rationaliseringar, anställningsotrygghet och många gånger dålig egenkontroll i arbetet. Allt detta 
försvårar en rimlig balans mellan arbete och familj/fritid och ökar risken för utmattningsdepression 
och olika sjukdomstillstånd.  
Oroande många upplever sig inte ha tid för sig själva och försummar både sina egna hälsovanor och 
sina närstående. Tidsbrist är också den vanligaste förklaringen till att man t ex inte motionerar så 
mycket som man önskar.  
 
Sammanfattningsvis är det således mycket angeläget för både folkhälsan och den enskilde individen 
att kraftsamla för att få människor att förbättra sina hälsovanor. 
 

Vanor, rutiner och ritualer  
Våra vanor har en tendens att bli till rutiner, som i sin tur har en tendens att bli nästan till ritualer. 
Det är bara att gå till sig själv. Låt oss leka med tanken att göra en liten förändring av en av våra 
vanor, nämligen vår kost.  
 
Hur skulle det kännas att fatta ett beslut att under en månad framåt äta samma lunch varje dag? 
Med all sannolikhet skulle det kännas tjatigt redan efter ett par dagar. Av den anledningen skulle du 
som en kompensation få äta precis vad du vill till frukost istället. Fortfarande är ditt beslut att ändra 
dina kostvanor på detta sätt mycket tveksamt.  
 
Tänk då på hur dina kostvanor ser ut idag. De flesta av oss varierar lunchen i stort sett dagligen, 
samtidigt som frukosten kan vara identisk under mycket lång tid. Det märkliga är att detta inte 
upplevs som tjatigt! Hur kommer det sig? Jo, det är helt enkelt en vana! En man berättade en gång 
med stolthet för mig att han minsann ändrat sina frukostvanor. Jag frågade förstås nyfiket vilken 
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förändring han gjort och han svarade: ”Jag har bytt ut filen mot hälsofil!” Det ligger alltså något i 
uttrycket ”vanans makt”!  
 
 
Olika modeller och tips för bättre livsstil 
I detta kapitel kommer vi gå igenom ett antal modeller och idéer för att ge dig verktyg med syfte att 
hjälpa deltagaren till livsstilsförändringar: 

• Idéer från mental träning; Den goda berättelsen, Visionen och Undvika negationer.  
• Transaktionsanalys som modell för beslutsfattande. Bygger på tre jag-tillstånd som 

dimensioner av vår personlighet med olika egenskaper, Föräldrajag, Vuxenjag och Barnjag. 
• Principerna i ”motiverande samtal” tillämpade i HPB. 
• Self-Determination Theory, Social Cognitive Theory, Transtheoretical model. 
• Hälsoprofilbedömning som förändringsarbete – praktiska tips. 
• Variera frågorna genom idéerna I “Uppskattande samtalskonst”. 

 
 
 
 

Idéer från mental träning 
 
Tre av flera viktiga principer i mental träning kan vara mycket användbara även i arbetet med 
beslutsfattande kopplat till förändring av hälsovanor. Dessa principer är:  

• att utgå från den goda berättelsen  
• att arbeta med visioner och  
• att undvika negationer  

 
Den goda berättelsen 
Det är tyvärr alldeles för lätt att fastna i negativt tänkande. För inte så länge sedan var det populärt 
att arbeta med problemlösning genom att börja med att identifiera problem, att lista alla fel och alla 
misstag för att sedan i bästa fall hitta lösningar för att undvika att problemen fortsatte. Slutsatsen 
blev i första hand att man blev specialist på alla problem och allt som inte fungerade, vilket inte var 
särskilt lyckat.  
 
I mental träning inom idrotten innebär det att man under avslappning kan återuppleva den 
prestation man tidigare gjort, som var den mest framgångsrika, då allting fungerade, då känslan var 
att man hade kontroll och att man upplevde sig som stark och uthållig.  
 
Självklart går samma principer att använda i andra sammanhang än inom idrotten. Det kan räcka 
med att tänka på den situation då föredraget man höll gick så där extra bra, då mötet man deltog så 
engagerat i att alla lyssnade uppmärksamt, utvecklingssamtalet man hade med en medarbetare som 
blev väldigt lyckat, den månaden då man faktiskt hittade kraften i att ändra kost- och 
motionsvanorna så att man lyckades gå ner tre kilo i vikt etc. Den finns alltså en förändringskraft i att 
fokusera på tidigare goda erfarenheter, den goda berättelsen.  
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Visionen 
Den negativa tankens kraft och en inre negativ bild av oss själva kan t o m göra oss sjuka också i 
verkligheten. Det är då också rimligt att vi kan bli friskare med hjälp av positiva tankar och bilder av 
oss själva. Vid utprovning av läkemedel genom ”dubbelblindtest” är oftast den mest effektiva 
medicinen s k placebo, d v s ”verkningslöst” sockerpiller. Dessa sockerpiller är således inte alls 
verkningslösa utan synnerligen verksamma, bara patienten tror att medicinen botar eller lindrar. 
 
Någon har uppskattat att vi tänker 50 000 tankar varje dag. 95 % av dessa tankar sker automatiskt, 
ofta i form av bilder. Våra inre bilder styr vårt beteende långt starkare än vår medvetna vilja. Det är 
alltså min egen bild av mig själv och tilliten till mina resurser som är den drivande kraften i min 
personliga utveckling. Ju mer positiva bilder jag har av mig själv, desto bättre blir mitt självförtroende 
och min självkänsla.  
 
Det finns också en förändringskraft i att fokusera på en inre bild då jag verkligen har nått mitt mål att 
ha minskat i vikt, att ha slutat att röka, att ha börjat motionera etc. Denna bild ska helst upplevas i 
presens, d v s förändringen ska redan vara genomförd. Ju fler sinnen jag kan koppla in i denna inre 
bild, desto effektivare kan den bli.  
 
Exempel: Det har gått sex månader fr.o.m. idag. Då beskriver jag mig själv så här: 

• Jag har förbättrat mina motionsvanor och gått ner till 80 kg i vikt 
• Jag gjorde upptäckten att förändringen av motionsvanorna också – utan att jag behövde 

tänka på det – förbättrade mina kostvanor 
• Mitt allmänna välbefinnande är bättre 
• Jag har fått flera positiva återkopplingar från min familj och mina arbetskamrater, som 

upptäckt mina framsteg 
• När jag ser mig i spegeln känner jag ännu tydligare att jag är stolt över vad jag presterat 

 
 
 
Undvik negationer 
Visserligen kan man läsa om att de ord vi använder oss av då vi kommunicerar bara är en liten del av 
ett budskaps verkliga innehåll, men kanske finns det ändå skäl att ta fasta på några detaljer i hur ett 
bra beslut kan se ut. I mental träning är det viktigt att undvika negationer, t ex ”Jag kommer inte att 
misslyckas”. Fokus läggs då på ordet ”misslyckas” som då hjärnan registrerar.  
 
Att sedan säga ”inte misslyckas” tycks inte hjälpa för att bli av med ordet ”misslyckas”. Det är då 
betydligt bättre att i mental träning istället fokusera på ”Jag kommer att lyckas”. Det är ju egentligen 
det som är styrkan både i den goda berättelsen och i visionsarbetet, d v s att se det man tidigare 
gjort som är bra och att i sin vision se sina framgångar.  
 
Egentligen är detta självklarheter, men tänk efter hur ofta man kan höra föräldrar säga till sina barn: 
”Spill inte!”, ”Ramla inte!”, ”För inte så mycket oväsen!” Det är ju lätt att räkna hur effektiva – eller 
snarare motsatsen – dessa uppmaningar kan bli!  
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Transaktionsanalys som modell för 
beslutsfattande 
 
Transaktionsanalys, förkortat TA, utvecklades ursprungligen av den kanadensiske psykiatern Eric 
Berne, då han under sin tjänst som militärpsykiater under andra världskriget sökte en snabbare och 
effektivare metod för behandling av psykiska problem. Från början kombinerade Berne sin 
utbildningsbakgrund, nämligen psykoanalysen, med sina nya idéer, men efterhand blev TA en mer 
självständig metod både med ett individ- och ett kommunikationsperspektiv.  
 
Utgångspunkten i TA är de tre jag-tillstånden Föräldrajag, Vuxenjag och Barnjag. Dessa tre jagtillstånd 
är olika dimensioner av vår personlighet och innehåller olika egenskaper.  
 
 

Föräldrajaget ...  
... består främst av inlärda budskap, hämtade från yttre källor, i första hand från betydelsefulla vuxna 
under uppväxten, oftast de egna föräldrarna. Föräldern kan vara kritisk, fördomsfull, kontrollerande, 
d v s ”Kontrollerande Förälder” eller vårdande, omhändertagande med engagemang och empati, d v 
s den ”Vårdande Föräldern”.  
 
 

Vuxenjaget ... 
... bedömer omvärlden på ett upplevt objektivt sätt och tar hänsyn till tidigare erfarenheter och 
aktuell situation. Detta jagtillstånd är ”datorn”, som samlar in information, lagrar, bearbetar, 
analyserar och fattar beslut. 
 
 

Barnjaget ... 
... består av känslor man upplevt och upplever, från inre källor. Där finns från början bara barnets 
medfödda behov och impulser. Snart tillkommer spontaniteten, lekfullheten och kreativiteten, d v s 
det ”Spontana Barnet”, men också 
förmågan till anpassning, det 
”Anpassade Barnet”, som kan vara 
välanpassat, överanpassat eller t o m 
rebelliskt. I barnjaget finns också ett 
tredje tillstånd, den ”Lille Professorn” 
där intuitionen/magkänslan är placerad.  
 
 
Jagtillstånden binds i modellen samman 
till följande figur:  
 
 
 
Låt oss nu koppla samman Transaktionsanalysen med det som verkar vara centralt när det gäller 
förändring av levnadsvanor, nämligen beslutsfattande.  
 
Enligt TA är en förutsättning för att lyckas med en bestående beteendeförändring att samtliga tre 
jagtillstånd är med på beslutet. Det innebär i praktiken att det först måste vara ”Vuxen” som gör ett 
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övervägande vad som är möjligt rent realistiskt, d v s ”Jag kan”. Detta följs upp av ”Föräldern” som 
dels kan ge tillstånd eller inte ge tillstånd och som dels kan ställa krav, d v s ”Jag borde” eller ”Jag 
måste”. Det mer ansvarslösa ”Barnet” bryr sig inte om några konsekvenser av det kommande 
beslutet och har mer utgångspunkten i ”Jag vill” eller ”Jag vill inte”.  
 
Låt oss ta ett exempel från en inre dialog hos en rökare, som har funderingar på att sluta röka, d v s 
”Begrundandestadiet”. Personens ”Vuxen” gör en bedömning av möjligheterna att sluta röka, kanske 
utifrån tidigare erfarenheter, styrkan av beroendet mm. Slutsatsen blir förhoppningsvis att ”Jag kan 
sluta röka”. Visserligen inser personen att det kan bli en prövning och kräver en rejäl uppoffring, men 
det kommer att fungera ändå. Det är sannolikt inga problem att få ett inre tillstånd hos ”Föräldern”. 
Det jag tillståndet har troligtvis under lång tid med olika argument bearbetat personen och sagt att 
”Rökning är farligt för hälsan, det kostar en massa pengar, du är inget vidare föredöme för dina barn 
och du luktar faktiskt illa dessutom”. Så här långt ser det bra ut, eller hur! Vad säger då ”Barnet”? 
Eftersom ”Barnet” oftast utgår från vad som känns bäst kan det resultera i inställningen ”Jag vill inte 
sluta röka!”. En inre dialog kan pågå mellan Föräldern och Barnet med Förälderns argument ”att du 
faktiskt kan få cancer om 20 år om du fortsätter att röka” bemöts av Barnet med repliken ”20 år! Du 
måste skoja! Jag kan ju bli överkörd i trafiken i morgon. Dessutom kommer jag att bli tjock som en 
gris så snart jag slutat röka och det har jag ju ingen lust med!” 
 
En lärdom av ovanstående resonemang är ju att argument för att blidka det inre ”Barnet” behöver 
vara mer kortsiktigt och som kan upptäckas snart efter förändringen av vanan, t ex att ekonomin 
omedelbart blir bättre av att sluta röka, bättre ”flås” och att man blir allmänt fräschare. 
 
En slutsats är alltså att argument i hälsoinformation om kommande hälsa/ohälsa sällan hjälper för de 
individer vars ”Barn” inte vill ändra sina vanor.  
 
Fd biskopen, Martin Lönnebo från Linköping, gjorde en gång i tiden, som starkt motionsintresserad, 
reklam för en nyöppnad squashhall genom sitt uttalande: “Det är många som frågat varför en andens 
man idrottar. Svaret är mycket enkelt. Jag har inte träffat någon själ som saknar kropp. Kroppen 
fordrar motion för att må bra. Det ger squash snabbt och effektivt. Därför spelar jag.  
 
Ett minst lika viktigt skäl är att jag tycker att det är roligt att spela. I vår effektiva kultur håller vi 
nästan på att glömma bort leken. Det ska vi inte göra.  När människan inte längre kan leka är hon 
farlig. Diktatorer, bödlar och förtryckare är gravallvarliga.  De har alldeles glömt bort barnet inom sig. 
En liten studsande boll hjälper oss att locka fram det.”  
 
Fundera en stund på varför Martin Lönnebos beslut att motionera verkligen fungerar. 
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Principerna för Motiverande samtal i HPB 
 
Samtalet i HPB har syftet att inspirera till bättre hälsa och välmående genom förändring av livsstilen. 
Det är viktigt att känna till hur detta med att inspirera, motivera, stimulera och entusiasmera går till 
när det fungerar som bäst och vad man bör undvika för att inte hamna i argumentation, 
konfrontation eller till och med konflikt med den du vill nå med din kunskap och ditt budskap. 
 
Det finns en risk att man som hälsoprofilbedömare vill dela med sig av det man kan om betydelsen av 
regelbunden motion, bra kostvanor, risken med att använda tobak etcetera, utan att först få reda på 
om den man pratar med är intresserad. Utgångspunkten i Motiverande Samtal, MI (Motivational 
Interviewing) är att traditionell rådgivning snarare kan skapa motstånd och ibland i ännu sämre 
vanor. De flesta av oss vill helt enkelt inte ”bli tillsagda” om vad man borde göra för 
livsstilsförändringar. Det handlar mer om att inse att varje människa är expert på sig själv, har de 
bästa lösningarna på sina egna problem och tar eget ansvar för hur man lever. Vi har också tidigare 
nämnt att även ett eget val och ett eget beslut är den viktigaste förutsättningen för att lyckas med en 
bestående beteendeförändring. 
 

Reflektivt lyssnande som grundläggande färdighet att 
kommunicera 
Här presenteras fyra olika sätt av så kallat ”Reflektivt lyssnande”: 

• Bekräftelse 
• Öppna frågor 
• Reflektioner 
• Sammanfattningar 

 
Hälsoprofilbedömningen har en inledande fas av bekräftelse. Att bekräfta en annan människa är att 
konstatera, acceptera, respektera, uppskatta och bekräfta personens kompetens, nuvarande 
situation och värderingar.  
 
Här fungerar det bra med öppna frågor, t ex: Berätta mer om, förklara närmare, hur, vad, på vilket 
sätt … 
Öppna frågor visar att du är intresserad av att få veta mer, vilket inbjuder till en dialog som skapar 
kontakt, förtroende och ett gott samarbete. 
 
Reflektioner kan vara både enkla och komplexa. En enkel reflektion innebär att man bara återspeglar 
det som sägs (berättar tillbaka), men med egna ord. En komplex reflektion utgår från det som 
personen säger, men ”bollas tillbaka” med en ytterligare kommentar för att visa att man förstått vad 
man hört i en vidare mening. 
 
Sammanfattningar fyller samma funktion som reflektioner. En sammanfattning är ett sätt att 
summera det som hittills har sagts och som samtidigt kan innebära att byta fokus i samtalet eller 
komma fram till en slutsats.    
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Principer i ett Motiverande samtal 
 
Visa empati 
Den kanske viktigaste principen i Motiverande samtal är att visa empati, det vill säga 
inlevelseförmåga, förståelse. Detta görs främst med det reflektiva lyssnandet – se ovan. 
 
Utveckla diskrepans 
Detta innebär att det kan finnas möjligheter att jämföra fördelarna med att till exempel vara fysiskt 
inaktiv med vad det också kan finnas för fördelar med att vara motionär. Ett sätt att öka 
diskrepansen mellan att vara fysiskt inaktiv med att vara regelbunden motionär är att ställa några 
frågor om de båda förutsättningarna: 
Vilka är fördelarna med att vara fysiskt inaktiv jämfört med att vara fysiskt aktiv?  
Hur ser det ut om ett år (eller tre år) om du är fortsatt fysiskt inaktiv jämfört med om du skulle vara 
regelbunden motionär? 
 
Stöd självtillit 
Det är viktigt att du visar att du har tilltro till och ytterligare stärker personens egen förmåga att ta 
hand om den kommande förändringen. Detta går att visa bl a genom att påvisa deltagarens 
nuvarande goda hälsovanor i en promotiv anda. Det går också att lyfta fram tidigare goda 
erfarenheter från gjorda förändringar. Exempel på frågor kan vara: 

• Var finns dina energikällor inför viktiga uppgifter? 
• Hur kommer du att hitta kraften inför kommande förändring? 

 
”Rulla med motstånd” 
Undvik direkta råd, argumentation och konfrontation. Att ”rulla med motstånd” är att acceptera 
personens argument om varför det inte skulle fungera att sluta röka, ändra kostvanor, börja 
motionera eller gå ner i vikt. Det är ju faktiskt bara personen själv som kan ändra en vana. Här 
återkommer vi till det egna valet, det egna beslutet och det egna ansvaret. Här kan reflektioner 
fungera bra: 
Du inser att regelbunden motion skulle vara bra för dig, men att tiden just nu inte räcker till för att 
börja träna. 
Du vet att rökning är skadligt för hälsan, men än så länge överväger de positiva effekterna av din 
rökning. 
Efter en reflektion kan en öppen fråga vara användbar: 
Berätta lite mer om hur du resonerar. 
 
Erbjud information 
Ett sätt att undvika den direkta rådgivningen är att överlämna till personen själv att berätta lite mer 
till exempel om fördelarna med att motionera. Fråga också om det är OK om du själv får berätta det 
du vet inom samma område.  

Bedöm tillsammans beredskapen för förändring 
En viktig utgångspunkt är att bedöma den aktuella förändringsbenägenheten. Läs mer om detta 
under rubriken ”Min hälsovision”. 
 

Uppmuntra ”förändringsprat” 
Det är angeläget att deltagaren ser sitt nuläge med hjälp av resultatet i sin HPB och utifrån det 
funderar på vad som skulle kunna vara annorlunda och vilka positiva effekter det skulle få. Här kan 
öppna frågor vara en hjälp för deltagaren: 
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Önskan om förändring: Vad skulle du önska var annorlunda när det gäller din livsstil, dina 
hälsoupplevelser, din vikt och din kondition? Hur angeläget är det att det blir en förändring? 
Argument för förändring: Vad finns det för nackdelar med att behålla din nuvarande livsstil? Vad 
skulle en förändring få för positiva effekter?  
Förmåga till förändring: Vad skulle vara lättast att ändra på? Var hittar du kraften och motivationen? 
 
 

Anpassa samtalets inriktning till graden av motivation för 
förändring 
 
Låg motivation 
Personen har inget intresse av att ändra något i sin livsstil. Då är det är viktigt att acceptera och 
respektera den du pratar med. Det går dock att fråga: 

• Ser du några för- eller nackdelar med din nuvarande livsstil? 
• Hur länge har din aktuella livsstil sett likadan ut? 
• Hur är dina erfarenheter från tidigare förändringar i livsstilen? 
• Påverkar din nuvarande livsstil din hälsa och ork? 

 
Intresse finns, men … 
Här finns ett visst intresse för en förändring, men det osäkert om de positiva konsekvenserna 
överväger nackdelarna med förändringen. Här finns några förslag på frågor: 

• Berätta lite mer om hur du tänker när det gäller de positiva effekterna av en förändring? 
• Vad behöver du för ytterligare argument och stöd i ditt underlag för att fatta beslut om en 

förändring? 
 
Stark motivation 
”Min hälsovision” är besvarad och beslut är fattat. Här behövs kanske hjälp och anvisningar om hur 
det går till i praktiken när det gäller att börja motionera, ändra kostvanor, arbeta med 
stresshantering etc. 
 
 
 
 

  



 
 
Kapitel 2 – Medvetandegörande kommunikation  Sida 10 av 16 

© Copyright 2017: HPI Health Profile Institute AB 

Self-Determination Theory, Social Cognitive 
Theory och Transtheoretical model 
 
 

Motivation 
Motivation kan beskrivas som intensiteten och uthålligheten i kombination med de valmöjligheter 
som individen står inför och den prestation som uppnås i den specifika situationen. Motivation 
hjälper individen att våga ta ”nästa steg”, förbereder till att nå uppsatta mål och att prestera 
önskvärda resultat. 
 
Länge var det generella antagandet inom forskning att det endast fanns två typer av motivation: 
”Yttre motivation” och ”Inre motivation”. Den yttre motivationen bygger på belöningar, att uppnå 
mål, att uppfylla krav skapade av andra och ofta med en yttre kontroll. Den inre motivationen är mer 
en inre önskan och ett inre behov att själv bestämma och att känna att man kan handskas med sin 
tillvaro. Dagens forskning präglas dock av en mer multidimensionell syn. Då det finns en mängd 
olika motivationsteorier kommer ett par av de mest använda teorierna att presenteras.  
 
 

Self-determination theory 
 
Self-Determination Theory (SDT), som har utvecklats av Deci och Ryan, fokuserar på kvaliteten i 
motivationen i stället för kvantiteten. Det bästa är givetvis om beteenden drivs av en inre motivation 
men så är inte alltid fallet. En central fråga i SDT är hur människor motiveras till alla beteenden som 
inte drivs av inre motivation.  
 
Motivation är ett begrepp med flera dimensioner, SDT beskriver motivation över ett kontinuum av 
självbestämmande. 
 
Typ av motivation Amotivation Yttre motivation Inre motivation 
 
Typ av reglering Icke Yttre  Introjicerad Identifierad Integrerad   Inre  
 reglering reglering reglering reglering reglering  reglering 
 
Beteende kvalitet  Kontroll       Självbestämmande 
 
Figur 1 Kontinuum över självbestämmande (SDT).  
 

 
Amotivation 
Icke reglering – individen känner inte någon motivation och har inga mål för vad han/hon gör 
 
 

Yttre motivation 
Yttre reglering - Den mest kontrollerade formen av yttre motivation. Beteendet kontrolleras av yttre 
källor såsom materiella belöningar eller undvikande av negativa konsekvenser. Exempel: Mannen 
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som promenerar varje kväll endast för att frun tjatar eller de anställda som motionerar enbart för att 
samla poäng till ett pris.  
 

Introjicerad reglering – En yttre källa till motivation har förvandlats till att bli av inre karaktär. 
Individen sväljer värderingarna bakom beteendet utan att smälta dem och utan att vare sig 
identifiera sig eller tro på värderingarna. Individen kontrollerar själv beteendet och drabbas av dåligt 
samvete om hon/han inte utför beteendet. Exempel: Mannen får dåligt samvete om han inte följer 
med på kvällspromenaden eller de anställda tränar för att de vet att de borde men köper inte helt 
argumenten varför de ska träna. 
 
Identifierad reglering – Individen utför ett beteende som han/hon själv har valt och tycker är viktigt 
för sig själv som person. Beteendet är nu en del av individens identitet. Exempel: De ovan beskrivna 
personerna har accepterat att motion är bra för hälsan. 
 
Integrerad reglering – Individen har tagit in beteendet och integrerat det med andra viktiga aspekter 
av sig själv. Värderingarna bakom det självvalda beteendet stämmer överens med andra centrala 
övertygelser i identiteten och formar en helhet som stabil grund för att bibehålla beteendet. 
Individen accepterar hela förtjänsten med motion och denna värdering hänger ihop med betydelsen 
av andra hälsobeteenden som att äta och sova bra. Exempel: Personerna motionerar för att uppnå 
en bättre hälsa. 
 

Inre motivation 
Inre reglering – Individen drivs av en inre drivkraft att utföra beteendet. Man gör något eftersom det 
är roligt, spännande, känner glädje att åstadkomma något eller för att det är kul att lära sig något 
nytt. Exempel: Kvinnan som tränar spinning eftersom hon tycker att det är roligt eller mannen som 
spelar golf för att han tycker att det är roligt att hela tiden förbättra sig.  

 
Till vänster på kontinuumet finner vi mer kontrollerade former av motivation medan till höger finns 
de motivationsformer som präglas av högre grad av självbestämmande. Ju mer självbestämmande 
reglering är desto stabilare grund för långsiktigt upprätthållande av beteendet.  
 
SDT identifierar tre fundamentala psykologiska behov: 

• Kompetens – Känslan av att klara av beteendet 
• Autonomi/frivillighet – Att ägna sig åt beteendet av fri vilja 
• Social tillhörighet – Behovet att känna tillhörighet och social närhet till andra 
 

Situationer eller beteenden som ger möjlighet för individen att tillfredsställa dessa behov kommer 
öka sannolikheten för självbestämmande och inre motivation (4). Exempel: Jag spelar fotboll 
eftersom jag är duktig på det, för att jag vill och för att jag känner en social tillhörighet till mina 
lagkamrater. 
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Social cognitive theory 

 
Jag kan själv! Ett uttryck som är lika betydelsefullt för en 1 åring som lär sig att gå som för en 89 åring 
som varje dag går de 100 metrarna till brevlådan för att hämta posten.  

Behovet att man är duktig, kompetent och klarar av att utföra en specifik uppgift här och nu, är 
central genom hela livet.  
 
Social Cognitive Theory (Socialkognitiva teorin), som är utvecklad av Bandura, utgår från följande 
antaganden: 
Beteende är direkt kontrollerat av individen och föregås av en kognitiv aktivitet. Med kognitiv 
aktivitet menas bearbetning av information som man får genom sinnena, talet och människans 
förmåga att styra sin egen verksamhet.  
Människor har förmågan att reflektera över sitt eget beteende och miljön omkring dem. 
Det pågår ett ständigt dynamiskt samspel mellan händelser i miljön, personliga faktorer hos 
individen, som tankar och känslor, och beteende (4). 
 
Nyckelbegreppet i den socialkognitiva teorin är Self-efficacy. 
 

Self-efficacy 
Self-efficacy kan beskrivas som individens tilltro till sin förmåga att utföra en specifik aktivitet i en 
specifik situation, vilket ska leda till ett önskvärt utfall. Self-efficacy består av inlärda tankemönster 
som utvecklas av egen erfarenhet och genom att observera andras beteende. Exempelvis, har jag 
positiva erfarenheter av idrott kommer jag ha en större tilltro till att jag kommer klara av ett 
träningsprogram. Var jag däremot alltid den som blev vald sist på skolgympan och på rasterna och 
har således mycket dåliga erfarenheter av idrott så kommer min tilltro till att klara av att följa ett 
träningsprogram vara låg. Min tilltro till min förmåga att lyckas kan också förstärkas genom att se 
andra personer i min närhet, som jag kan identifiera mig med, lyckas. Exempel: Om Olle kan 
promenera varje dag borde även jag klara av det.  
 
Styrkan i Self-efficacy = kommer jag att komma förbi hinder som är i vägen för mitt beteende? 
Exempel: Klarar jag av att promenera 30 min varje dag trots att det regnar? 
 
Hur generell Self-efficacy är = kan tilltron till att klara av beteendet generaliseras till andra 
beteenden. Exempel: Klarar jag även av att cykla 30 min varje dag 
 
Nivån av Self-efficacy = till vilken grad/intensitet klarar jag att utföra beteendet. Exempel: Klarar jag 
att promenera 45 min varje dag eller bara 15 minuter? 
 
Förväntningar på utfallet av beteendet – Vilka fördelar respektive kostnader är kopplade till att jag 
lyckas hålla mig till beteendet? Min tilltro till att beteendet ska leda till ett önskvärt utfall. Exempel: 
Jag har en tilltro att promenader 30 min varje dag i 4 månader ska leda till att jag går ner i vikt och 
mår bättre. Upplevda kostnader av beteendet skulle kunna vara att jag får mindre tid till andra saker.  
 
Värdet på utfallet – Hur viktigt är det att jag uppnår det jag hoppas på genom aktiviteten? 
Exempelvis att jag går ner i vikt.  
 
För att lyckas med en beteendeförändring räcker det således inte bara med att individen är 
motiverad till att genomföra förändringen. Hon/han måste även ha en tilltro till att klara av 
förändringen och att förändringen resulterar i något som individen tycker är viktigt för sig själv. 
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Transtheoretical model 
 
Prochaska m fl beskriver i Transtheoretical model (transteoretiska modellen) beteendeförändring 
som en dynamisk process som sker över en period av tid och därmed sträcker sig över flera olika 
stadier. Den transteoretiska modellen innefattar följande förändringsstadier som även kan illustreras 
i form av en förändringstrappa 
 
Förnekelse/inte beredd: Första stadiet innebär att man överhuvudtaget inte överväger någon 
förändring och ingen motivation finns till förändring. 
 
Begrundande/osäker/reflekterande: Då man kommit till det andra stadiet överväger man en 
förändring och hamnar ofta i en konflikt med sina befintliga levnadsvanor. 
 
Förberedelse/beredd: Det tredje stadiet innebär att man har en konkret avsikt att göra något åt sitt 
beteende och i en bestämd riktning. 
 
Handling: Fjärde stadiet innebär att man också i praktiken påbörjar den förändring som man haft för 
avsikt att genomföra.  
 
Bibehålla: Femte stadiet står för vidmakthållande av det förändrade beteendet över lång tid, vilket 
även innebär motståndskraft vid ”risksituationer”.  
 
Enligt denna modell är 
beteende-förändring alltså en 
process från ”Förnekelse” till 
en aktiv handling, d v s en 
bestående ny vana. I modellen 
till höger beskrivs också att 
återfall kan ske till lägre 
stadier.  
 
Det är således viktigt att anpassa hälsoinformation till var den enskilde individen befinner sig i denna 
process. 
 
Den transteoretiska modellen betonar också vikten av Self-efficacy. Ju högre upp individen har 
kommit på förändringstrappan desto högre är tilltron till förmågan att klara av förändringen.  
 
 
 

  



 
 
Kapitel 2 – Medvetandegörande kommunikation  Sida 14 av 16 

© Copyright 2017: HPI Health Profile Institute AB 

Hälsoprofilbedömning som förändringsarbete 
 

Patient, klient eller deltagare? 
Är den person som kommer till en Hälsoprofilbedömning patient, klient eller deltagare?  
Vår uppfattning är att om vi ser denna person som en patient, kommer vi att ha en person där det 
kan vara svårt att ta ansvar, fatta beslut och göra kloka val.  
 
En klient är ”en person som står under någons beskydd”, d v s man är också i ett klart underläge 
gentemot hälsoprofilbedömaren.  
 
Det är värdefullt om vi kan uppfatta den person som kommer till en Hälsoprofilbedömning som en 
deltagare. Själva ordet ”deltagare” innebär ju att man tar aktiv del i sin HPB och har lättare för att 
också bli medveten, ta ställning och så småningom fatta beslut.  
 
 

Psykologiskt genomförande av en hälsoprofilbedömning – 
med god effekt!  
Det finns ett antal saker att tänka på i samband med det goda samtalet i en HPB!  
Deltagaren känner sig ofta lite osäker, är psykologiskt i ett klart underläge och kanske befarar dåliga 
resultat i sin HPB. Detta känner vi till och kan på olika sätt se till att skapa en trygghet hos deltagaren. 
 
Förberedelser  
Viktiga förberedelser är naturligtvis att du fått träffa din deltagare i samband med ett 
informationsmöte i förväg. Vid detta möte finns möjligheter att informera om:  

• syftet med HPB 
• vad som ingår i en HPB  
• vad man som deltagare kan få ut av att vara med i en HPB  
• vad man ska tänka på då man besvarar frågeformuläret till HPB  
• standardiseringskraven inför submaxtestet  
• tystnadsplikt mm  

 
Då får också deltagaren möjlighet att se vem det är som kommer att vara hälsoprofilbedömare. I 
samband med mötet lämnas också frågeformulären ut till deltagarna. Deltagaren besvarar frågorna i 
förväg och har med sig det ifyllda frågeformuläret till Hälsoprofilbedömningen. Övriga förberedelser:  
 
Se till att du har tagit fram allt det material du behöver för att kunna genomföra en hel HPB. 
Det innebär att du också ska ha kontrollerat så att all utrustning fungerar.  
 
Genomför HPB på en plats, som är inbjudande med avseende på vad som finns på väggarna, där det 
är städat och snyggt, där ni kan arbeta ostört och där ingen kan lyssna på ert samtal.  
 
Se till att din mobil är avstängd och att tillräcklig tid är avsatt för HPB:n. 
 
Fundera över din klädsel! En vit ”sjukhusrock” med namnbricka är att både förstärka och befästa det 
övertag du ändå har gentemot din deltagare. 
 
 
Tips på en bra början 
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Inför genomförandet av en HPB är det viktigt att du etablera en relation med din deltagare där 
han/hon känner sig trygg och har förtroende för dig. Det gör du genom att:  

• du presenterar dig och tar i hand  
• du hälsar din deltagare välkommen till HPB 
• du visar deltagaren tillrätta i lokalerna 
• du börjar med några allmänna kommentarer för att skapa god kontakt och trygghet, kanske 

genom en fråga ”Hur har dagen varit?”  
• inledningsvis kort berätta om de olika momenten i HPB och hur lång tid ni har på er 
• fråga om deltagarens förväntningar och om deltagaren varit med om HPB eller annan form 

av hälsotest/hälsosamtal tidigare 
• berätta om din tystnadsplikt 
• agera professionellt men okonstlat, lugnt och med en vänlig attityd 
• visa engagemang, intresse och ödmjukhet 
• inleda med att notera de bakgrundsuppgifter, d v s namn, adresser mm, i Plustoo™.  

 
Aktivt lyssnande när svaren i frågeformuläret diskuteras 
Lyssna aktivt innebär att du: 

• Ställer öppna frågor, vilket innebär att du undviker frågor som kan besvaras med ”Ja” eller 
”Nej” 

• Gå in för att konstatera, respektera, acceptera och registrera, vilket därmed också innebär 
att undvika att moralisera 

• Be deltagaren att berätta mer om och förklara närmare eller förtydliga sina svar 
• Visa att du lyssnar och ta inte över 
• Låt deltagaren tala till punkt 
• Reflektera över vad deltagaren säger 
• Sammanfatta kärnan i vad deltagaren har berättat för att visa att du har förstått och lyssnat 

på deltagaren 
Aktivt lyssnande innebär att vara närvarande med hela sitt jag och visa både verbalt och icke-verbalt 
att man hör vad den andre säger.  
 
Förhållningssätt då mätningarna påbörjas 

• Låt deltagaren vara med i processen hur de olika uppgifterna om vikt, bedömning av vikt ur 
ett hälsoperspektiv, beräknad syreupptagning och testvärde mm tas fram 

• Förklara metodfel och varför resultaten ibland inte överensstämmer med verkligheten 
•  

HPB genomförs i en avslappnad miljö 
Se också till att ni under HPB:n får en avslappnad stämning genom att:  

• skapa en trivsam atmosfär 
• det finns inslag av humor i kontakten  
• dialogen mellan er är positiv och lustbetonad  

 
En av våra hälsoprofilbedömare berättade i samband med en fortsättningskurs att hans målsättning 
med en HPB var att höra några skratt från sin deltagare.  

 
Det avslutande samtalet 

• Gå igenom hela Hälsoprofilen med din deltagare 
• Sammanfatta det positiva  
• Är det något som deltagaren vill förändra?  
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• Hur motiverad är deltagaren till förändringen? 
• Hur viktig är förändringen för deltagaren? 
• Vilken tilltro har deltagaren till att klara av förändringen? 
• Berätta om möjligheterna till uppföljning/ återkoppling/fortsatt kontakt  
• Förstärk deltagarens motivation genom att lyfta upp det positiva med förändringen 
• Visa tilltro till att deltagaren kommer att klara av förändringen 
• Presentera idén med ”Min Hälsovision”  

 
Tanken är att deltagaren ska gå ifrån sin Hälsoprofilbedömning med huvudet högt och fylld med 
positiv energi till att genomföra sin förändring.   
 
 
”Min hälsovision” – en handledning 
Det är här som blanketten ”Min Hälsovision” kommer in. ”Min Hälsovision” kan antingen besvaras av 
deltagaren tillsammans med dig eller presenteras som en ”hemuppgift” och lämnas över med några 
anvisningar i samband med avslutningen av en Hälsoprofilbedömning.  
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