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Sammendrag 

Tittel: Mestringstro- og kostholdsendring: En nettbasert miniintervensjon. 

Forfatter: Vibeke Skogen 

Veileder: Håvar Brendryen. En stor takk til veileder for ideer, gode råd, korreksjoner og 

innspill på veien. 

Formål: Hovedformålet med denne undersøkelsen var å undersøke effekten av en nettbasert 

miniintervensjon, designet for å øke initierings-mestringstro (IMT) (action self-efficacy) og 

opprettholdelses-mestringstro (OMT) (coping self-efficacy). Vi forventet at intervensjonen 

ville lede til økt mestringstro, sterkere intensjon og økt atferd. Intervensjonen hadde kosthold, 

nærmer bestemt, konsum av frukt og grønnsaker som tema.  

Design og metode: Eksperimentelt design. Undersøkelsen foregikk via internett og per  

e-post. Samtlige deltakere besvarte spørsmål vedrørende mestringstro, intensjon og atferd 

(konsum av frukt og grønnsaker), før og etter intervensjonen. Deltakerne ble tilfeldig fordelt i 

tre grupper; En kontrollgruppe, en gruppe som mottok intervensjon designet for økning av IMT 

og en gruppe som mottok intervensjon for økning av både IMT og OMT. Oppgavene i 

intervensjonene besto i å legge planer for atferd og visualisere gjennomføring av planene for å 

øke IMT og å erindre tidligere mestringsopplevelser og visualisere disse for å øke OMT.  

Deltakere: Studenter ved Universitetet i Oslo. Totalt besvarte 153 stykker det første 

spørreskjemaet. 89 fulgte opp hele intervensjonen og undersøkelsen. 70 av disse ble inkludert i 

analysematerialet.  

Resultater: Man fant ingen signifikant økning i mestringstro for noen av gruppene. Økning i 

intensjon for intervensjonsgruppe 1 var marginalt signifikant (p = .075) i forhold til 

kontrollgruppen. Økningen i konsum var signifikant for intervensjonsgruppe 1 i forhold til 

kontrollgruppen. Man fant for intervensjonsgruppe 1 en signifikant økning både i intensjon og 

konsum i forhold til intervensjonsgruppe 2. Med andre ord motsatt resultat av hva som var 

forventet. 

Konklusjon: IMT-intervensjonen hadde en effekt på konsum og intensjon, men ikke 

mestringstro hvilket kan skyldes at intervensjonene i realiteten påvirket andre aspekter enn 

mestringstro, som forventninger om utfall.  Handlingsplanlegging kan ha bidratt til en økning 

særlig i konsum. En spissing av intervensjonene i både form og innhold vil kostnadseffektivt 

kunne bidra til en endring i kosthold blant en potensiell stor andel av befolkningen. 
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Introduksjon 

 

Kosthold, internettbaserte intervensjoner og mestringstro 

 

 Det ble valgt å fokusere på kosthold og ”5 om dagen” i denne undersøkelsen av flere 

årsaker. For det første synes det relativt enkelt å måle og å rapportere en daglig økning eller 

nedgang av antall porsjoner med frukt og grønnsaker. Samtidig er betydningen av et sunt 

kosthold stor både for den enkelte personlig og også i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Et 

sunt kosthold er essensielt for barn og unges utvikling både fysisk og mentalt, for forebygging 

av sykdom, rehabilitering etter sykdom, nedgang i sykefravær og ikke minst for trivsel og 

velvære. Samfunnsøkonomisk kan et sunnere kosthold ha svært store konsekvenser. Bare 

sykefraværet i Norge koster samfunnet enorme summer. Ifølge SINTEF ble det i første halvdel 

av 2006 utbetalt 13 milliarder kroner i sykepenger. Det er uvisst hvilken betydning et sunnere 

kosthold i befolkningen vil ha for en nedgang i sykefraværet, men det er ikke uvisst at et sunt 

kosthold har betydning for en bedre helse. Nedgang i hjerte og karsykdommer er blant annet 

assosiert med lavere konsum av usunt fett (mettet fett og transfett) og med en økning i konsum 

av grønnsaker (Helse og Sosialdirektoratet 2007). Norges regjering har også tatt konsekvensen 

av betydningen av kosthold for befolkningens helse og presenterte i 2007, for første gang, en 

handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen. Fokus spenner fra kostholdsforbedringer rettet 

mot barn og unge, til matvaremarkedet og helsetjenesten (Helse- og Omsorgsdepartementet 

2007). 

 

 Fordelene med internettintervensjoner er flere. Man har mulighet til å nå et stort antall 

mennesker på meget kort tid ved hjelp av svært få ressurser. Internett favner samtidig bredt og 

man har mulighet for å nå ulike befolkningsgrupper. I Norge er tilgang på og bruk av pc og 

internett svært utbredt. Statistisk sentralbyrå har siden 1995 kartlagt tilgang på og bruk av IKT-

utstyr hos befolkningen. Andelen av befolkningen som har tilgang på hjemme-PC har økt fra  

39 % i 1995 til 85 % i 2006. Andel som har tilgang til internett har fra 1997 økt fra 13 % til 79 

% i 2006. I følge TNS Gallup lå antall som brukte internett hver måned i 1997 på mellom 13 % 

og 22 %. Tilsvarende tall for 2005 var på mellom 72 % og 77 %. For den del av befolkningen 

på over 60 år så man en økning fra 0 % til 4 % i 1997, og fra 30 % til 38 % i 2005. For andelen 

av befolkningen kun med grunnskoleutdanning så man en økning fra 8 % til 18 % i 1995 og fra 

57 % til 72 % i 2005. Argumenter som at mange befolkningsgrupper ekskluderes kan nok til en 
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viss grad ha gyldighet, men har over tid åpenbart blitt svekket. Mulighetene for å nå frem til 

store deler av befolkningen via internett er svært store. Internettbaserte intervensjoner rettet 

mot helsefremmende atferd kan derfor være et effektivt middel for å oppnå atferdsendring. 

  

 Vi har lykkes i å finne enkelte studier rettet mot internettintervensjoner og kosthold. 

Block et al (2004) hadde som mål å utvikle et e-post basert program rettet mot å redusere 

fettinntak og å øke konsum av frukt og grønnsaker hos deltakerne. Intervensjonen varte over 12 

uker og ga deltakerne løpende, via e-post, informasjon om kosthold og oppgaver med små 

ukentlige mål. Resultatene viset en signifikant økning i konsum av frukt og grønnsaker, og en 

signifikant nedgang i fettinntak.  

  

 Nakade et al foretok i 2006 en gjennomgang av 11 internettbaserte kostholdsprogram 

for å undersøke fremtidige muligheter for slike tilnærminger. Kriteriene for de utvalgte studier 

var tilfeldig utvalg, internettbasert testing av kostholdsprogrammer publisert mellom 1990 og 

2005. Intervensjonene ble gjennomført på deltakernes arbeidsplass. Resultatene viste noe 

endring i mat og kostholdsvaner og en økt bevissthet i forhold til sunne kostholdsvaner. Men 

enkelte av studiene viste små forskjeller mellom intervensjonsgruppe og kontrollgruppe. Tre av 

studiene hadde en intervensjonsperiode på ett år (for eksempel Harvey-Berino et al 2004). Den 

korteste intervensjonsperioden var på tre uker (Oenema et al 2005). Ifølge denne 

gjennomgangen synes det ikke som om man i stor nok grad har fått klargjort effekter over tid. 

Hovedkonklusjonen var derfor at det forelå et behov for ytterligere longitudinelle studier. 

 

 Det er innen en rekke helseteorier et sterkt fokus på mestringstroens betydning for 

atferdsendring. Dette fokus har blitt styrket de siste tiårene. Det fokuseres videre i økende grad 

på betydningen av mestringstro i de ulike fasene på veien mot atferdsendring som f. eks i 

prosessmodellen for helsehandling (Health Action Process Approach (HAPA)). Innen denne 

modellen hevdes det at mestringstro påvirker både intensjonsdannelse, initiering av atferd og 

opprettholdelse av atferd (Schwarzer, 2006) Det vil defor kunne være nyttig å utvikle 

intervensjoner med fokus på mestringstro innen ulike faser for å kunne bidra til 

kostholdsendring. Dersom man samtidig kan utvikle internettbaserte miniintervensjoner rettet 

mot mestringstro og kosthold, vil man samtidig som man bidrar til endring i kosthold, kunne nå 

store deler av befolkningen på en kostnadseffektiv måte.  
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Teori 

 

 Helseteorier søker å forklare og forutsi menneskelig atferd som enten bidrar til økt 

risiko for helseskader, eller atferd som bidrar til å redusere helseskader. (Schwarzer, 1992). Det 

er opp gjennom årene utviklet flere helseteorier og utført en rekke studier som forsøker å 

identifisere og forklare hvilke faktorer som påvirker oss, slik at enkeltmennesket og 

befolkningen sin i helhet kan utvikle en helsefremmende atferd. (Conner & Sparks, 2005). 

Mestringstro (self-efficacy) er et sentralt konsept som er kommet mer og mer i fokus de siste 

tiårene innen helsepsykologien, og som forskningen i større grad har rettet seg mot. 

Mestringstro eller individets tro på egen evne til å utføre og/eller opprettholde en atferd kan 

inkludere både et sunt kosthold, begrenset inntak av alkohol, røyk etc. Noen av de mest sentrale 

helseteoriene som omfatter dette konseptet er Sosialkognitiv teori (Social Cognitive Theory 

(SCT)), Teori om planlagt atferd (Theory of Planned Behaviour (TPB)) og Prosessmodellen for 

helsehandling (Health Action Process Approach (HAPA)). 

  

 Bandura bidro mot slutten av 70-tallet til et skifte av fokus innen helsepsykologien. 

Hovedfokus i Banduras Sosial-kognitive teori (SCT) er nettopp mestringstro. Bandura 

publiserte i 1977 sin artikkel om mestringstro. Frem til slutten av 70 årene hadde forskernes 

fokus hovedsakelig vært rettet mot at man lærte gjennom å se konsekvensene av sin egen atferd 

(Luszczynska & Schwarzer, 2005). Bandura mente at mestringstroen var den viktigste faktor 

for atferdsendring. Mestringstro refererer til individets “tro på egne evner til å utøve kontroll 

over hendelser som påvirker deres liv” (Bandura, 1989, s. 1175). Bandura mente at 

mestringstro kunne læres gjennom egen personlig erfaring, gjennom at man ser andre utfører 

(modelling) (Stroebe & Jonas, 1988) og lykkes i atferden og gjennom verbal overtalelse (som 

holdningskampanjer). SCT fremsto i 1986 som en ferdig utviklet helseteori og inkluderte 

mestringstro som et meget sentralt konsept (Luszczynska & Schwarzer, 2005). Bandura hevder 

selv at ingen mekanisme er mer sentral og dominerende enn mestringstroen i forbindelse med 

individets evne til å kontrollere seg selv og håndtere egen atferd (Bandura, 1989). Videre at 

mestringstroen bestemmer individets motivasjonsnivå, hvor mye innsats som legges i en atferd 

og hvor lenge atferden vedvarer. Et lignende konsept finner vi i teori om planlagt atferd, her 

kalt persipert atferdskontroll (Perceived Behavioural Control (PBC)). 

    

 Ajzen’s Teori om planlagt atferd (TPB) bygger på Fishbein og Ajzen’s teori om 

begrunnet handling (Theory of Reasoned Action (TRA)) fra 1975 og 1980. Innen TRA ble det 
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hevdet at den mest sentrale og nærmeste prediktor for en handling er intensjonen.  Imidlertid 

viste det seg at man ikke alltid på bakgrunn av intensjon kunne forutsi atferd. TPB ble utviklet 

med tanke på å gjøre TRA mer anvendelig og Persipert atferdskontroll (PBC) ble inkludert i 

modellen. PBC er en “eksplisitt overveielse av persepsjonen av kontroll over en atferd“ 

(Conner & Sparks 2005, s. 171), eller den kontroll individet anser at han/hun har i forhold til å 

utføre en bestemt atferd. Ved å inkludere PBC kunne man i større grad forklare hvorfor atferd 

ikke alltid kunne forutsies vha intensjon. Individets opplevelse av manglende evne til å utføre 

en atferd kunne bidra til at atferden ikke ble utført, til tross for at man hadde en intensjon om å 

utføre atferden. Ved å måle også PBC ville man derfor mer presist kunne forutsi atferd. 

 

 

 
 

Figur 1 Illustrasjon av TPB (Hentet fra Tidsskrift for Den norske legeforening 2007.) 

 

 Transteoretisk modell (TTM) ble utviklet i 80-årene og er den ledende stadiemodellen 

innen helsepsykologi (Sutton 2005). Den mest anvendte varianten av TTM inkluderer fem 

stadier. ”Før-overveielsestadiet” der man ikke vurderer å gjennomføre atferdsendring, 

”overveielsestadiet” der man seriøst vurderer endring, ”forberedelsesstadiet” som innebærer 

aktiv planlegging, ”handlingsstadiet” der man starter å utføre atferd og til sist 

”opprettholdelsesstadiet” der atferden opprettholdes over lengre tid (Henry et al 2006). Det 

antas at individet går igjennom stadiene i bestemt rekkefølge, men kan falle tilbake til tidligere 

stadier og gjennomgå påfølgende stadier på ny. Uavhengige variabler influerer overgangen fra 

et stadium til et annet. Disse inkluderer blant annet vurdering av pro et kontra, på samme måte 

som vurdering av utfall og risiko benyttes i andre helsemodeller, samt mestringstro som her 

beskrives som en tro på at en kan greie å utføre helseatferd til tross for utfordringer som måtte 

oppstå, og å unngå å falle for fristelser som innebærer en helsemessig risikofylt atferd 
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(Prochaska et al 2002). 

 

 
 

Figur 2 Illustrasjon av TTM (Hentet fra Tidsskrift for Den norske legeforening 2007.) 

  

 Prosessmodellen for helsehandling (Health Action Process Approach (HAPA)) er en av 

de nyere utviklede helseteorier. Mestringstro-konseptet er inkorporert og videreutviklet, og er 

svært sentralt innen modellen. 

Schwarzer foretok i 1992 det han selv kaller, en kritisk analyse av fire helseteorier; Teori om 

mestringstro, Helsetromodellen, TPB og Teori om forsvar og motivasjon (Protection 

Motivation Theory). Ut i fra sin analyse ønsket Schwarzer å “rekonseptualisere prosessen hvor 

mennesker tar i bruk forholdsregler, endrer skadelige helsevaner, opprettholder ønsket 

helseatferd og avholder seg fra risikoatferd” (Schwarzer, 1992, s.217). HAPA ble foreslått som 

et tilskudd til de allerede eksisterende teorier. Gjennom HAPA hevdes det at prosessene der 

mennesker tilegner seg, iverksetter og opprettholder helseatferd må deles inn i minst to ulike 

faser; En motivasjonsfase (kalt motivation- eller pre-intentional phase) og en handlingsfase 

(kalt violation-, action- eller self-regulatory phase) (Schwarzer 2006 og Sutton 2005). 

Schwarzer mener at mestringstro har betydning i begge faser.  
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 Figur 3 Illustrasjon av HAPA (Hentet fra Schwarzer 2007) 

 

 I motivasjonsfasen dannes intensjonen om å utføre eller unngå visse handlinger. Tre 

variabler influerer intensjonsdannelsen; Persipert risiko, forventninger om utfall og 

mestringstro. Schwarzer beskriver at det kan være slik at variablene opptrer i en kausal 

rekkefølge der forventninger om utfall oppstår før mestringstro. Eventuelle konsekvenser av en 

atferd vurderes gjerne før man tar standpunkt til om man er i stand til å utføre den atferden som 

er nødvendig for å oppnå resultatet. Samtidig vil risikobildet influere forventninger om utfall 

som igjen stimulerer mestringstroen. Risikovurderingen influerer bare indirekte i hvilken grad 

intensjon dannes. Forventninger om utfall og mestringstro anses å være hovedprediktorene for 

utvikling av intensjon. Mestringstro vil ha økende betydning jo større erfaring man har med en 

type atferd (Schwarzer, 2006).  

 

 Handlingsfasen deles inn i en planleggingsfase, en initieringsfase og en 

opprettholdelsesfase (Schwarzer, 2006 og Sutton, 2005). Inndelingen er utviklet etter modell av 

Marlatt, Maer og Quingley (1995). Marlatt et al gjør en modifisering av DiClemente et al’s 

beskrivelse av fem ulike typer mestringstro. Marlatt et al beskriver her blant annet 

initieringsmestringstro (IMT) (action self-efficacy) som ens tro på egen evne til å kunne oppnå 

de umiddelbare mål. Opprettholdelsesmestringstro (OMT) (coping self-efficacy) deles på den 

ene side inn i; troen på ens egen evne til å håndtere fristelser for tilbakefall til tidligere atferd 

og på den annen side; ens evne til å gjenoppta den ønskede atferd etter tilbakefall. Innen HAPA 

beskrives thandlingsfasen slik at når intensjonen om å utføre en spesifikk atferd har oppstått i 
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motivasjonsfasen, må denne intensjonen transformeres til konkrete planer om hvorledes man 

skal utføre atferden. Mestringstro har stor betydning også i denne fasen. Intensjonen om å 

utføre atferden følges av handlingsplaner for hvordan atferden skal utføres. Mestringstro har 

betydning i planleggingsfasen ved f. eks at man visualiserer at man utfører og mestrer atferden. 

Når atferden er iverksatt må denne også styres kognitivt. Opprettholdelse av en atferd krever 

selvregulering, som f.eks. å greie og holde seg til en diett eller fortsette å trene. Mennesker med 

høy mestringstro vil ofte visualisere at de greier å opprettholde atferden og dermed være bedre 

på selv-regulering enn mennesker med lavere mestringstro (Schwarzer, 2006).  Mennesker med 

høy mestringstro vil derfor i større grad greie å opprettholde en ønsket atferd enn mennesker 

med lavere mestringstro. 

Handlingsfasen vil i liten grad være influert av forventninger om utfall men i stor grad av 

mestringstro. Til sist vil situasjonelle muligheter og hindringer påvirke handlingsfasen. 

Handlingene vil kunne influeres av hvordan omgivelsen mottar atferden, støtter eller 

motarbeider den. (Schwarzer, 2006). 

 HAPA skiller videre mellom generell og spesifikk mestringstro. Med generell 

mestringstro menes “troen på ens egen kompetanse til å håndtere en rekke stressende eller 

utfordrende krav…” (Luszczynska et al 2005). Spesifikk mestringstro er på den annen side 

forbeholdt den enkelte oppgave man undertiden forsøker å håndtere (Luszczynska et al 2005). 

Eksempelvis vil mestringstro i forhold til å spise frukt betegnes som spesifikk mestringstro. Det 

samme vil ens tro på egen mestring i forhold til det å trene og å opprettholde trening tre ganger 

per uke, eller tro på egen evne til å unnlate å spise sjokolade. Alt dette til sammen kan 

karakteriseres som helseatferd. Generell mestringstro er individets tro på egen evne til å utføre 

og opprettholde helseatferd som kan inkludere ovennevnte spesifikke handlinger eller 

unnlatelser. 

 

 Det er forsket på mestringstroens betydning for endring av atferd på en rekke områder 

innefor helseatferd; Kosthold, trening, amming, alkoholkonsum, stressmestring mv. 

(Fahrenwald & Walker 2003; Garcia & Mann, 2003; Hahn & von Lengerke, 1998; 

Luszczynska & al, 2005; Nelson, K. M & al, 2007; Weinstein, 1993). Særlig mestringstroens 

betydning for trening og fysisk aktivitet synes å være fremtredende forskningsområder, både i 

forhold til idrettsutøvere og vanlige mosjonister, men også i forbindelse med rehabilitering av 

mennesker med ulike lidelser som hjerte og karsykdommer, diabetes, høyt kolesterol osv.  Det 

vil derfor i det følgende fokuseres på undersøkelser rettet mot mestringstro og treningsatferd og 

kostholdsstudier da kosthold er fokus for gjeldende undersøkelse. Fellestrekk synes å være 
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oppfatningen av mestringstro som en av de viktigste mediatorvariabel for intensjonsdannelse 

og for atferdsatferd. 

 

 Sniehotta et al (2005) undersøkte gapet man ofte finner mellom menneskers intensjon 

om å trene og en faktisk mangel på å trene (”intention-behaviour gap”). Deltakerne var 

hjertepasienter under rehabilitering. Man fant blant annet at opprettholdelsesmestringstro 

fungerte som en mediatorvariabel mellom intensjon og atferd.   

 

 Lippke et al (2005) hadde som mål å undersøke en tre-stadie modell for atferdsendring. 

Undersøkelsen fokuserte på trening og det ble foretatt et skille der deltakerne ble delt inn i tre 

grupper som befant seg på tre ulikt definerte stadier. En gruppe med deltakere  uten intensjon 

om å trene, en med deltakere som hadde intensjon om å trene og den siste med deltakere som 

faktisk trente. Hypotesen var at intensjonsdannelse, handlingsplanlegging og atferdsendring 

fungerte ulikt på disse tre stadiene. Om og i hvilken grad mestringstro, forventninger om utfall 

og risikovurderinger fungerer som prediktorer for intensjon, handlingsplanlegging og atferd  

ville avhenge av hvilket stadium individet befiant seg på. 

Deltakerne som var ortopediske pasienter ble målt ved starten av sin rehabilitering og på 

slutten, samt seks måneder senere. Risikovurdering og planlegging var viktig ved enkelte, men 

ikke alle av stadiene mens mestringstro viste seg å være imperativ for alle tre stadier. 

     

 Luszczynska og Sutton skilte i sitt studium fra 2006 mellom opprettholdelses-

mestringstro (maintenance self-efficacy) og gjenopprettelses-mestringstro (recovery self-

efficacy). Opprettholdelses-mestringstro ble brukt i betydningen å opprettholde en atferd. 

Gjenopprettelses-mestringstro og i forbindelse med å gjenoppta atferd etter ”tilbakefall”. (I vår 

undersøkelse brukes opprettholdelses-mestringstro (OMT) som betegnelse for begge 

situasjonene). Luszczynska og Sutton undersøkte om opprettholdelses-mestringstro forutsa 

trening hos personer som gjennomgående trener, og om gjenopprettelses-mestringstro forutsa 

gjenopptak av trening blant de som hadde slutter å trene. 114 pasienter med hjerteinfarkt deltok 

i studiet. Resultatene viste at blant de som opprettholdt fysisk aktivitet etter åtte måneder, 

forutsa opprettholdelses-mestringstro fysisk aktivitet. Blant de som sluttet å trene forutsa 

gjenopprettholdelses-mestringstro opptak av den fysiske aktiviteten. 

      

 I 2006 ble et 2-årig longitudinelt studie vedrørende mestringstro og intensjon i 

forbindelse med jogging avsluttet (Luszczynska et al). Det ble her gjort den samme sondringen 
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i mestringstro; Opprettholdelses- og gjenopprettelses-mestringstro, som i undersøkelsen 

beskrevet ovenfor. Hovedhypotesen gikk ut på at individer med sterk intensjon og 

opprettholdelses-mestringstro eller gjenopprettelses-mestringstro ville jogge oftere enn de med 

lavere intensjon og mestringstro. 139 personer (80 % menn) fra 15 til 60 år fullførte 

undersøkelsen. Resultatene viste at intensjon og gjenopprettelses-mestringstro i like stor grad 

forutså atferden. Man fant ingen effekt for oprettholdelses-mestringstro. Dette kunne skyldes at 

hoveddelen av utvalget opplevde tilbakefall, mens effekten på gjenopprettelses-mestringstroen 

var tilsvarende sterk idet utvalget besto stort sett av individer med tilbakefall. 

  

    Forskning viser at mestringstro, som for treningsatferd, har stor betydning for 

kostholdsendring. Nedenfor trekkes fremheves enkelte studier som synes relevante og er gode 

eksempler for dette området. Contento et al’s gjennomgang av 265 studier er særlig sentralt i 

denne sammenheng da det viser en utvikling og endring i fokus fra holdninger og atferd til 

blant annet den betydning man i økende grad mener mestringstro har for atferdsendring. 

Schwarzer og Renners studie fra 2000 er sentralt i forbindelse med å kunne etablere et skille 

mellom mestringstro i ulike faser; mestringstro i forbindelse med å øke intensjon og 

mestringstro i forbindelse med opprettholdelse av ønsket helseatferd. Det er nettopp denne 

sondringen som benyttes i vår undersøkelse. 

 

  Contento et al foretok i 2002 en gjennomgang av 265 kostholdsrelaterte studier i årene 

1980-1999. Man ser her et skifte innen forskningen fra fokus på holdninger og atferd til blant 

annet stor fokus på mestringstro.  Studiene som ble gjennomgått rettet seg mot seks ulike 

populasjonsgrupper og opplæring av disse; Førskolebarn, skolebarn, voksne, gravide kvinner 

og fremming av amming og “profesjonelle” innen kostholdsfaget som gruppe (lærere, 

kostholdsstudenter, kantinepersonell etc.). Grupper med særskilte ernæringsbehov, særskilte 

medisinske tilstander og personer på ulike dietter ble ikke inkludert i denne gjennomgangen. 

Gruppene i studiene ble målt både på atferdsendring, psykologisk endring, atferdskapasitet, 

dvs. kunnskap og evner som gjør den enkelte person i stand til å gjennomføre atferdsendringen, 

og til sist ”andre potensielle mediatorvariabler”. 

Denne gjennomgangen viser for det første at en rekke mål er benyttet for å evaluere 

effektiviteten av kostholdsopplæring. Korrelasjonen mellom kunnskap og atferd har vist seg 

gjennomgående lav. Atferdsendring avhenger av ulike mediatorvariabler. Fokus har endret seg 

fra 80 årenes fokus på holdninger og atferd, til 90 årene da ulike sosialpsykologiske teorier som 

Sosial-kognitiv Teori, og særlig mestringstro, ble lagt til grunn for studiene vedrørende 
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kostholdsendring. Mestringstro gjør seg fremdeles i sterk grad gjeldende. 

 

 Flere studier retter seg direkte mot konsum av frukt og grønnsaker. Watters et al 

undersøkte i 2006 forholdet mellom ulike psykososiale faktorer og frukt- og grøntkonsum blant 

Afroamerikanske voksne. De fleste kostholdsstudier i forhold til Afroamerikanere har rettet seg 

mot demografiske variabler, mens kun få studier har tatt hensyn til psykososiale faktorer som 

mediatorvariabler mellom intensjon og atferd. I dette studiet benyttet man et rammeverk kalt 

“Precede”. “Precede” tar for seg predisponerte faktorer som individets erfaringsbakgrunn, 

holdninger tro, kunnskap, personlige preferanser og mestringstro. Dernest 

forsterkende/støttende faktorer som insitamenter og belønning, sosial støtte og innflytelse fra 

personer som er betydningsfulle for en. Til sist måles faktorer som gjør atferden enklere å 

utføre som programmer og tiltak og ressurser som er nødvendig for å utføre atferden. Målinger 

av ovennevnte faktorer i forbindelse med frukt- og grøntkonsum kan være viktig for utvikle 

intervensjoner som nettopp øker frukt- og grøntkonsum i befolkningen.  

Resultatene viste at predisponerte faktorer og støttende faktorer var assosiert med høyt inntak 

av frukt og grønt. Også demografiske variabler som utdannelse hadde betydning. Imidlertid 

viste studiet at særlig mestringstro var sterkest assosiert med høyt konsum. Man fant forskjeller 

mellom menn og kvinner. Mestringstro, kunnskap om anbefalt mengde og å lage mat sammen 

med andre var assosiert med høyere konsum kun blant kvinner, mens kunnskap om frukt og 

grøntanbefalinger var assosiert med høyere inntak kun blant menn. Deltakelsen i dette studiet 

var lav og kan derfor begrense generaliserbarheten. Studiet hadde enkelte andre begrensninger 

men viste totalt sett at intervensjoner som retter seg mot mestringstro, kunnskap og holdninger 

kan være mest effektive for et økt frukt- og grøntkonsum. 

  

 Schwarzer og Renners ønsket med sin undersøkelse fra 2000 å bidra til å empirisk 

etablere et konseptuelt skille mellom initierings-mestringstro (IMT) (action self-efficacy) og 

opprettholdelses-mestringstro (OMT) (coping self-efficacy). Man forklarte IMT som; 

Mestringstro rettet mot evne til å iverksette ønsket atferd og OMT som; Mestringstro rettet mot 

å håndtere tilbakefall til uønsket atferd og å opprettholde ønsket atferd.  

Høy IMT innebærer en forventning om positivt utfall, visualisering av positive scenarioer, 

intensjon til å endre atferd og forsøk på å initiere ønsket atferd. OMT innebærer optimistisk tro 

om ens evne til å håndtere hindringer og å opprettholde atferden (dette er beskrevet nærmer 

under teoridelen under HAPA). Total ble tre faktorer undersøkt som mulige prediktorvariabler 

for positiv helseatferd eller eventuelt som hindringer for slik atferd; Risikovurderinger, 
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forventninger om utfall og mestringstro. I hvilken grad demografiske variabler (alder, kjønn og 

kroppsvekt) hadde betydning ble i tilegg analysert. Deltagerne, 580 personer, ble undergitt mål 

for mestringstro, forventinger om utfall og risikovurderinger i forbindelse med et sunt kosthold. 

Resultatene viste at deltakere med høy mestringstro i forhold til det å spise sunt hadde et 

sunnere kosthold i forhold til deltakere med lavere mestringstro på området. Intensjonen om å 

spise sunt ble i størst grad forutsagt av forventninger om utfall og mestringstro i 

motivasjonsfasen. Risikovurdering hadde mindre betydning. Noen kausal rekkefølge mellom 

forventninger om utfall, mestringstro og risikovurderinger fremkom ikke. Resultatene bekreftet 

tidligere studiers resultater der man har funnet at intensjon er den beste prediktor for atferd. 

Studiet støttet HAPAs teori om at mestringstro har mindre betydning i motivasjonsfasen og at 

forventninger om utfall har størst betydning. Derimot vil mestringstro i handlingsfasen, med 

unntak av intensjon, ha sterkest innvirkning på om atferden både iverksettes og opprettholdes. 

Studiet hadde enkelte begrensninger. Det var basert på selvrapportering ogdet var ikke-

eksperimentelt. Funnene indikerer likevel at ved intervensjoner rettet mot å øke intensjon bør 

det legges større vekt på informasjon om positive utfall ved atferdsendring, mens intervensjon 

rettet mot å opprettholde en ønsket atferd i stor grad bør fokusere på å forbedre individets tro 

på egen evne til å håndtere og følge opp atferden; Mestringstroen 

  

 Luszczynska et al utførte i 2006 en e-postundersøkelse der de ønsket å undersøke 

effekten av intervensjoner rettet mot mestringstro alene, eller mestringstro kombinert med 

intervensjon rettet mot handlingsplanlegging (action planning). Målet var å øke mestringstro og 

handlingsplanlegging som ville føre til økt konsum av frukt og grønt. Mestringstro er en av 

faktorene som sterkest er assosiert med høyere konsum av frukt og grønnsaker. (Luszczynska 

et al 2006). Hypotesen var at i begge intervensjonsgruppene, mestringstrogruppen og 

kombinasjonsgruppen mestringstro og intervensjon vedrørende handlingsplanlegging, ville 

man se økning i frukt- og grøntkonsum også etter 6 måneder. Ingen økning ville finne sted i 

kontrollgruppen. 200 voksne, friske og normalvektige ikke-vegetarianere/veganere deltok i 

undersøkelsen. Alle tre grupper ble målt på frukt og grøntkonsum i løpet av de to siste uker, 

intensjon for å spise frukt og grønnsaker den nærmeste måneden og mestringstro og 

handlingsplan for morgendagen. Resultatene viste en økning i konsum av frukt og grønnsaker 

etter seks måneder i begge intervensjonsgruppene. Man så en økning i mestringstro i gruppen 

som kun mottok mestringstro-intervensjonen og en økning både i mestringstro og 

handlingsplanlegging i gruppen som mottok begge typer intervensjon. Disse endring i 

kognisjon mente man fungerte som mediatorvariabler for økningen i konsum. Man så 
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imidlertid ingen større økning i konsum i mestringstro- og handlingsplanleggingsgruppen enn i 

mestringstrogruppen. Dette mente man blant annet kunne skyldes at intervensjonen rettet mot 

handlingsplanlegging ikke inneholdt samme type tilbakemeldinger som 

mestringstrointervensjonen. Resultatene ga støtte til tidligere studier som viser at å styrke 

individets mestringstro kan føre til atferdsendring (Luszczynska et al 2006). 

 

 Henry et al (2006) undersøkte anvendeligheten av TTM til bruk i intervensjoner. 

De ønsket å undersøke forholdet mellom endring gjennom stadiene, endringsprosesser og 

mestringstrovariabelen innen TTM. Studiet fokuserte på økning av konsum av frukt og 

grønnsaker blant lavtlønnede, afroamerikanske mødre. Mestringstro ble målt i forhold til hvor 

stor tro man hadde på egen evne til å spise frukt og grønt i vanskelige situasjoner (“vanskelige 

situasjoner” kunne her være her at man var trett, hadde dårlig tid, ikke var hjemme osv.) 

Studiet viste at mestringstro i forhold til å spise frukt og grønnsaker i ulike spisesituasjoner, og 

i forhold til vanskelige situasjoner, var høyere for kvinnene i senere stadier i forhold til de 

tidligere stadiene. Intervensjoner for kvinner i tidligere stadier bør derfor vektlegge bl.a. 

forsterking av mestringstroen, å øke ens evne til å legge planer og å utføre atferden i tillegg til å 

øke bevisstheten omkring helsefordeler ved den aktuelle atferd. 

 

 

Oppsummering og rasjonale for undersøkelsen 

 

 Målet for undersøkelsen var å øke mestringstro ved hjelp av miniintervensjoner. 

Økningen i mestringstro ville føre til en økning i intensjon og atferd. Undersøkelsen tok 

utgangspunkt i HAPA’s inndeling av helseatferd der det skilles mellom en motivasjonsfase og 

en handlingsfase. Intervensjonene fokuserte på mestringstro knyttet til initiering av helseatferd, 

og mestringstro knyttet til opprettholdelse av atferd. Oppgavene som ble gitt i de to 

intervensjonene søkte å øke deltakernes spesifikke mestringstro knyttet til kosthold – dvs. 

initieringsmestringstro (IMT) og opprettholdelsesmestringstro (OMT).  

 

 I den første intervensjonen (IMT-intervensjonen) ble deltakerne bedt om å legge 

konkrete planer (action planning) for atferden og å visualisere disse. Innen HAPA deles 

handlingsfasen innen inn i en planleggingsfase, en initieringsfase og en opprettholdelsesfase 

(Schwarzer, 2006 og Sutton, 2005.) Vi forventet at ved å gå inn med en intervensjon i 
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planleggingsfasen og be deltakerne planlegge og å visualisere ønsket atferd ville IMT styrkes 

og konsumet av frukt og grønnsaker iverksettes eller økes.  

 

 OMT-intervensjonen fokuserte på at deltakerne skulle erindre og visualisere situasjoner 

der man tidligere hadde mestret å opprettholde ønsket atferd. Individer med høy mestringstro 

visualiserer oftere at de mestrer en atferd enn de med lavere mestringstro. De vil derfor være 

bedre på selv-regulering (Schwarzer, 2006). Ved å gi deltakerne som oppgave å visualisere 

tidligere suksessopplevelser ville OMT og evnen til selv-regulering styrkes slik at konsumet av 

frukt og grønnsaker ble opprettholdt eller gjenopptatt dersom man feilet i å spise det som var 

planen.  

 

Mestringstroen vil også indirekte kunne påvirkes av en økning i konsum. Høyt konsum vil føre 

til en sterkere mestringstro idet man får erfaring med å mestre atferden (konsumet). Høyere 

mestringstro i den forbindelse vil igjen kunne føre til et høyere konsum (Schwarzer, 2007). 

 

 Vi forventet en økning også i intensjon da mestringstro etter forventninger om utfall er 

den sterkeste prediktor for intensjon i motivasjonsfasen (Schwarzer & Renner, 2000). Det ble 

derfor forventet at en økning i mestringstro generelt også ville føre til en økning i intensjon. 

 

 

Metode 

 

Prosedyre 

  

 Deltakere. Deltakerne var studenter ved Universitetet i Oslo (UIO).  Den første del av 

undersøkelsen ble besvart av totalt 154 personer. Etter at hele undersøkelsen var avsluttet, og 

etter eksklusjon av deltakere basert på eksklusjonskriteriene, gjensto 70 respondenter. 

Deltakere som var vegetarianere, veganere og de som gikk på en spesiell diett av helsemessige 

årsaker ble ekskludert fra undersøkelsen. Alle deltakere som ble inkludert i undersøkelsen 

hadde utført oppgavene i intervensjonen på en måte som ble vurdert som tilfredsstillende. Av 

de 

gjenværende deltakerne var 66 % kvinner og 34 %. Det var en minimal forskjell i 

aldersfordelingen i de tre gruppene. Gjennomsnittsalder på deltakerne etter eksklusjon var 25 

år. Se tabell 1 for ytterligere og mer detaljerte opplysninger om deltagerne. 
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 Rekruttering. E-post med link til undersøkelsen ble sendt direkte til studenter ved 

Psykologisk Institutt, Kjemisk institutt, Institutt for Spesialpedagogikk og Økonomisk Institutt. 

Det ble lagt ut informasjon om og link til undersøkelsen på nettsidene til Institutt for 

Statsvitenskap, Institutt for Matematikk, samt informatikk og teknologi (bachelor).  I tillegg ble 

det hengt opp til sammen 120 oppslag om undersøkelsen på oppslagstavler ved de fleste 

fakulteter og institutter ved UIO. Invitasjon til studenter ved UIO ble i tillegg lagt ut på to 

internettsider. Fire av deltakerne hadde mulighet til, ved gjennomføring av hele undersøkelsen 

innen tidsfristen, å vinne fire flaxlodd hver.  

 

 Statistisk metode. Statistiske analyser ble utført i SPSS.  

Et alpha nivå på 0.05 (to-halet) ble valgt for alle de statistiske testene i studiet. Cronbacks alpha 

ble brukt som et mål på indre konsistens i mestringstro. Faktoranalyse ble benyttet for å 

undersøke om IMT og OMT faktisk målte to konstrukter. T-tester ble brukt for å undersøke om 

det var forskjeller mellom de eksperimentelle betingelsene. Først mellom kontrollgruppen og 

IMT-gruppen, deretter mellom IMT-gruppen og IMT+OMT-gruppen.  

 

 

Variabler 

 

 Undersøkelsen besto av to målinger: t1 og t2. Mellom de to måletidspunktene ble 

intervensjonene sendt ut. Ved t1 ble demografi, IMT, OMT, intensjon og konsum målt. De 

samme variablene unntatt demografi ble målt ved t2, og endringsskårene ble kalkulert.  

  

 Demograi. Ved t1 ble deltakerne ble bedt om å oppgi e-postadresse, alder, kjønn, om de 

var vegetarianer eller veganer og om de gikk på noen form for diett som følge av helsemessige 

årsaker.  

  

 Initieringsmestringstro (IMT). Påstandene brukt i målingene av kostholdsmestringstro 

ble hentet fra Schwarzer’ og Renners ”Kostholds-mestringstroskala” (The Nutrition Self-

Efficacy Scale) som er en del av deres ”Helsespesifikke-mestringstroskalaer” (Health-Specific 

Self-Efficacy Scales). Skalene ble utviklet i forbindelse med et forskningsprosjekt; ”Berlin 

Risk Appraisal and Health Motivation Study” (BRAHMS) (Schwarzer og Renner, 2000). 

Skalaene ble utviklet for å måle hvilke sosial-kognitive faktorer som kunne predikere ulike 
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typer helseatferd som trening, alkoholinntak osv. Sunt kosthold var en type helseatferd man 

målte som en del av dette studiet, og mestringstroen relatert til denne atferden ble målt ved 

hjelp av ovennevnte skala. Skalaens validitet menes å være dokumentert (Bl.a. Renner et al, 

2000 og Schwarzer og Renner, 2000). 

 

To punkter målte IMT: ”Hvor sikker er du på at du kan overkomme følgende hindringer? Jeg 

kan klare å spise "5 om dagen"... 

 ...selv om jeg må tenke nytt i forhold til hele mitt kosthold 

...selv om jeg må utarbeide en detaljert plan. 

For besvarelsene ble en firepunktsskala med spenn fra ”veldig usikker” til ”veldig sikker” 

benyttet. Korrelasjon i vår undersøkelse var .58 ved t1 og .62 ved t2. 

 

 Opprettholdelsesmestringstro (OMT). Tre punkter målte OMT: ”Hvor sikker er du på 

at du kan overkomme følgende hindringer? Jeg kan klare å spise "5 om dagen"... 

...selv om jeg må prøve en rekke ganger før jeg får det til. 

...selv om jeg ikke får særlig støtte fra mine omgivelser når jeg gjør mitt første forsøk.” 

...selv om jeg trenger lang tid for å utvikle de nødvendige rutiner 

For besvarelser ble den samme firepunktsskalaen som for IMT benyttet. Cronbach alpha var på 

.76 ved t1 og ved t2 på .86 i vår undersøkelsen. 

 

 Intensjon. Intensjonen ble målt ut i fra besvarelser fra en påstand; Innen den neste 

måneden tenker jeg å spise flere porsjoner av frukt og grønnsaker hver dag. Besvarelsene ble 

gitt på en firepunktsskala fra ”helt sikkert ikke” til ”helt sikkert”. 

 

 Konsum. Konsum ble målt ut i fra besvarelser på følgende spørsmål; Hvor ofte har du 

spist frukt og grønnsaker (med unntak av poteter) den siste uken? Svarene ble gitt på en 

syvpunkts Likertskala med alternativer fra ”mindre enn en gang per dag” til ”mer enn fem 

ganger per dag”. 
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Intervensjonene 

 

 Undersøkelsen ble for deltagerne presentert som et kostholdsstudiet, med fokus på ”5 

Om dagen”. Eksempler på hva ”5 om dagen” kan innebære ble først beskrevet. Denne 

informasjonen ble hentet fra Sosial og Helsedirektoratets internettsider.  

Intervensjonene ble gjort etter modell av Luszsynska et al’s studie fra 2006. Intervensjonene er 

modifisert slik at isteden for å styrke handlingsplanlegging og mestringstro er ment å styrke de 

to typene mestringstro, IMT og OMT.  

 

 Spørreskjema ved t1 ble sendt i uke 3, 2008. Hovedtyngden av besvarelsene kom inn i 

løpet av den første uken. Intervensjonene ble sendt ut i uke 4. Spørreskjema ved t2 ble sendt ut 

i uke 6. To purringer ble sendt ut. Deltakerne ble ved t1 informert om at svarene ville bli 

anonymisert og behandlet konfidensielt, samt at de når som helst kunne trekke seg fra 

undersøkelsen og kreve at data vedrørende dem selv ble slettet. En av deltakerne benyttet seg 

av denne muligheten. 

 

 Umiddelbart etter t1, ble deltakerne tilfeldig fordelt i tre eksperimentelle betingelser: en 

kontrollgruppe som mottok antatt effektløs informasjon (placebo-intervensjonen), en gruppe 

som mottok IMT-intervensjonen, og en gruppe som mottok både IMT og OMT-

intervensjonene. Alle intervensjonene ble sendt per e-post. 

 

Placebointervensjonen. Kontrollgruppen mottok svært kort og generell informasjon om 

viktigheten av sosial støtte for å mestre å øke sitt konsum av frukt og grønnsaker. 

 

 IMT–intervensjonen. Denne intervensjonen besto av følgende tekst og oppgave: 

”Din tro på egen evne til å mestre situasjoner og oppgaver i livet mener mange er den viktigste 

faktoren for å endre atferd. Denne troen kalles MESTRINGSTRO.  

Mange studier viser at dersom du vil begynne å trene, slanke deg, slutte å røyke, konsentrere 

deg bedre om studiene osv. kan økning i denne troen ha essensiell betydning. Din mestringstro 

kan styrkes ved å legge planer for hvorledes du skal spise. Dersom du ønsker å endre ditt 

kosthold viser forskning at detaljert planlegging i stor grad bidrar til suksess.  

 

Noter nå ned en plan for hvordan du kan tenke deg å forholde deg til å spise f. eks ”5 om 

dagen”. Planen bør inkludere HVA du skal spise, NÅR du skal spise og HVOR du skal spise. 
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Visualiser nå at du gjennomfører planen din. Du spiser frukt og grønnsaker som du har 

planlagt.” 

 

Deltakerne ble bedt om å sende inn det de hadde notert ned slik at vi kunne kontrolleres at de 

hadde utført oppgavene. 

 

 OMT–intervensjonen. Denne intervensjonen besto av følgende tekst og oppgave: 

Din egen mestringstro kan enkelt styrkes ved videre visualisering.  

Forsøk å huske en gang du bestemte deg for ikke å spise noe usunt og istedenfor valgte noe 

sunt som frukt. Eller en gang du greide å holde deg til det du hadde bestemt deg for; å spise 

sunt. Forsøk å se for deg hvor du var, hva slags mat det dreide seg om.  

Kanskje opplevde du positive følelser fordi du greide å motstå en fristelse og heller spise sunt. 

Ble du stolt av deg selv? Skriv i stikkordsform ned SITUASJONEN, OMSTENDIGHETENE og 

FØLELSENE du fikk. Tenk litt gjennom og kjenn på den følelsen du fikk.  Slike opplevelser 

viser at du kan greie å gjøre det du har bestemt deg for. Bruk litt tid på å gjenkalle de gode 

følelsene før du tillater deg å falle for fristelsen!”  

På samme måte som ved IMT-intervensjonen ble deltakerne bedt om å sende inn det de hadde 

notert ned. 

Det må bemerkes at det i teksten i intervensjonene forekommer et avvik fra Schwartzer et al’s 

formuleringer av spørsmålene som blir brukt for å måle IMT og OMT. Schwarzer et al benytter 

følgende tekst: ”Hvor sikker er du på at du kan overkomme de følgende barrierer?” i 

forbindelse med mål av IMT og: ”Jeg kan mestre å fortsette å spise sunn mat selv om…” i 

forbindelse med mål av OMT. I denne intervensjonen ble teksten ”Hvor sikker er du på at du 

kan overkomme følgende hindringer? Jeg kan klare å spise "5 om dagen"... ved begge 

målingene.  
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Resultater 

Egenskaper ved deltakerne 

 

 Egenskaper ved deltakerne ved t1 er presentert i tabell 1. Det ble benyttet uavhengige 

T-Tester (independent sample T-tests) for å undersøke om det var forskjeller mellom 

betingelsene ved t1. 

 

Tabell 1. Egenskaper ved deltakerne 

 

  IMT      IMT+OMT   Kontroll 

n=22      n=19   n=29 

Kvinner 17      11   18    

Menn    5        8   11 

Alder  25    +/- 5.7     25    +/- 3.9  27    +/- 6.0 

Intensjon 3.0+/-   .7      3.3 +/-   .7  3.0 +/-   .7 

Konsum 4.1 +/- 1.3     4.4 +/- 1.4  4.0 +/- 1.5  

IMT  2.0 +/-   .9     3.0 +/-   .8  3.0 +/-   .7 

OMT  3.2 +/-   .6     3.1 +/-   .7  3.0 +/-   .5 

IMT/OMT 3.1 +/-   .7     3.0 +/-   .7  3.0 +/-   .5 

 
Tallene representerer gjennomsnittet av antall observasjoner. 

+/- representerer standardavvik for variablene 

 

Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene. 

 

Analyse 

 

 Faktoranalyse. Idet målene for IMT og OMT ble oversatt spesielt for denne 

undersøkelsen, og siden det ble gjort en oversettelsesfeil for OMT-målet, ble det kjørt en 

faktoranalyse for å undersøke om IMT og OMT i denne undersøkelsen faktisk representerte to 

distinkte konstrukter. Faktoranalysen viste at dette ikke var tilfelle – det var ikke to faktorer, 

men en. Derfor ble IMT og OMT slått sammen til en variabel – heretter kun kalt mestringstro 

(MT). 
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 Hypotesen ble etter dette endret til at man nå forventet en økning i MT, intensjon og 

konsum hos IMT-gruppen (etter dette intervensjonsgruppe 1). Dernest at man ville se en 

ytterligere økning i MT, intensjon og konsum i OMT gruppen (etter dette intervensjonsgruppe 

2) sammenlignet med intervensjonsgruppe 1. 

 

 Effekten av IMT-intervensjonene på intervensjonsgruppe 1 vs kontrollgruppe  

Gjennomsnittlig endringsskåre for MT i intervensjonsgruppe 1 (Gjennomsnitt = M og 

Standardavvik = SA) (M = -.04, SA = .56) var ikke signifikant høyere (t = .57, de = 49, p = 

.588) enn for kontrollgruppen (M = -.04, SA = .42). Gjennomsnittlig endringsskåre for 

intensjon i intervensjonsgruppe 1 (M = .32, SA = .72) var marginalt signifikant (t = 1.75, df 

=49, p = .075) i forhold til i kontrollgruppen (M = -.10, SA = .94). Gjennomsnittlig 

endringsskåre for konsum i intervensjonsgruppe 1 (M = .91, SA = 1,23) var signifikant høyere 

(t = 2,65, df = 39, p = .048) enn i intervensjonsgruppe 2 (M = -.16, SA = 1,34). 

   

IMT-intervensjonen var designet først og fremst for å øke MT men resultatene viste ingen 

signifikante endringer i MT. Vi forventer en økning i intensjon. Økningen var marginalt 

signifikant. Økningen i konsum var som forventet signifikant. Effekten viste seg derfor ikke i 

den kausale rekkefølge som var forventet, der intervensjonen ville påvirke MT som igjen ville 

påvirke intensjon og konsum. IMT-intervensjonen synes å ha hatt en effekt først og fremst 

direkte på konsum og til en viss grad intensjon. Vi kan imidlertid ikke si om intervensjonen har 

påvirket intensjonen direkte eller om økning i intensjon er en konsekvens av økningen i 

konsum. 

 

 Effekten av IMT+OMT-intervensjoene på intervensjonsgruppe 1 vs 

intervensjonsgruppe 2. Gjennomsnittlig endringsskåre for MT i intervensjonsgruppe 2 (M = -

.16, SA = .45) var ikke signifikant høyere (t = .76, df =39, p = .444) enn for 

intervensjonsgruppe 1 (M = -.04, SA = .56).  Gjennomsnittlig endringsskåre for intensjon i 

intervensjonsgruppe 1 (M = .32, SA = .72) var signifikant høyere (t = 2,45, df = 39, p = .020) 

enn for intervensjonsgruppe 2 (M = .26, SA = .81). Gjennomsnittlig endringsskåre for konsum 

i intervensjonsgruppe 1 (M = .91, SA = 1,23, p = .012) var signifikant høyere (t = -2,04, df = 

49, p < 0,01) enn for intervensjonsgruppe 2 (M = -.16, SA = 1.34). 

 

Det var forventet en ytterligere økning i MT, intensjon og konsum i intervensjonsgruppe 2 i 

forhold til intervensjonsgruppe 1. Resultatene viste som for IMT-intervensjonen, ingen 
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signifikant økning i MT. Vi så imidlertid en signifikant økning både i intensjon og konsum for 

intervensjonsgruppe 1 i forhold til intervensjonsgruppe 2. Med andre ord motsatt resultat av 

hva som var forventet. Dette kan tyde på at OMT-intervensjonen har hatt en negativ effekt på 

IMT-intervensjonen slik at ingen av intervensjonene for denne gruppen har fungert som 

forventet i intervensjonsgruppe 2. 

 

Diskusjon 

 

 IMT-intervensjonen hadde en effekt på konsumet i den ene gruppen. Den synes også å 

ha hatt en viss innvirkning på intensjon, enten direkte eller indirekte via økningen i konsum 

som igjen kan ha påvirket intensjonen. OMT-intervensjonen synes å ha en motsatt effekt og 

kan også ha hatt en negativ innflytelse slik at IMT-intervensjonen heller ikke fungerte som 

forventet. 

 

 Det må på ny presiseres at det i teksten i intervensjonene forekommer et avvik fra 

Schwartzers et al’s formuleringer av spørsmålene som blir brukt for å måle IMT og OMT. Det 

kan diskuteres om dette har hatt betydning for resultatene av analysene. Umiddelbart synes 

imidlertid denne forklaringen ikke særlig plausibel, Språkmessig synes nyansene ikke store, 

men kan heller ikke utelukkes. 

 

 

IMT-intervensjonen 

 

 Mestringstro.  Innenfor HAPA anføres det at mestringstro er en særlig sentral mediator 

mellom intensjon og atferd i handlingsfasen. Mestringstro er også sentral for 

intensjonsdannelsen i motivasjonsfasen (Schwarzer 1992). Vår intervensjon var designet for 

direkte å påvirke mestringstroen. IMT-intervensjonen har hatt en effekt, men har ikke påvirket 

mestringstroen som forventet. Noe av forklaringen på denne manglende effekten kan være at 

deltakerne i utgangspunktet har hatt en sterk mestringstro i forhold til sunt kosthold. Det kan 

dermed ha vært vanskelig å øke den ytterligere. Deltakerne var studenter ved Universitetet i 

Oslo. Flere undersøkelser indikerer at det er en sammenheng mellom utdanning og sunt 

kosthold (f. eks Folkehelseinstituttet 05/08, Watters et al, 2006 og Grossman & Kaestner, 
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1997). Deltakerne i vår undersøkelse hadde et relativt høyt konsum i utgangspunktet. Vi så ved 

t1 et gjennomsnittlig skåre i mestringstro på 3,0 og 3,1 av 4,0 mulige på en firepunktsskala. Det 

må med et gjennomsnittsskåre som dette kunne sies at deltakernes mestringstro i 

utgangspunktet var høy.  

 

 En annen forklaring kan være at intervensjonen faktisk ikke var rettet mot mestringstro. 

Selve intervensjonen kan istedenfor ha vært rettet mot å øke forventninger om utfall.  En 

eventuell økning i forventninger om utfall kan ha hatt betydning for den marginale økningen i 

intensjon og økningen i konsum. Dette er nærmere beskrevet under ”intensjon” og ”konsum” 

under. 

 

 Intensjon.  IMT-intervensjonen synes til en viss grad å ha hatt en effekt på intensjonen. 

Dette, kan som nevnt, skyldes at IMT-intervensjonen i realiteten har påvirket forventninger om 

utfall. Flere helseteorier tillegger forventninger om utfall stor betydning for intensjonsdannelse. 

Både innen PBC og TTM har forventninger om utfall sentral betydning (innen TTM brukes 

betegnelsen ”pro et kontra-vurderinger”). 

Innen HAPA anses forventninger om utfall å være den viktigste prediktor for intensjon i 

motivasjonsfasen (MT følger i denne fasen som nummer to). Forskning støtter dette synet (f. 

eks Schwarzer & Renners, 2000). Vi vet ikke i vår undersøkelse om det er forventninger om 

utfall som har økt, da vi ikke foretok en måling av disse. 

 Den eventuelle økningen i forventninger om utfall kan i tillegg ha hatt en indirekte 

virkning på intensjonen gjennom først å ha påvirket konsumet. En økning i konsumet vil kunne 

oppleves som positivt. Forventninger om utfall økes som igjen påvirker intensjonen.  

 

 Konsum. IMT-intervensjonen har påvirket konsumet. Årsaken til dette kan være så 

enkel som deltakerne har hatt god kunnskap om viktigheten av et sunt kosthold. De kan dernest 

via intervensjonen ha blitt minnet på dette og valgt å øke sitt konsum av frukt og grønnsaker. 

Contento et al (2002) fant imidlertid i sin gjennomgang av en rekke studier vedrørende 

kosthold og mestringstro at det gjennomgående var liten korrelasjon mellom kunnskap og 

atferd. Watters et al (2006) fant på sin side en sammenheng mellom kunnskap om frukt- og 

grøntanbefalinger og konsum blant afroamerikanske menn. Vi målte ikke deltakernes 

kunnskapsnivå vedrørende et sunt kosthold og kan derfor ikke se om og i hvilken grad 

kunnskapsnivået og en eventuell bevisstgjøring har bidratt til en økning i konsum.  

Effekten på konsum kan forklares med ”handlingsplanlegging”. Luszczynska et al lykkes ikke 
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bare i 2006 å vise at mestringstro fungerte som en mediator mellom intensjon og konsum, men 

også vise at mestringstro i kombinasjon med handlingsplanlegging førte til økning i konsum og 

intensjon. Det kan være at vi i vår IMT-intervensjon har ved å sette fokus på 

handlingsplanlegging bidratt til en økning konsum og intensjon. Innen teorier omkring 

intensjonsimplementering (implementation intentions) er detaljert planlegging sentralt og 

essensielt for overgangen fra intensjon til utførelse av atferd (Gollwitzer, 1999). Betydningen 

av planlegging særlig for initiering av atferd vektlegges tilsvarende innen HAPA (Sutton, 

2005).  

 

 

OMT-intervensjonen 

 

 Vi forventet en ytterligere økning i mestringstro, intensjon og konsum i 

intervensjonsgruppe 2. Resultatene viste imidlertid en signifikant økning i intensjon og konsum 

i intervensjonsgruppe 1 i forhold til intervensjonsgruppe 2. (Det forekom ingen signifikant 

endring i mestringstro). Da vi brukte formuleringene for å måle IMT også på OMT målene kan 

det tenkes at vårt mål for mestringstro i større grad er et uttrykk for IMT enn for OMT-

dimensjonen av mestringstro Det kan derfor tenkes at vi ikke klarte å fange opp en eventuell 

effekt av OMT-intervensjonen. Dette kan forklare at OMT gruppen ikke viste en ytterligere 

økning i mestringstro. Det forklarer imidlertid ikke den motsatte effekten gruppen viste i 

forhold til intensjon og konsum.  

Denne motsatte effekten kan forklares med at det har virket negativt å skulle utføre to typer 

oppgaver.  IMT-intervensjonen gikk blant annet ut på å planlegge den konkrete atferden og å 

visualisere gjennomføring av planene. Gruppen som mottok OMT-intervensjonen ble i tillegg 

bedt om å erindre en episode der de klarte å motstå en fristelse, skrive ned og visualisere 

episoden. Dette siste kan fremstå som en mer krevende oppgave enn den første oppgaven. Når 

deltakerne skulle gjennomføre begge oppgavene kan dette ha hatt betydning for hvor mye de 

har orket å tenke gjennom oppgavene. OMT-intervensjonen kan i tillegg ha virket negativt inn 

og hatt en saboterende effekt på IMT-intervensjonen. Deltakerne har utført oppgavene i den 

forstand at de har skrevet ned planer og tidligere erfaringer. Dette er blitt kontrollert. Vi har 

imidlertid ikke kontrollert i hvilken grad deltakerne har utføtt visualiseringsoppgaven og om de 

kognitivt har bearbeidet sine tidligere erfaringer 
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Begrensninger.  

  

 Tilbakemeldinger. Deltakeren i vår undersøkelse fikk ingen tilbakemeldinger i 

forbindelse med sine besvarelser. I Luszczynska et al’s studie fra 2006 fant man en økning i 

mestringstro i begge intervensjonsgruppene etter seks måneder. Dette kan blant annet skyldes 

at intervensjonen i dette studie ga deltakerne tilbakemeldinger vedrørende egen mestringstro i 

forhold til de andre deltakernes. Slike tilbakemeldinger kan for det første ha ført til en 

lojalitetsfølelse i forhold til undersøkelsen og forskerne. Konsekvensen av slike 

tilbakemeldinger kan være at deltakerne arbeider hardere med oppgavene de blir tildelt i 

intervensjonen. For det andre kan en større interesse for å følge opp oppgavene ha oppstått idet 

man får informasjon om seg selv. Det er sannsynlig at motivasjonen i forbindelse med å utføre 

oppgavene økes etter å ha mottatt personlig informasjon.  

 

 Type intervensjon. Det foreligger en rekke studier som bekrefter mestringstroens 

betydning for atferdsendring. Fellestrekk ved flere av studiene som er gjennomgått i denne 

oppgaven (Lippke, 2005; Luszczynska & al, 2006; Luszczynska & Sutton 2006; Sniehotta & al 

2005) er at deltakerne var pasienter under rehabilitering etter alvorlig sykdom. Dette innebærer 

at deltakerne kan ha fått en spesiell type ”intervensjon” i form av opplæring omkring alt fra hva 

de burde spise til konsekvenser omkring å spise usunt, De har trolig også hatt en viss form for 

oppfølging i form av legeundersøkelser og eventuelt oppfølging av andre (ernæringsfysiolog, 

/psykolog/ familie som gir sosial støtte). Ikke minst er det sannsynlig at de har hatt en særlig 

motivasjon på grunn av sin sykdom. Denne type ”intervensjon”, oppfølging og/eller motivasjon 

vil sannsynligvis virke sterkere enn en nettbasert miniintervensjon rettet mot å øke konsum av 

frukt og grønnsaker. Dette kan være noe av årsaken til at man ser en økning i mestringstroen i 

disse undersøkelsene og ikke i vår. 

 

 Tidsspenn. Vår undersøkelse har foregått over svært kort tid. De siste målingene ble 

gjort bare få uker etter at intervensjonen ble sendt ut. Undersøkelser vi har funnet som er 

relatert til kosthold og mestringstro har gjerne foregått over lengre tid i den forstand at 

oppfølgingsmålinger har blitt gjort etter noe lengre tid. F. eks seks måneder (Schwarzer og 

Renner 2000 og Luszczynska et al 2006). Det samme gjelder for lignende intervensjoner rettet 

mot andre områder som mestringstro og treningsatferd. F. eks Fire måneder (Sniehotta et al 

2005 og Sniehotta, Scholtz og Schwarzer 2005) eller seks måneder (Ziegelmann et al 2005). 
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Alle disse undersøkelsene viste signifikante resultater i forhold til en økning i mestringstro. 

Deltakerne vil i disse studiene har hatt mer tid på seg til å kognitivt bearbeide informasjonen de 

har fått gjennom intervensjonen. Informasjonen kan ha festet seg bedre i hukommelsen og de 

har hatt mer tid på seg til å prøve ut strategiene de har blitt forsøkt lært; prøvet, feilet, hatt 

suksess og lært. Mennesker som har mestret en type atferd vil ha styrket mestringstro på 

området (Schwarzer, 2007). Mestringstroen kan i disse undersøkelsene ha økt over tid, og seks 

måneder etter vist seg endret i motsetning til i vår undersøkelse. Det har ikke lykkes å finne 

mange longitudinelle studier på området. Det vil si studier med avsluttende målinger utover 

seks måneder. Det vites derfor ikke om effekten kan være begrenset til seks måneder. 

 

 ”Uttretting”.  Som tidligere nevnt kan IMT-intervensjonen, hva gjelder tidsbruk og 

krav til deltakerne, ha vært nærmere det optimale av hva en slik intervensjon bør bestå av enn 

OMT-intervensjonen. Oppgaven knyttet til OMT-intervensjonen synes å være mer kognitivt 

krevende og mer tidskonsumerende enn IMT-oppgaven. Deltakerne kan derfor ha valgt ikke å 

utføre oppgavene, utover å notere ned det de skulle. OMT-intervensjonen kan i tillegg ha hatt 

en negativ effekt på IMT-intervensjonen slik at deltakerne har valgt ikke å utføre noen av 

oppgavene som forventet. Det kan derfor viktig at en intervensjon ikke er for kognitivt 

krevende eller tidskonsumerende. En mulighet kan være å dele opp intervensjonen og sende 

den ut til ulike tider. 

  

 Utvalgets størrelse. Kun 70 stykker gjennomførte hele undersøkelsen og oppfylte 

inklusjonskriteriene i vår undersøkelse. Utvalget er derfor relativt lite og kan ha for lav 

statistisk styrke. 

     

 Skjevt utvalg. Utvalget kan ha vært skjevt og ført til manglende generaliserbarhet. 

Deltakerne var antakelig alle studenter ved Universitetet i Oslo. Som tidligere nevnt viser 

undersøkelser at det er en sammenheng mellom sunt kosthold og høyere utdanning (f. eks 

Folkehelseinstituttet 05/08 og Grossman & Kaestner 1997). Dette kan indikere at studenter ved 

læreinstitusjoner som universiteter kan ha en sterkere bevissthet rundt sunt kosthold, enn den 

del av befolkningen med lavere utdanning. Studenter under høyere utdanning kan derfor være 

mer motivert for kostholdsendringer, og mer mottagelige for intervensjoner rettet mot å 

forbedre sitt kosthold.   
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På den annen side vil det, når utvalget i utgangspunktet har et høyere konsum enn andre, være 

vanskeligere å påvirke konsumet ytterligere. 

I vår undersøkelse spiste 48,3 % av deltakerne frukt og grønnsaker 3-4 ganger om dagen ved 

t1, mens 74, 5 % trodde eller var helt sikre på at de ville spise flere porsjoner av frukt og grønt 

den neste måneden. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (2008) spiste fra 44 %- til 47 % av 

”prosessarbeidere og håndverkere” frukt og grønnsaker mer enn en gang per dag i 2005. Det 

samme tallet for ”ledere, høyere funksjonærer, selvstendig næringsdrivende m større firma” og 

”andre yrker m kort høyere utdanning” var fra 63 % til 69 %. (Kategoriene er litt uklare mht til 

utdanning men de gir likevel et visst inntrykk.)  

Utvalgets utdanningsnivå indikerer, uansett om det vil være vanskeligere å påvirke eller om det 

er mer motivert for økning, at vårt utvalg ikke nødvendigvis er representativt for befolkningen 

generelt.  

  

 Kjønn. Flest kvinner besvarte undersøkelsen. I følge Statistisk Sentralbyrå (2008) 

foreligger det enkelte forskjeller mellom kjønn i forbindelse med kostholdsvaner. I 2005 spiste 

54 % av menn i alle sosioøkonomiske klasser frukt og grønnsaker en eller flere ganger per dag. 

Det samme tallet for kvinner var 69 %. Konsum av frukt og grønnsaker økte i forhold til 

sosioøkonomisk klasse, men kjønnsforskjellene holdt seg samtidig relativt stabile. Det ble 

heller ikke randomisert mellom kjønn hvilket kan ha betydning for reliabiliteten. 

  

 Starttidspunkt. Starttidspunktet for undersøkelsen kan ha bidratt til det relativt høye 

konsumet av frukt og grønnsaker blant deltakerne ved t1 og intensjonen om å øke konsumet. 

Dette kan også ha svekket reliabiliteten. Januar er som kjent måneden for nyttårsforsetter ofte 

rettet mot endring av kostholdsvaner. Deltakerne ble ved t1 spurt om deres konsum den siste 

uken, hvilket for mange kan ha vært høyere enn vanlig grunnet slike nyttårsforsetter. En 

generell oppfatning er vel at nyttårsforsetter for mange har begrenset levetid og dersom 

undersøkelsen var blitt utført til et annet tidspunkt vil vi kanskje ha sett en sterkere økning i 

både intensjon og konsum.  

     

 Selvrapportering. Undersøkelsen var basert på selv-rapportering og var følgelig ikke 

overvåket. Faren ved dette er at deltakerne ikke opplever noen form for kontroll som man 

eksempelvis vil i en intervjusituasjon. Det kan være en risiko for at svarene er mer tilfeldig gitt 

og mindre gjennomtenkt enn i en situasjon der deltakerne hadde opplevd en større grad av 
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press til å være nøyaktig. I vår undersøkelse var spørsmålene og alternativene imidlertid 

lettfattelige og få slik at faren for dette trolig er relativt liten. 

Et annet aspekt  som er vanskeligere å kontrollere ved selvrapportering er deltakernes 

eventuelle ønske om å fremstå som bedre og flinkere ovenfor seg selv enn hva man i realiteten 

er (self-reporting bias) og dermed rapportere et høyere inntak av frukt og grønnsaker.  

  

 Sosial ønskelighet. Et aspekt i tråd med ovennevnte som kan ha påvirket resultatene er 

at mennesker kan ha en tendens til å ønske å fremstå som flinkere ovenfor andre enn det man 

kanskje i realiteten er og å rapportere det man tror er sosialt ønskelige svar (social-desirability 

bias) (Fischer, 1993, s. 303).  

 

 ”Tidsånden”. Vi lever i et samfunn med sterk fokus på kosthold, slanking og dietter. 

Såkalte ”lavkarbodietter” har i de senere årene vært særlig profilerte. ”Lavkarbodietter” 

innebærer en økning i konsum av matvarer med proteiner, og også frukt og grønnsaker og en 

reduksjon av matvarer med et høyt innhold av karbohydrater, som brød, poteter, pasta og ris 

(Atkins 2008). Særlig er Atkins diett og Fedon Lindberg kjent for denne kostholdstilnærmingen 

i Norge. Det ble ikke i undersøkelsen stilt spørsmål om deltakernes kunnskap om slike dietter 

eller om de gikk på slike dietter. Dersom de gikk på denne type dietter kan også dette ha bidratt 

til det relativt høye konsum særlig av grønnsaker med få karbohydrater. Det samme vil kunne 

være tilfellet ved andre typer dietter deltakerne eventuelt gikk på for å slanke seg. 

       

Gevinst. Deltakerne hadde mulighet til å vinne fire flaxlodd hvilket kan ha bidratt til at 

enkelte har deltatt i undersøkelsen men uten motivasjon for å gjennomføre oppgavene i 

intervensjonene som forventet. 

 

 

Konklusjon 

 

 Undersøkelsen viser at nettbaserte miniintervensjoner kan ha en effekt på helseatferd. 

Vi fant en signifikant økning i konsum. Den manglende effekten på mestringstro kan skyldes 

utvalget og/eller at intervensjonen i praksis påvirket andre aspekter enn mestringstro, som 

forventninger om utfall og handlingsplanlegging. Vår undersøkelsen vil kunne forsøkes 

replikert med et annet utvalg for å teste om man kan finne en effekt på mestringstro. Man bør 

videre ta hensyn til de begrensninger som for øvrig ble funnet i vårt design.  
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Det vil samtidig være viktig å måle en eventuell økning i forventninger i utfall for å undersøke 

om intervensjonen i realiteten er rettet mot en økning av slike forventninger. 

 

 Vår undersøkelsen belyser samtidig en rekke faktorer som man ved utvikling av 

intervensjoner bør legge vekt på som kan bidra til å gjøre denne type intervensjoner ennå mer 

effektive i forhold til å endre helseatferd i ønsket retning.  

Det synes å være en mangel på longitudinelle studier slik at effekten av ulike typer 

helseintervensjoner på sikt er uklar. Det kan derfor være nyttig med oppfølgingsintervensjoner 

f.eks. hver tredje til sjette måned kan være en ide for å bidra til at den ønskede atferden 

opprettholdes.  

For å øke interessen til deltakerne for å delta og å gjennomføre intervensjoner bør det gies en 

personlige tilbakemeldinger underveis slik at deltakerne kan oppleve en sterkere tilhørighet til 

og utbytte av intervensjonen.  

Oppgavene som skal utføres bør være lettfattelige og ikke for tidskonsumerende for å unngå å 

trette ut deltakerne. For å unngå dette er en mulighet å dele opp intervensjonene i flere faser 

ved at de sendes ut til ulike tidspunkt. 

 

Det synes å være behov for å videreutvikle internettbaserte miniintervensjoner både i 

form og innhold. Flere undersøkelser med fokus på innholdet av selve intervensjonen kan bidra 

til å spisse intervensjoner ytterligere slik at de vil påvirke de faktorer som ligger til grunn for en 

endring av kostholdsvaner optimalt. Ved en slik spissing og utvikling kan man få utviklet et 

verktøy som på en svært kostnadseffektiv måte kan bidra til en positiv helseeffekt blant en 

potensiell stor andel av befolkningen. 

Økt kunnskap i forhold til nettbaserte miniintervensjoner rettet mot kosthold vil kunne ha stor 

overføringsverdi i forhold til endring av annen helseatferd. 
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