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Bruk av handlingsregler for endring av 

vaner 

Vår selvkontroll og viljekraft er som en muskel, den har begrenset kapasitet og 

utholdenhet. Vi kan trene opp muskelen slik at den yter bedre, men selv den mest 

veltrente muskel blir fort sliten når vi anstrenger oss. Jo oftere vi bruker muskelen, 

og jo flere oppgaver vi bruker den på, desto mer sliten blir den. Hvis vi prøver å endre 

på noe og samtidig har stressbelastninger som vi også må bruke 

selvkontrollmuskelen på, er det vanskelig å lykkes, uansett hvor godt motivert vi er. 

Mange har prøvd å slutte å røyke, for å gi opp i perioder med mye stress. Derfor råder 

ekspertene på endring av livsstil oss til at vi prøver å etablere ønsket atferd som 

vanemønstre, slik at vi ikke hele tiden må bruke av vår begrensede viljekraft. 

Våre handlinger styres nemlig i høy grad av automatiserte vanemønstre. Derfor er det 

vanskelig å endre vår livsstil eller væremåte, enten det dreier seg om å endre på 

rutinemessige gjøremål i hverdagen, få et bedre søvnmønster, bli mer fysisk aktiv, 

spise sunnere, bli mer sosial eller snu innlærte negative tankemønstre. Vi kan ta gode 

beslutninger om å gjøre viktige endringer, men i det daglige strevet er det så mye å 

tenke på at vi glemmer oss, og vanemønsteret tar over. Derfor er det lurt mentalt å 

sette opp en konkret handlingsregel som presist sier når, hvor og hvordan vi skal 

gjøre det vi har satt oss som mål å gjøre. Det er lurt å formulere denne 

handlingsregelen i en «hvis–så»-plan: «Hvis situasjon Y oppstår, så vil jeg iverksette 

handlingen X». Situasjonen Y kan være en hendelse, en følelse, et sted, en person 

eller et tidspunkt.  

Effekten av handlingsregler har blitt studert i over hundre studier med til sammen 

flere tusen deltakere i ulike treningsprogrammer. Det dreier seg om alt fra røykeslutt, 

slankeprogrammer og fysisk trening til programmer for å styrke sosial selvtillit og 

sosiale ferdigheter. Halvparten av deltakerne har benyttet handlingsregler som en del 

av treningen, mens den andre halvparten ikke har gjort dette, men fulgt programmet 

på vanlig måte. Resultatene viser at de som benytter handlingsregler systematisk, 

jevnt over har bedre resultater enn de andre deltakerne. Dette er et interessant funn, 

ettersom de fleste av deltakerne jo har meldt seg på programmet fordi de er motivert 



   
 

33 
 

for endring. Handlingsreglene har bedre effekt jo mer krevende oppgaven er og jo 

større problemer deltakerne har med konsentrasjon og oppmerksomhet, slik som 

ungdom med ADHD og pasienter med en alvorlig psykisk lidelse. 

Eksempler på slike handlingsregler er: 

• Hvis jeg har spist middag, så skal jeg gå en halv times tur. 

• Hvis jeg er ferdig med frokosten, så vil jeg gjøre ryggøvelser i stuen i 15 minutter. 

• Hvis grubletankene kommer, så vil jeg skrive dem i grubleboken som ligger på 

skrivebordet i stuen. 

• Hvis kelneren spør meg om hva jeg vil ha å spise, så vil jeg bestille en salat. 

• Hvis jeg ikke får sove, vil jeg forlate soverommet og være i stuen til jeg blir 

 søvnig. 

Er planen godt spesifisert, med tidspunkt, stedsangivelse og konkret hva du skal 

gjøre, er det mer sannsynlig at den lagres som en mental representasjon og et 

automatisert handlingsalternativ i hjernen – du har på et vis forhåndsprogrammert 

hjernen.  

  


