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Edholm, M.(2011). Uppsats på C-nivå folkhälsovetenskap. Högskolan i Gävle.  

Hinder och möjligheter för bibehållande av beteendeförändringar – En kvalitativ studie på en 

”må bra” förskola. 

Sammanfattning   

Syftet med studien var att undersöka om förskolepersonal som deltagit i ett tidigare 

hälsoprojekt bibehållit de goda beteendeförändringarna, samt att undersöka deras upplevelser 

av hinder och möjligheter för detta. Studien genomfördes på en ”må bra” förskola och den 

utvalda populationen var förskollärare och/eller barnskötare. Den valda Metoden var 

kvalitativ, deskriptiv och genom intervjuerna fick informanterna frågor gällande sina 

beteendeförändringar och deras upplevelser kring detta. Resultatet av undersökningen visade 

att nästan samtliga av deltagarna i studien hade bibehållit de goda beteendeförändringarna och 

flertalet hade implementerat dem i sina liv. Det hinder som individerna uppfattade var främst 

tidsbrist och de möjligheter som de såg var planering, motivation och positiva erfarenheter. 

Slutsatsen var att så gott som samtliga informanter bibehållit de tidigare 

beteendeförändringarna och de har även fått förståelse över vikten att vara fysisk aktiva och 

äta en hälsosam kost. Ett av de hinder som individerna ansåg vara svåra är när tiden inte 

räcker till och samtliga prioriterar då oftast bort träningen. Möjligheter som individerna 

uppfattade var att planeringen är viktig för att lyckas med förändring av ohälsosamma 

beteenden samt att det finns en stark motivation. Individerna som deltog i studien är drivna 

och väl medvetna om hälsovinsterna som de har vunnit med bibehållandet av sina goda vanor. 

Under intervjuernas gång har de framkommit att dessa människor har en mycket stark vilja 

och tro på sig själva. De är även motiverade till att fortsätta sitt arbete så att den hälsosamma 

livsstilen en dag ska bli permanent och en naturlig del av deras liv. 

 

 

 

 

  



 

Edholm. M. (2011).Undergraduate thesis C-level Public Health. University of Gävle. 

Obstacles and opportunities for the maintenance of behavior change - a qualitative study on a 

"feel good" preschool. 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate whether preschool staff who participated in a 

previous health project retains the good behavior change, and to explore their perceived 

barriers and opportunities for this. The study was conducted on a "feel good" preschool and 

the selected population was preschool teachers and/or child minders. The selected method 

was qualitative, descriptive, and through the interviews the respondents got questions about 

their behavior changes and their experiences of this. The result of the survey showed that 

nearly all of the participants in the study had maintained the good behavior changes and most 

of them had implemented them in their lives. The obstacles that individuals perceived were 

mainly time constraints and the opportunities they saw were planning, motivation and positive 

experience. The conclusion was that almost all respondents maintained the previous behavior 

changes and they have also understood the importance to be physically active and eat a 

healthy diet. One of the obstacles that individuals considered to be difficult is when there is 

insufficient time and all of the participants then usually remove the workout. Opportunities 

that individuals perceived were that planning is important for the success of change unhealthy 

behaviors and that there is a strong motivation. The individuals who participated in the study 

are driven and well aware of the health benefits they have gained by maintaining their good 

habits. During the interview it has shown that these people have a very strong will and faith in 

themselves. They are also motivated to continue their work so that the healthy lifestyle one 

day will be permanent and a natural part of their lives. 

 

Keywords: maintenance, behavior change, obstacle, opportunities 
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Förord 

Jag vill rikta två stora tack till min handledare Birgitta Wiitavaara som hjälpt och stöttat mig 

under denna process, utan henne hade det här aldrig gått. Det andra tacket är till deltagarna 

som ställde upp i studien och som deltog i intervjuerna.  

Gävle, 2011 

Maria Edholm 
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Introduktion 

Ohälsan med viktuppgång och psykisk ohälsa ökar ständigt i Sverige. Bara under de senaste 

tjugo åren har antalet personer med övervikt och fetma ökat, något som tog fart redan i början 

av 1990- talet(Socialstyrelsen, 2009). Enligt egenrapporterade vikt- och längd uppgifter, är 

hälften av männen och en tredjedel av alla kvinnor överviktiga eller lider av fetma (Ibid). 

Aldrig tidigare under människans historia har så många varit så stillasittande och så otränade 

som i dagens Sverige. Den fysiska aktiviteten har alltid varit en förutsättning för människans 

hälsa och välmående (Faskunger, Hemmingsson, 2005). Även den psykiska ohälsan har ökat 

bland befolkningen och orsakar tre fjärdedelar av alla sjuk- och aktivitetsersättningar bland 

kvinnor och män (Ibid). Den ökade ohälsan med viktuppgång, hjärt- och kärlproblematik samt 

typ 2 diabetes, med sjukskrivningar som följd, visar på behovet av att samhället behöver 

arbeta aktivt med hälsofrämjande åtgärder (SBU, 2007). Det är viktigt att vända trenden med 

ohälsa som ständigt ökar ute i vårt samhälle. 

När en människa har beslutat sig för att förändra sina dåliga vanor och genomföra en 

beteendeförändring har näst intill allt i livet stor betydelse för om individen ska lyckas 

(Faskunger, Hemmingsson, 2005). Motivation och själförtroende är en viktig del samt att 

familjeförhållanden och att dennes arbetssituation fungerar bra. Samhällsstrukturen är även 

den viktig under förändringens gång. Statens beredning (2007) rekommenderar att människan 

ska vara fysisk aktiv i 30 till 60 minuter om dagen av måttlig intensitet och/eller hård 

aktivitet. Då är det viktigt att människan har någonstans att utöva denna aktivitet på. Därför är 

samhällstrukturen ett viktigt element för att få samhällsinvånarna aktiva. 

För att uppnå en bestående livsstilsförändring gällande exempelvis viktminskning krävs det 

förändringar av kosten, fysisk aktivitet och faktorer som psykologiska attityder samt uppsatta 

mål och en positiv inställning. Människan måste lära in nya förhållningssätt och beteenden 

som att motstå sina gamla vanor och införskaffa sig nya som förenklar för individen i det 

vardagliga livet. Om individen gör dessa förändringar och val så kan det bli möjligt att 

beteendeförändringen blir långsiktig och lyckosam för människan (Brownell, 1999). 

Prochaska och DiClemente transteoretiska modell Stages of Change är en hälsomodell som 

beskriver processen att förändra ohälsoamma beteenden. Den påvisar de olika faser som en 

individ går igenom under sin förändring. Modellen är formad som ett runt hjul med sex olika 

steg av förändringsfaser som beskriver utvecklingen under arbetets gång. Motivationen och 

drivkraften är väldigt betydelsefull hos individen för om den ska kunna genomföra 
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förändringen. Modellen innehåller olika stadier utifrån individens benägenhet till att vilja 

förändra sina ohälsosamma beteenden. Under arbetes gång är det viktigt att använda samtliga 

av delarna i modellen för att lyckas förändra beteenden samt bibehållandet av dem (Nutbeam, 

Harris, 2004).   

När individer ska förändra sin ohälsosamma livsstil anses det vara relativt lätt att ändra sina 

dåliga vanor och relativt snabbt kan individen uppleva förbättringar utav detta, men att 

upprätthålla de goda vanorna är ofta desto svårare. Det stora arbetet startar när 

beteendeförändringen är fulländad, eftersom människan då ska försöka bibehålla sitt nya liv 

och försöka implementera det i sin livsstil vilket inte är det lättaste alla gånger.  

Ett stort antal av de som genomgått en beteendeförändring faller tillbaka i gamla onyttiga 

mönster igen, det kan därför vara intressant att få en inblick i hur en människa gör för att 

behålla sin livsstilförändring i det långa loppet.(Faskunger, Hemmingsson, 2005). Denna 

studie är ett fördjupningsarbete på en tidigare genomförd undersökning som då handlade om 

hälsofrämjande arbete på en arbetsplats och hur det påverkar de anställdas levnadsvanor 

(Edholm et al., 2009).  

Tanken bakom det tidigare uppsatsarbetet var att hälsofrämjande arbete kan förbättra 

individers levnadsvanor och att arbetsplatsen är en bra arena för att nå en stor del av 

befolkningen. Valet föll då på att undersöka hur hälsoarbetet på en arbetsplats påverkar de 

anställdas levnadsvanor. Studien genomfördes på en förskola som arbetade aktivt med 

hälsofrämjande arbete. Undersökningen var kvantitativ och gjordes genom att deltagarna fick 

svara på en enkät om hur deras hälsovanor såg ut samt hur arbetsplatsens hälsoinsatser 

påverkat dem (Edholm et al., 2009). Ålder på informanterna var mellan 18-63 år, en man och 

sexton kvinnor och deras utbildning var barnskötare och/eller förskollärare. Resultatet visade 

att majoriteten av deltagarna i undersökningen hade, sedan hälsoinsatsernas start, förbättrat 

sina levnadsvanor i form av förbättrade motions- och kostvanor samt borttag av hjärt och kärl 

mediciner. Även den psykiska hälsan hade förbättrats. Slutsatserna var att arbetsplatsens 

hälsofrämjande insatser hade påverkat personalens levnadsvanor i en positiv riktning och att 

inga negativa följder hade konstaterats. Innan hälsoinsatserna var förskolan drabbad av 

flertalet långa och korta sjukskrivningar samt hög personalomsättning. Efter insatserna var 

långtidssjukskrivningarna borta och de korta hade minskat avsevärt(ibid). En ”må bra” 

förskola är en verksamhet vars grundidé består av att lägga grunden till en sund och aktiv 
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livsstil genom att erbjuda mycket rörelse, utomhuspedagogik, fostra till goda kostvanor och 

erbjuda rena och kreativa miljöer(Må bra förskolor, 2011). 

Motivationen till varför jag valde att fördjupa mig i detta ämne igen är för att jag finner det 

intressant att se om dessa människor bibehåller sina goda beteendeförändringar. Föregående 

studie visade att deltagarna genomförde viktiga förändringar i sina liv, med hjälp av det 

hälsofrämjande arbetet på deras arbetsplats. I den här studien har jag istället valt att undersöka 

om dessa vanor behållits hos dessa individer samt vilka hinder och möjligheter de har upplevt 

över detta.  

Problemformulering  

Jag ska snart ut på arbetsmarknaden som nyexaminerad hälsopedagog så det ligger i mitt 

intresse att få komma ut och hjälpa människor till att förändra sina ohälsosamma beteenden. 

Därför är det ett utmärkt tillfälle att ta chansen att göra en studie om just detta, vilket kan ge 

mig lärdom och kunskap inför min framtida karriär. Dessutom handlar de flesta studier och 

undersökningar om det tidigare arbetet med hälsofrämjande insatser och hur man ska få 

individer mer hälsosamma. Mycket av det som tas upp i media och liknande tar ofta bara upp 

själva beteendeförändringen vare sig det handlar om att gå ner i vikt eller att äta bättre. Fokus 

ligger ofta på att visa fina resultat och göra en stor förändring snabbt och ofta glöms då det 

fortsatta arbetet bort vilket är en förutsättning för att lyckas långsiktigt. Därför vill jag i denna 

studie fokusera mer på bibehållandet av beteendeförändringen. I Sverige har vi vår elva 

målområden som det ständigt arbetas med och om dessa ska vara fungerbara så måste vi 

tillsammans ta tag i ohälsan som ständigt ökar. Folkhälsoarbetet i våra kommuner och 

landsting går hela tiden framåt. Men det hälsofrämjande arbetet skulle kunna betonas mer en 

vad det gör i dag. Det skulle löna sig för samhället och för den enskilda individen om hälsan i 

stort skulle kunna förbättras. Även användningen av metoder med vetenskapliga grunder 

borde påvisas mer i arbetet för att förbättra folkhälsan i landet (folkhälsoinstitutet, 2009).  
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om förskolepersonal som tidigare deltagit i ett 

hälsoprojekt bibehållit de goda beteendeförändringarna, samt att undersöka deras upplevelse 

av hinder och möjligheter för detta. 

 

 Frågeställningar  

 Har förskolepersonalen bibehållit de goda beteendeförändringarna?  

 Vilka hinder och möjligheter har de upplevt? 
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Metod 

Design  

Undersökningen var kvalitativ och deskriptiv där elva personer har intervjuats. Den utvalda 

arenan för undersökningen är en förskola i Stockholmsområdet, en så kallad ”må-bra-

förskola” som aktivt arbetar med hälsofrämjande arbete som inkluderar både barnen och 

personalen. Den valda undersökningsgruppen var förskolelärare och barnskötare i åldrarna 

22-60 år som arbetar på förskolan. Det var elva personer som deltog i undersökningen.  

Datasamlingsmetoden som användes var av halstrukturerad intervju. Denna ansågs vara bäst 

lämpad för denna forskning eftersom den ger mycket informationen av deltagarna. Den 

halvstrukturerade intervjun ger informanten mer frihet under samtalets gång och kan då ta upp 

det som anses som viktigt(Kvale, 1997). Intervjufrågorna togs fram med hjälp av ett tidigare 

uppsatsarbete på gymnastik- och idrottshögskolan (Vibom, 2008) dock har frågorna 

omformulerats för att passa in detta uppsatsarbete, se Bilaga 1. Forskaren ville specifikt 

undersöka om personerna som tidigare deltagit i ett hälsofrämjande arbete fortfarande 

bibehåller sina goda beteendeförändringar och om dessa förändringar blivit en bestående 

livsstilsförändring hos personerna samt vilka hinder och möjligheter de har stött på. I den 

ursprungliga studien deltog sexton personer varav femton kvinnor och en man. Det var elva 

kvarvarande personer som deltog i den aktuella studien.  De hälsoinsatser som gjordes i den 

tidigare studien var att deltagarna förbättrat sina levnadsvanor gällande kosten samt den 

fysiska aktiviteten.  

Urval 

Studien inleddes med att förskolechefen frågade vilka av förskolelärarna och barnskötarna 

som ville och kunde delta i undersökningen och de som svarade ja blev utvalda 

intervjupersoner. Intervjupersonerna fick information genom ett missivbrev, se Bilaga 2, som 

gavs ut i förväg. Intervjuerna pågick under en veckas tid med två intervjupersoner per dag.  

Intervjuerna ägde rum på eftermiddagarna i förskolans personalrum och samtalen pågick 

under cirka 15-20minuter. Innan intervjuerna påbörjades pratade forskaren med deltagarna om 

allmänna saker i livet för att få dem att känna sig bekväma med situationen. Forskaren 

antecknade och ställde frågor till deltagarna under intervjuernas gång. Alla intervjuerna, utom 

en, spelades in och godkändes av deltagarna. En informant godkände ej inspelning av sin 

intervju men godkände att forskaren skrev ner vad som berättades. Informationen om 

inspelningen gick ut i förväg i missivbrevet till samtliga deltagare, se Bilaga 2. 

Efterbearbetning så som transkribering utfördes under veckans gång efter varje intervjudag.  
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Etiska överväganden 

Studien utformades i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2005). 

Eftersom deltagandet var helt frivilligt hade deltagarna när som helts rätt till att avbryta sin 

medverkan under uppsatsskrivandets gång. Detta förtydligades genom det missivbrev, se 

Bilaga 2, som skickades ut till deltagarna i förväg. Informationen om deltagarna behandlades 

och redovisades konfidentiellt på Gävles högskola. Det inspelade materialet samt 

anteckningarna kommer att förvaras på en säker plast tills att uppsatsen är klar, därefter 

kommer det att förstöras efter avslutad kurs. Samtyckeskrav, nyttjandekrav och 

konfidentialitetskravet tas även upp av Vetenskapsrådet (2005). Med samtyckeskravets menas 

det att alla deltagare samtycker om sin medverkan i forskningen och bestämmer även vad som 

får tas med och inte i texten . Det material och uppgifter som uppkommer under intervjuerna 

får bara brukas i forskningssyfte och konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personliga 

uppgifter ej kommer vara tillgängliga för utomstående(Vetenskapsrådet, 2005). 

Dataanalysen  

Den metod som användes till analysen var innehållsanalys (Graneheim, Lundman, 2003). När 

intervjuerna var sammanställda och transkribering var klar lästes hela texten igenom flertalet 

gånger och analyserades för att få en känsla för dess helhet. Meningar som ansågs innehålla 

information utifrån frågeställningarna hinder och möjligheter ströks under med färgad 

överstrykningspenna. Hela texten togs med från början så att helheten fanns kvar. De 

meningsbärande enheterna kondenserades och förminskades ner textmässigt men innehållet 

fanns kvar, men i än mindre skala en tidigare. Därefter kodades de kondenserade 

meningsenheterna och grupperades i olika bestämda kategorier med tillhörande namn som 

samtidigt återgav det budskap som framkommigt under alla intervjuerna, se Bilaga 3. 

Kategorierna som framkom utgör det manifesta innehållet, det vill säga det direkta innehåll 

som framgår ifrån intervjuerna utan någon egen tolkning (Graneheim, Lundman, 2003). 

Forskaren återgick till det inspelade materialet och till texten flera gånger för att inte missa 

viktig information på vägen. Handledaren har även varit med och stöttat och hjälpt till under 

hela analysprocessen. 

Exempel på analysen finns i tabellen nedan, se Tabell 1,vilket ser en inblick i hur denna 

process har gått till med meningsenheter, kondenserade meningsenheter och dess tillhörande 

koder.  

Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

Meningsenheter  Kondenserade meningsenheter Kod 
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När jag arbetar för mycket då känner 

jag att jag inte hinner med. Då måste 

jag tyvärr prioritera ibland 

Känner att jag inte hinner med, 

måste prioritera 

Hinner inte, 

prioriterar annat 

Det är när jag eller någon av mina 

barn är sjuka. Det kan även vara när 

det är intensivt på jobbet och även om 

det är annat som måste fixas på 

fritiden 

När barnen är sjuka och det är 

mycket på jobbet. 

Sjukdom hemma, 

intensivt på jobbet 

Ja det har jag givetvis för mig själv. 

Minst tre gånger i veckan ska jag 

motionera punkt, och gör jag inte det 

får jag dåligt samvete. Sedan vet jag 

att i min ålder så måste jag röra på 

mig. 

 

Träna tre gånger i veckan måste 

jag göra. Det är bra att röra på 

sig. 

Plan för hur 

mycket träning 

Jag tycker att det är så. Det är bara att 

göra det. Man har en del bestämda 

dagar och tider så är det lättare att 

vidmakt hålla sina goda vanor. 

En del bestämda dagar lättare att 

vidmakthålla. 

Plan för när man 

tränar 

Jag är en helt ny människa. Min 

motivation har tagit mig dit jag är 

idag. 

 

Ny människa motivation har 

tagit mig dit. 

Tagit mig dit 

Vara målmedveten och ge upp lätt- 

tron på sig själv Viktigt! 

 

Målmedveten och tron på sig 

själv.  

Tron på sig 

Att börja träna var inte så svårt som 

jag trodde från första början. Att börja 

ta sig dit det är nog det som är det 

svåra. Sen är det inge svårt att hålla 

igång tycker jag. Det blir en vana 

tillslut. 

Att börja träna inte svårt. Det 

blir en vana.  

Börja träna inte 

svårt 
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Resultat 

Slutsatserna påvisade att tio stycken av de elva intervjudeltagarna uppgav att de bibehållt sina 

goda vanor gällande beteendeförändringarna och har även implementerat de i sina liv. En av 

personerna uppger dock att hon ej bibehållt de tidigare beteendeförändringarna som hon blev 

introducerad genom hälsoinsatserna på arbetsplatsen.  

Analysen av de hinder och möjligheter för bibehållande av goda beteendeförändringar som 

intervjupersonerna upplevde, resulterade i två huvudkategorier med fyra tillhörande 

kategorier. Resultatet är skrivet i löpande text med flertalet citat i varje kategori från 

intervjuerna. Individerna från intervjuerna benämns som informanter och/eller som deltagare. 

Kategoriseringen från innehållsanalysen med koder, underkategorier, kategorier kan ses i 

Tabell 2 här nedan.   

Tabell 2: Kategorisering 

Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Kategori Huvudkategori 

Känner att jag inte hinner 

med, måste prioritera 

Hinner inte, 

prioriterar annat 

Tidsbrist  

Hinder/svårigheter 

 

 
Mycket att göra då blir det 

svårt att avsätta tid 

Mycket att göra 

När barnen är sjuka och det 

är mycket på jobbet 

Sjukdom hemma, 

intensivt på jobbet, 

Svårt att hitta tid och det är 

jobbigt efter sjukdom 

Svårt att hitta tid 

Träna och äta rätt Träna och äta rätt Planering 

 

 

 Möjligheter 

 

 

 

 

Träna tre gånger i veckan 

måste jag göra. Det är bra 

att röra på sig 

Plan för hur mycket 

träning 

Jag mår bra av det och jag 

åldras på rätt sätt 

Planer för framtida 

hälsa 

Inte förstora mål, ska gå att 

nå 

Uppnåbara mål Motivation 

 

Det är en känsla. Lusten att 

vilja göra saker. Först för 

min egen skull jag motiverar 

mig själv. Det beror på 

vilket sammanhang det 

gäller. Det sociala spelar in. 

Jag tror inte på sjukdomar. 

Man blir sjuk om man mår 

dåligt över lag 

Känsla att vilja 

göra saker 

Det som varit lätt är att det 

blir atomiserat, en del av 

min vardag. Absolut! 

En del av vardagen Positiva 

erfarenheter  
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Man har bara tänkt om och 

så man har nya vanor. Jag 

mår bättre när jag rör på mig 

och jag bli mycket piggare 

Nya vanor 

 

Hinder/svårigheter – Tidsbrist 

Informanterna uppgav att de ibland har stött på olika hinder och svårigheter under 

förändringens gång.  Det hinder informanterna stött på är att tiden ibland inte räcker till. 

Flertalet av informanterna tycker att det är jobbigt när de bli sjuka och/ eller har för mycket att 

göra. Det blir då svårt att avsätta tid till att träna vilket göra att tyvärr träningen prioriteras 

bort. Efter sjukdom tycker flertalet av informanterna att det är jobbigt att påbörja den fysiska 

aktiviteten igen eftersom det då känns tungt och känns som att konditionen har försämrats 

vilket var ett stort hinder anser informanterna. 

Det har varit lite upp och ner men så är det med allt i livet. Ibland är det svårt att hitta tid 

och ibland blir man sjuk och då är det jobbigt att komma igång igen. Man måste vara hård 

mot sig själv, det är bara att kavla upp armarna och köra på. (Informant nr fem) Kvinna51år 

En av deltagarna berättar om att det har varit lite jobbigt i vissa perioder i livet och då 

tröstäter hon, fast hon vet att det inte är bra för hennes hälsa. Detta anser informanten vara ett 

stort hinder för henne som ställer till problem i vardagen.  När det har hänt mycket i 

deltagarnas liv,  anser de att det är svårt att få tid över till annat.  

Det har varit mycket som hänt livet så det har varit svårt att få tid över att träna och så. Att 

man har haft det jobbigt, jag har tröstätit för att jag har mått dåligt och det är inte bra för 

mig. (Informant nr tio) Kvinna 52 år 

Flertalet av deltagarna som är föräldrar tycker ibland att det är svårt att hinna med den fysiska 

aktiviteten när deras respektive barn är sjuka och/eller när det krockar med barnens 

aktiviteter.  

Det som kan vara svårt ibland är att det krockar med barnens aktiviteter.(Informant nr nio) 

Kvinna 45år  
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Möjligheter – Planering 

Merparten av informanterna använder sig av olika knep för att vidmakthålla sina goda vanor. 

Vissa har bestämda träningsdagar i veckan som de alltid går på, medan andra har olika 

tillvägagångssätt när det gäller bokningar av träningspass på gymmet. Flertalet av deltagarna 

tänker även långsiktigt och planerar inför framtiden när det gäller sin hälsa. Deltagarna tränar 

för att underhålla sina kroppar så att den ska kunna åldras på rätt sätt för att motverka 

kroppsliga besvär och sjukdomar senare i livet. 

Flertalet av deltagarna anser att det är mycket viktigt att planera sin vardag för att hinna med 

allt som de vill göra. Deltagarna planerar för att träna och försöka äta rätt. Vissa har även 

bestämda träningsdagar och bokningssätt för att lyckas komma i väg och röra på sig. Flertalet 

berättar även om hur bra dem mår när de tränar och äter en bra kost. 

Jag försöker komma iväg i alla fall två gånger i veckan. På gruppträningen måste jag gå för 

att man måste avboka två timmar innan passet ska vara. Det hinner jag inte när jag jobbar, 

så jag måste alltid gå när jag bokar pass och det är bra för mig.(Informant nr sex) kvinna 

30år 

Några av deltagarna planerar även långsiktigt gällande deras ålderdom och motiverar sig till 

att träna så att de kan åldras på rätt sätt och samtidigt må bra i sina kroppar. Informanterna har 

även uppsatta krav för att komma dit de vill i sin långsiktiga planering som att gå ner i vikt 

samt att bibehålla den i det långa loppet . 

För att vidmakthålla mina goda vanor så försöker jag träna flera dagar i veckan. För att i 

min ålder måste jag röra på mig, för att åldras på ett bra sätt och samtidigt må bra. 

(Informant nr ett)Kvinna 54 år 

Vardagsmotion är en träningsform som det talas gott om och som informanterna försöker få in 

i sin vardag. Promenader och cykling är självklara aktiviteter i många av informanternas liv 

både på arbetet och på deras fritid. Flertalet har även bestämda promenad och cykeldagar, 

vissa går en sträcka varje dag medan andra går några gånger i veckan. De anser att det är 

lättare att vidmakthålla sina goda vanor när de har bestämda träningsdagar.  

Nu ska jag cykla efter jobbet det är bara att vara bestämd. (Informant nr tio)Kvinna 52 år 

Informanterna anser att beteendeförändringen i sig såsom att ändra på gamla ohälsosamma 

vanor och ersätta dem med nya var relativt lätt. Det stora arbetet startar när vidmakthållandet 

av de nya vanorna ska bibehållas. Det är då det riktiga arbetet startar inför framtiden enligt 
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samtliga informanter och det är då viktigt att planera och ha framförhållning vad som komma 

skall i livet.  

Det är lätt att banta ner sig och ändra på dåliga beteenden. Men att bibehålla sina goda 

vanor inför framtiden är svårt det är då det riktiga arbetet startar. (Informant nr fem)kvinna 

51år 

Möjligheter – Motivation  

Motivation är en egenskap som deltagarna anser är viktigt att ha när det handlar om 

förändringar och bibehållanden av hälsosamma vanor. Viljan och styrkan som motivationen 

bidrar med gör så att informanterna orkar och kommer dit dem vill för att nå sina uppsatta 

mål. Motivationen är en inre styrka och kraft, finns inte motivationen i människan så står den 

still i sin utveckling enligt informanterna. Det är en viktig förutsättning för att lyckas med sin 

beteendeförändring samt bibehållandet av dem. Informanterna anser att det är viktigt att tro på 

sig själv för att lyckas. Det är ingen annan som kan göra jobbet, utan det är bara individen 

själv som måste ha tron och viljan till att förändra negativa beteenden . Sedan anser 

deltagarna att stöd och hjälp med inspiration från sina nära och kära under 

förändringsprocessen gång är en viktig del, för att lyckas med sina beteendeförändringar och 

även för bibehållandet av dem i det långa loppet.  

Samtliga informanter anser att det är viktigt att tänka positiva tankar om sig själv för att 

lyckas. Informanterna tycker att det är viktigt att vara målmedveten och inte ge upp i första 

taget utan att våga tro på sig själv i alla lägen. De anser även att det är viktigt att alltid vara 

målinriktad samt att veta vad man vill i livet.  

Det är en känsla. Lusten att vilja göra saker. Först för min egen skull jag motiverar mig själv. 

Det beror på vilket sammanhang det gäller, det sociala spelar in. (informant nr elva)Kvinna 

57år 

 Om tröttheten tar över och orken inte finns till att träna så anser informanterna att man måste 

vara bestämd mot sig själv och ta sig ut ändå. Det är bara att motivera sig till att orka, för 

vetskapen om hur bra och gott det gör i kroppen är en sporre enligt informanterna. Enligt en 

av deltagarna har motivationen tagit henne dit hon är i dag, även stödet från familjen har hjälp 

till på vägen.  

Om jag inte har någon lust brukar jag tänka på dem som inte kan röra på sig. Jag kan jag har 

fysiken samt att jag är frisk, så det är bara att göra det.(Informant nr elva)  Kvinna 57 år 
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Möjligheter – Positiva erfarenheter   

Flertalet av informanterna har bibehållt sina beteendeförändringar och förhoppningen är att de 

även fortsätter att leva det hälsosamma liv som de gör nu. De positiva erfarenheter som har 

framkommit under intervjuerna är att allt tillslut blir automatiserat och en del av vardagen. 

Det handlar bara om att försöka tänka om och införa nya vanor som man helt enkelt mår 

bättre av. En deltagare tycker inte att det var så svårt att börja träna som hon trodde från första 

början. Hon tycker inte alls att det är svårt att hålla i gång, det har blivit en bestående vana i 

livet som inte går att vara utan.  

Jag har även slutat röka och börjat träna på friskis och svettis. Så jag har till och med blivit 

duktigare än tidigare. (Informant nr nio)Kvinna 45år 

Promenader är även en billig och bra träningsform, det är bara att sätta på sig skorna och gå ut 

en sväng berättade informanterna. Samtliga informanter har infört många goda vanor i sina liv 

vilket medför positiva hälsoeffekter. Vissa deltagare faller ibland tillbaka till sina 

ohälsosamma vanor fast det är ofta inte långvarit. De kommer snabbt tillbaka igen med 

vetskapen om att de mår bättre i sina kroppar av att leva det hälsosamma livet som inkluderar 

mycket fysisk aktivitet och en nyttig kosthållning. Det som informanterna anser som positivt 

är att träningen har blivit en självklarhet i vardagen.  

Självklart faller jag  tillbaka ibland i gamla mönster. Jag är inte mer än människa.(Informant 

nr sju)Kvinna 34år 
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Diskussion 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka om förskolepersonal som deltagit i ett tidigare 

hälsoprojekt fortfarande bibehållit de goda beteendeförändringarna, samt att undersöka deras 

upplevelser av hinder och möjligheter för detta. 

Det positiva är att deltagarna har fått en förståelse över vad som kan drabba dem om de inte 

hade förändrat sina ohälsosamma beteenden och implementerat de i sina liv.  Kopplingar kan 

dras till James och Olsons (1992) artikel där forskarna har kommit fram till att det är vanligt 

att människor som lever ohälsosamt inte förstår att de gör det.  Det går oftast så långt att de 

hinner få fysiologiska besvär och först då begriper de vad en hälsosam livsstil handlar om och 

vad den kan betyda för dem. En stillasittande livsstil och lite fysisk aktivitet är en stor 

riskfaktor för olika sjukdomar som exempelvis typ 2 diabetes, cancer, benskörhet, samt hjärt 

och kärlsjukdom (SBU, 2007). Det positiva är att deltagarna i denna studie har kommit till 

insikt och förstår vad deras förändringar kan göra för dem nu och inför framtiden.   

Flera av informanterna anser sig haft det ganska jobbigt under sin livsstilsförändring och har 

stött på hinder och svårigheter under denna period vilket kan ställa till problem för dem i 

framtiden. Det finns forskning som visar på att personer som inte har jobbat tillräckligt med 

sina förändringar gällande ohälsoamma mönster oftare faller tillbaka till sina gamla vanor 

igen (Lindroos &  Rössner, 2007). Det finns inget som säger att det kommer hända dessa 

deltagare men sannolikheten är ganska stor att vissa en dag gör det, på grund av att de kanske 

inte genomförde förändringen helhjärtat(ibid). Här går det även att dra liknelser till personer 

som ingår i olika viktprogram för att förändra sin vikt till det hälsosammare. Dessa personer 

faller oftast tillbaka till sin gamla vikt redan efter några år igen. Men de människor som har 

uppföljningar under tiden de genomgår förändringen bibehåller oftare sin vikreducering under 

hela sin livstid. En beteendeförändring kräver att människan anstränger sig och uppvisar en 

stark motivation. Om drivkraften inte kommer inifrån kommer inte förändringen att bli 

varaktig heller. (Rössner et al., 2008).  

Enligt författaren till boken ”Vardagsmotion - vägen till hållbar hälsa” är motivationen själva 

drivkraften och katalysatorn för att påbörja och bibehålla en förändring (Faskunger, 2005). 

Men motivationen är väldigt ofta föränderlig, beroende på situation, sammanhang och 

förhållande. Den starkaste motivationen kommer av en sann inre vilja att utvecklas och 

stimuleras eller att uppnå viktiga livsmål. Den försämrade motivationen påvisar sig oftast 
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genom skuldkänslor som att jag borde röra på mig eller att andra runt om klagar på att man är 

lat och slö (ibid). Motivationen hos deltagarna har haft en stor del i att de kommit så här långt. 

Nästan samtliga av informanterna har en stark drivkraft och motivation för att lyckas 

bibehålla sina goda förändringar. 

Forskaren är positivt inställd till deltagarnas engagemang och envishet till att vilja leva ett 

hälsosamt liv som inkluderar en god kosthållning och fysisk aktivitet. Om detta ska bli 

bestående livsstilsförändringar hos personerna så krävs det att de förändrar sin kosthållning 

och lägger till fysisk aktivitet samt att de har uppsatta mål och en positiv inställning till att 

förändra sina ohälsosamma beteenden (Brownell, 1999).  Det som har framkommit under 

intervjuerna är att det ser förhållandevis ljust ut för flertalet av individerna, för de har 

sannerligen gjort stora framsteg och förändringar gällande sin egen hälsa. Flera av de punkter 

som Brownell (1999) tar upp i sin artikel har merparten av deltagarna uppnått under den här 

tiden. Den fysiska aktiviteten har informanterna infört i sina liv och nästan samtliga tränar 

regelbundet och vissa har även bestämda träningsdagar och mål som de vill uppnå. Ett mål är 

att träningen ska bli en självklar del av deras liv vilket det redan har blivit för flertalet av 

personerna. Deltagarna ser även positivt på sina förändringar gällande sin hälsa och förstår 

vikten av att röra på sig och dess hälsoeffekter som det kan påvisa.  

Flertalet av deltagarna planerar för framtiden, för tränar de ordentligt nu och bibehåller sin 

träning kan det förhindra fysiologiska besvär i framtiden och det tyder på ett bra engagemang 

från personerna. Det handlar inte endast om att leva i nuet, utan även att tänka långsiktigt på 

vad som komma skall när man blir äldre. Därmed kräver livsstilsförändringar i sig  planering 

för att kunna vidmakthållas. I dag har vi även kunskapen om att den fysisk aktivitet är en 

friskfaktor på bland annat fysiska, mentala, funktionella och sociala hälsan för ett gott 

välmående (Folkhälsoinstitutet, 2008). 

Vardagsmotion är även det en motionsform att räkna in i vardagen såsom lek med barnen och 

promenader till skogen och på förskolegården. Bara den gratismotionen som personalen får 

varje dag på sin arbetsplats är den vardagsmotionen som Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, ”SBU” (2007)  rekommenderar för en vuxen människa. SBU:s 

rekommendationer innebär cirka 30 till 60 minuter om dagen av måttlig intensitet och/eller 

hård aktivitet och den tiden kommer personalen upp i utan problem. Detta eftersom 

förskoleverksamheten mestadels är förlagd utomhus och området som personalen rör sig på är 

relativt stort. Merparten av deltagarna är även aktiva på sin fritid och utövar olika 
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motionsformer på egen hand. Resultatet av detta är att personalen får en förbättrad kondition, 

ökad muskelstyrka samt starkare skelett och ett förstärkt immunförsvar (Ohlson, 2008).  

Från att vara en arbetsplats med flertalet långa och korta sjukskrivningar samt en orkeslös 

personal är skillnaderna från förr och nu mycket stora (Edholm et al., 2009). Dessa 

förbättringar som personalen åstadkommit med sin hälsa är en förutsättning för att de ska må 

bra kroppsligt och själsligt och hålla sig borta från fysiologiska sjukdomar. Alla dessa 

hälsosamma inslag som blivit en stor del av individernas liv är friskfaktorer som gör att 

kroppen håller sig frisk och sund (Folkhälsoinstitutet, 2007).  

Den sociala hälsan handlar om relationer mellan individer och att känna gemenskap och 

samhörighet. Detta har varit en viktig del för individerna i studien eftersom de har arbetat 

tillsammans, stöttat och hjälpt varandra under hela processen. Det finns studier som även visar 

på att det är en av de viktigaste hälsofaktorerna och att det har en stor betydelse för 

människans välbefinnande (Ohlson, 2008). Dock kan det bli en stor press på personalen att 

det tillslut går till överdrift, att allt hela tiden ska vara så hälsosamt som möjligt. Det måste bli 

en stadig jämvikt mellan den fysiska, psykiska och sociala hälsan för att alla ska må bra 

(Ibid).  

Slutsats  

Sammanfattningsvis har så gott som samtliga informanter bibehållit de tidigare 

beteendeförändringarna och de har även fått förståelse över vikten av att vara fysisk aktiva 

och äta en hälsosam kost. Bara att få in ett hälsosamt tänkande och även vara verksam i det 

ser forskaren som mycket positivt. Personalen är driven och väl medvetna om hälsovinsterna 

som dem har vunnit med bibehållandet av sina goda vanor. Under intervjuernas gång har de 

framkommit att dessa människor har en mycket stark vilja och tro på sig själva. De är även 

motiverade till att fortsätta sitt arbete med sin hälsa så att den hälsosamma livsstilen en dag 

blir permanent och en naturlig del av deras liv 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka om förskolepersonal som deltagit i det tidigare hälsoprojektet 

fortfarande bibehåller de goda beteendeförändringarna, samt att undersöka deras upplevelser 

av hinder och möjligheter över detta. Den datasamlingsmetod som användes var en 

halvstrukturerad intervjuform, vilken ansågs vara lämpligast för denna studie(Kvale, 1997). 

Metoden som användes till analysen var innehållsanalys, vilken användes till att koda och 

kategorisera det manifesta innehållet från intervjuerna. Det innebär att det synliga i texten 
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påvisas på rätt sätt för läsaren(Graneheim Lundman, 2003). Elva personer som var 

verksamma inom förskoleverksamheten intervjuades för att få ut den information som krävdes 

till forskningen.  

När innehållsanalysen ska göras kan det vara krångligt när de meningsbärande enheterna ska 

tas ut ur intervjutexten. För man kan inte ta ut ett för stort stycke ur texten för då kan de 

intressanta försvinna i massan, Väljer man ut för små textstycken så kan det viktiga innehållet 

istället försvinna. Det är viktigt att det görs på rätt sätt och då kan det vara till fördel att flera 

personer är med under analysprocessen och läser intervjuerna och kondenseringarna så att inte 

viktig information går förlorad som har betydelse för resultatet(Graneheim & Lundman, 

2003). Även indelningen av kategorierna kan vara svårt att få till så att det blir bra. Enligt 

Graneheim och Lundman (2003) ska kategorierna vara ömsesidigt uteslutande och att de 

meningsbärande enheterna bara ska tillhöra en kategori för de får absolut inte hamna i flera 

kategorier. Forskaren till studien ansåg detta vara svårt att få till under processens gång, 

eftersom att meningsenheterna och dess olika kategorier var så pass lika och gick in i 

varandra. 

En svaghet med intervjuerna kan vara att alla deltagare intervjuades under sin arbetstid och 

det kan ha gjort att inte alla var helt trygga med det och att dem även kan ha känt sig 

stressade. Det kan få ett negativt utslag om inte alla berättade fullt ut om deras tankar och 

funderingar kring deras beteendeförändringar(Kvale, 1997 och Graneheim & Lundman, 

2003).   Dock anser forskaren att så är nog inte fallet för alla deltagare var väldigt lugna och 

pratsamma under intervjuerna.  

Det skrevs inget skriftligt tystnadsavtal mellan forskaren och deltagarna. Det var ett muntligt 

avtal som avlades men det skulle även behövts ett skriftligt så att deltagarna skulle känna sig 

trygga, samt att det kanske skulle gett deltagarna ett större förtroende för studien och även 

under intervjuernas gång. Detta tar forskaren med sig som en lärdom om detta tillfälle skulle 

ges igen.  

Enligt Graneheim och Lundman (2003)  ska studien vara pålitlig, trovärdig och överförbar för 

att kunna beskriva olika aspekter av tillförlitlighet. Pålitligheten samt dess trovärdighet i 

denna studie anses som relativt hög eftersom att forskaren varit mycket noggrann i sitt 

analysarbete och hela tiden haft stöd av handledaren under processens gång. Studiens 

trovärdighet ökar när forskaren tar hjälp av personer som har mer erfarenhet och kunskap än 

forskaren själv. Analysen har bearbetats i flera olika steg och som nu omfattar flertalet 
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tabeller utifrån intervjudeltagarna svar, för att kunna påvisa pålitligheten och trovärdigheten. I 

resultatdelen har även forskaren lagt in citat ifrån intervjupersonerna för att öka 

trovärdigheten i studien(Ibid). Svagheterna med studien kan vara att det bara är forskaren och 

handledaren som har arbetat med analysen. Det skulle kanske varit bra om forskaren ingått i 

en seminariegrupp eller liknade för att få mer tips på idéer under skrivprocessen samt att höra 

andras åsikter för att öka trovärdigheten än mer. En till svagheten i studien är att inte de 

tidigare uppgifterna har tagits med om vilka beteendeförändringar som informanterna 

genomfört i förra studien samt vilka som bibehållt dem sedan dess.  

Överförbarheten hänvisar till den omfattningen som resultaten kan överföras till andra 

sammanhang och forskningar (Graneheim & Lundman, 2003).  Forskaren anser att studien är 

överförbar, men det skulle förmodligen bli ett annat resultat. Resultatet i denna studie är 

allmän och kommer även att specifikt kunna användas inom forskning med förskolepersonal 

och eller annan personal med liknade arbetsplatser(ibid) 

Halvstrukturerad intervjuform i sig är en väldigt lätt metod att ta efter och går att använda vid 

andra studier och forskningar. Om denna studie skulle göras om och samma deltagare och 

metod skulle användas så är risken ganska hög att resultatet skulle visa något annat. Beroende 

på vem som intervjuar och det kan även spela in hur deltagarnas dagsform ser ut för den 

kvalitativa forskningen är kontextbunden samt beroende av sitt sammanhang och miljö 

(Kvale, 1997). 
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Fortsatt forskning  

Fortsatt forskning inom detta beteendeförändringsområde är viktigt, eftersom att ohälsan 

ständigt ökar ute i vårt land och vi måste få bukt på den innan det går för långt. Det skulle 

behöva forskas mer kring bibehållandet av goda vanor - hur människan ska bibehålla dessa 

vanor i det långa loppet. Vad är mest effektivt förutom det vi redan vet med nyttigmat och 

motion? Finns det andra tillvägagångssätt som spelar in?  En idé kan vara att göra en 

undersökning på olika motionsformer och se vilken som är den mest effektiva motionsformen 

att utöva för bibehållandet av beteendeförändringar. En annan idé kan vara att göra en likadan 

forskning som nu, men där bara kvinnor alternativt bara män är delaktiga. Då skulle det kunna 

studeras om de tänker på samma sätt och att se om resultatet blir detsamma eller om det 

påvisar något helt annat.   
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Visa enkäten från förra uppsatsen för att informanterna ska kunna friska upp minnet! 

1)Vilket har varit lätt under din beteendeförändrings period? 

2)Vilka hinder har du stött på under den här tiden? 

3) Vad är det som bidragit till att du inte fortsatt och bibehållit förändringarna? Berätta 

4) Har du haft någon eller några speciella strategier för att kunna nå dina mål?  

 Belönar du dig själv. 

 Bestämda träningsdagar. 

 Gå ner i vikt. 

 delmål 

 

5) Hur gör du när du inte har lusten eller ork att träna? Berätta hur du tänker och vad du gör! 

 Promenader, Cykla, Gymmet. Bokade pass 

 Går du än då eller struntar du i det? 

 

 

6) Vilka knep använder du dig av för att bibehålla dina goda vanor i längden? Berätta hur du 

gör eller vad du inte ska göra! 

 

 

7) Vad tycker du är viktigt för att lyckas med sina mål? Berätta! 

 

8) Motivation vad är det för dig? Berätta hur du tänker! 

 

(Vibom, 2008) 
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Bilaga 2 - Missivbrev 

  

  

  

 
  

  

Hej!  

Jag heter Maria och studerar på hälsopedagogiska programmet på högskola i Gävle. Jag ska 

skriva en C-uppsats, där jag valt att göra en uppföljning av ett tidigare hälsofrämjade arbete. 

Där jag valt att undersöka bibehållandet av beteendeförändringar gällande upplevelser av 

hinder och möjligheter över detta. Jag vill med intervjuerna få reda på hur du gör för att 

vidmakthålla beteendeförändringarna i det långa loppet. Intervjuerna består av ett antal frågor 

och beräknas ta ca 15 minuter att genomföra. Intervjuerna kommer efter samtycke att spelas 

in och alla uppgifter kommer att redovisas konfidentiellt på Gävles högskola. Deltagandet är 

frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande genom att meddela mig.  

Med vänliga hälsningar 

Maria Edholm 

 

Kontaktuppgifter: 

Maria Edholm 

Mobil nr. 070-xxx xx xx 

E-post: hhp08mem@student.hig.se 
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Bilaga 3 - Kondenserade meningsenheter 

  

Kondenserade meningsenheter 

Känner att jag inte hinner med, måste 

prioritera 

Tänker långsiktigt  

Mycket att göra då blir det svårt att avsätta 

tid. 

Cyklar mycket och gympar  

När barnen är sjuka och det är mycket på 

jobbet. 

Tränar som jag tidigare gjort 

Svårt att hitta tid och det är jobbigt efter 

sjukdom 

Jag rör mig mycket på arbetet och hemma 

med min son 

krockar med barnens aktivitet, svårt att hinna. Knepet att bevara beteendet är att röra sig 

Svårt att hitta tid till träning Får mycket motion genom arbetet. 

Träna och äta rätt Får mycket gratisträning på jobbet 

Träna tre gånger i veckan måste jag göra. Det 

är bra att röra på sig. 

Tron på sig  

 

Jag mår bra av det och jag åldras på rätt sätt Målmedveten  

Vardagsmotion försöker jag få in, jag 

försöker gå några gånger i veckan. 

En inre styrka för att nå sina mål 

En del bestämda dagar lättare att 

vidmakthålla. 

Finner lusten till motivation 

Beteendeförändringar ändra på vanor. Det är 

ett stort arbete inför framtiden. Här startar 

arbetet 

Vill jag göra någonting så blir jag  

Cykla det är bara vara bestämd Motiverar mig själv att det bra 

Träna två till tre gånger veckan. 

Måste alltid gå när jag bokar. 

 Mår man bra så blir jag motiverad  

Promenerar alltid Tränar fast viljan inte finns 

Bestämmer mig i hjärnan Hård mot sig själv. Det är bara att köra. 

Bokar det jag gör Familjen pushar och jag blir motiverad. 

Ny människa motivation har tagit mig dit. Automatiserat en del av vardagen. 

Målmedveten och tron på sig själv.  Bara tänka om nya vanor 

Intressen ger motivation Att börja träna inte svårt. Det blir en vana.  

Känsla att vilja göra saker för min egen skull. 

Det sociala spelar in beroende på 

sammanhang. 

Träningen är lätt att utföra. 

Inte förstora mål, ska gå att nå. Promenera en bra och billig träningsform. 

Har jag ett mål klarar jag av det. Slutat röka och börjat träna har blivit 

duktigare en tidigare 

Målet att gå ner i vikt samt att äta och träna 

rätt. 

 

 


