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Abstract 
 

Backlund M, Mårtensson J & Wallin M, (2006) Ny Livsstil. Fördjupningsarbete, 

Moment 4:3. Rapportnummer 231 Polisutbildningen vid Umeå universitet. 

 

Denna fördjupningsuppgift beskriver problemen med livsstilsförändringar bland 

poliser som är i farozonen för välfärdssjukdomar. Målet med arbetet var att belysa 

olika modeller för beteendeförändringar mot en ökad fysisk aktivitet och 

förbättrad kosthållning. Information har hämtats från litteratur och Internet och 

sedan har olika modeller jämförts mot varandra. Uppsalamodellen har jämförts 

med Behovsteorin och Stages of Changes. Resultatet blev att livsstilsförändringar 

är svåra att genomgå på egen hand, men med rätt handledning och med små steg i 

taget är det ingen omöjlighet att lyckas. Dock kräver förändringar tid och ingen 

människa kan förvänta sig några mirakelkurer som snabbt leder till ökad hälsa. 

 

Nyckelord: Polis, Livsstilsförändring, Hälsa. 
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1  Inledning 

Johanna Orre skrivet i tidningen svensk polis om den felaktiga myten att poliser 

är vältränade. Hon menar att det är snarare tvärt om och att poliserna hälsa 

många gånger hotas av dåliga levnadsförhållanden där snabbmat och 

stillasittande arbetsuppgifter är några av faktorerna. Även Myndigheterna har 

uppmärksammat detta problem och satsar nu på att bryta trenden med olika 

åtgärdsprogram1.  

Ämnet är valt utifrån egenintresse samt att arbetsgivaren uppmärksammat att 

dålig livsstil bland sina anställda kan leda till problem både för myndigheten 

och individen2.  

För att motverka en dålig hälsa gäller att göra en långsiktig satsning och 

planera. Att endast bestämma en dag att börja träna och äta hälsosammare är i 

och för sig en god tanke men det som påverkar hälsan på lång sikt är en väl 

planerad livsstilsförändring. Där är det de små sakerna som personen kan 

vidmakthålla under resten av sitt liv som gäller. Dessa nya rutiner och 

aktiviteter behöver ej vara några stora saker huvudsaken är att de vidmakthålls. 

I dagens välfärdssamhälle är fetma ett ständigt debattämne i media men det 

finns även ekonomiska och politiska intressen. Sedan 1980 har andelen 

överviktiga kvinnor ökat med ca 20 procent och bland männen är ökningen ca 

30 procent. År 2005 var hälften av männen och drygt en tredjedel av kvinnorna 

i vuxen ålder överviktiga eller feta3.  

                                                
1 Orre, J. 2003-11-07 
2 Heidenfors, M. 2006-03-27 
3 Socialstyrelsen Folkhälsorapport 2005 
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Kost och fysisk aktivitet är alltid ämnen som är populära. Det talas hela tiden i 

media om att människorna blir mer och mer överviktiga. Inom alla yrken finns 

det personer som inte sköter sin kost och sin fysiska aktivitet, alltså även inom 

polisen. Personer som hela tiden säger att de ska gå ner i vikt men att det inte 

fungerar4. De åker bil till jobbet, sätter sig på sin kontorsstol, fikar med sina 

arbetskamrater, äter lunch, fikar ännu en gång under eftermiddagen och sedan 

efter arbetspasset sätter de sig återigen i bilen och åker hem. När de väl kommit 

hem äter de mat och sedan sätter sig allt för många framför tv:n. De är inne i 

sina vanliga rutiner och vet inte om att det de gör kan skada deras hälsa5.  

                                                
4 Orre, J. 2003-11-07 
5 Zell, S. 2006-03-21 

Bild 1. Exempel på lunch 
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2 Bakgrund 

Under grundutbildningen får polisstudenterna en utbildning om hur de ska sköta 

sin hälsa för att må bra. Det finns ett ämne på schemat som heter Hälsa6. 

Innanför det ordet och ämnet står det mycket som har med hälsa och göra men 

de flesta områdena som berörs skummas bara igenom lite översiktligt, vilket 

både har fördelar och nackdelar. Studenten får en bred men ytlig kunskap i just 

ämnet hälsa. Det betyder delvis att studenterna inte får med sig tillräckligt med 

kunskap om hur goda livsstilsförändringar kan påverka arbetslivet och livet 

förövrigt. Därför tycker författarna att det är viktigt att detta ämne lyfts upp och 

diskuteras. Vilket läsaren sedermera kommer att få ta del av vidare i uppsatsen. 

Många studenter på polisutbildningen har en förkunskap om hur de skall sköta 

sin kropp och hur de skall göra för att må bra. Denna kunskap besitter de 

självklart även när de börjar jobba, men av olika anledningar så byts livsstilen 

ut och en del av dem börjar slarva med hälsan7. 

 

2.1  Fysisk Aktivitet 

Definitionen av fysisk aktivitet är hämtat från Ekblom & Nilsson (2001):  

”Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad 

energiomsättning. Denna definition omfattar all medveten och planerad typ av 

muskelaktivitet, till exempel städning, trädgårdsarbete, fysisk belastning i 

arbetet, hobbyverksamheter till exempel golf, svampplockning, motion och 

träning. Även omedvetna automatiserade rörelser av olika typ kan räknas till 

denna del”. 

Effekter av regelbunden fysisk aktivitet omfattar en mängd områden såsom 

medicinska, fysiologiska, psykologiska och sociala. När det gäller de 

fysiologiska och medicinska är det främst följande funktioner som kan 

                                                
6 Polisutbildningen Umeå (kursplan), Umeå universitet 2006 
7 Orre, J. 2003-11-07 
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förbättras eller upprätthållas genom fysisk aktivitet; cirkulationssystemets 

kapacitet och funktion ökar, kroppens muskler blir starkare och orkar mer, 

balansen och koordinationen ökar, smidigheten och rörligheten ökar. Fysisk 

aktivitet motverkar även uppkomsten av hjärt-kärlsjukdomar, fetma, diabetes 

typ-II, benskörhet samt andra åkommor8.  

Fysisk inaktivitet kan i sin tur leda till belastningssjukdomar, åldersdiabetes, 

benskörhet samt flera andra sjukdomar. Det är även vanligt att fysisk inaktivitet 

leder till övervikt. Fysisk aktivitet ökar ämnesomsättningen och på så vis 

hjälper det till att hålla energibalansen i kroppen, vilket motverkar övervikt. 

Detta är ännu ett exempel på varför det är viktigt att komma igång med fysisk 

aktivitet9. 

På senare tid har man kommit fram till att beteendeförändringar inte inträffar 

snabbt och dramatiskt. Detta gäller även vid fysisk inaktivitet. Sker en 

beteendeförändring alltför snabbt är risken stor till en återgång till tidigare 

levnadsmönster10. 

 

2.2 Kost 

Människokroppen behöver energi och näringsämnen varje dag för att fungera 

bra. Det får vi genom den mat vi äter, och därför är det viktigt att den är rätt 

sammansatt. Vårt energibehov varierar dock mycket genom livet och från 

person till person. Allmänt sett vet man att vi behöver mycket energi medan vi 

växer och mindre när vi är vuxna och äldre. Män har större energibehov än 

kvinnor. Det krävs mer energi för ett fysiskt ansträngande arbete än för ett 

stillasittande arbete. Kroppsbyggnad och ämnesomsättning påverkar 

energibehovet. En fysiskt aktiv fritid förbrukar mer energi än en inaktiv11. 

                                                
8 Ekblom, B. & Nilsson, J. 2001 
9 Ibid. 
10 Faskunger, J. 2001 
11 Broholmer M., Karlsson P. & Leijding, T. 
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2.3 Fetma och Övervikt 

Skillnad mellan fetma och övervikt beräknas med hjälp av BMI (Body Mass 

Index). BMI är ett längd - vikt förhållande som enkelt visar om en person är i 

farozonen för övervikt eller fetma . Dock är metoden väldigt grov och tar ej 

hänsyn till om personen är vältränad och har stor muskelmassa. Denna person 

kommer då med största sannolikhet att hamna i kategorin överviktig eller till 

och med anses höra till kategorin för fetma. BMI beräknas genom att en persons 

vikt i kg divideras med längden i meter gånger längden i meter, exempel (85/ 

(1.8*1.8)=BMI 26)12. 

BMI     

 • Undervikt < 18,4    

 • Normalvikt 18,5–24,9    

 • Övervikt 25–29,9    

 • Fetma > 30 

 

2.3.1  Hälsorisker med övervikt och fetma 

Övervikt och fetma ger en ökad risk för en mängd sjukdomar, så kallade 

välfärdssjukdomar. Dessa sjukdomar är bland annat hjärt-kärlsjukdomar, högt 

blodtryck typ 2-diabetes och slaganfall. Samtliga av dessa sjukdomar kan leda 

till en för tidig död13. 

 

2.4  Livsstilsförändringar  

Vi kan alla börja träna och äta sundare. Det är inte speciellt svårt att köpa ett 

träningskort och stilla sitt dåliga samvete för ett tag. Det finns många som får 

                                                
12 Socialstyrelsen Folkhälsorapport 2005 
13 Ekblom, B. & Nilsson J. 2001 
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ett ryck och springer några gånger i löparspåret, äter lite sundare och lever 

allmänt nyttigt under en kortare period. Motivationen hålls uppe ett tag och så 

går tiden och personen går tillbaka till gamla vanor. Det är inte detta som är 

syftet med att börja träna och leva sundare. Om personen som börjar träna och 

äta bra slutar med det efter ett tag när personen tröttnar eller slutar av andra 

anledningar så har det ändå inte blivit någon större skillnad. Det är livsstilen 

som är det viktiga att personen börjar jobba på. Det är oftast inget som 

förändras över en natt utan detta är något som förändras över tid. Vi kommer att 

gå djupare in livsstilsförändringarnas betydelse senare i arbetet. 
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 3 Syfte 

Syftet med denna fördjupningsuppgift var att beskriva problemen med 

livsstilsförändringar bland poliser som är i farozonen för välfärdssjukdomar. 

Vidare var syftet med arbetet att belysa olika modeller för beteendeförändringar 

mot en ökad fysisk aktivitet och förbättrad kosthållning. Meningen med 

rapporten var också att ge läsaren djupare förståelse inom ämnet, för att den 

lättare skall lyckas med en livsstilsförändring för en förbättrad hälsa. 

 

3.1 Frågeställningar 

Hur kan en livsstilsförändring med inriktning mot kost och fysisk aktivitet 

(minskad övervikt) bland poliser kan gå till? 

 

3.2  Avgränsningar 

Arbetet kommer att beröra fysik aktivitet och kostens betydelse för en ökad 

hälsa. Den valda målgruppen är poliser som befinner sig i riskzonen för 

välfärdssjukdomar. Arbetet berör ej eller tar hänsyn till välfärdsymptom som 

stress och sömn problem. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

Uppsatsen är en litteraturstudie som kan jämföras med en metaanalys14. I 

arbetet har både litteratur och Internet varit källor som använts. Problemet med 

viss litteratur kan vara att de är vinklade och deras trovärdighet och 

vetenskapliga grund inte jämt kan anses som god. I och med att författarna har 

tidigare högskolestudier inom området så anser de sig ha en medvetenhet om 

vad som kan anses som god fakta och en förkunskap inom ämnet. Därav har allt 

                                                
14 Metaanalys: Är en analys som sammanställer resultaten från ett antal sinsemellan oberoende studier. 
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material som författarna gått igenom ändå en relevans i arbetet. Rapporten går 

också igenom myndighets hälsosatsning. Myndigheten som valdes var Uppsala 

då de har en väl genomarbetad personalvård. Då uppgiften ej var att skriva en 

vetenskaplig rapport, även om det kan ge sken av det, så har arbetet ändå utgått 

ifrån att vara lika objektiv som om det skulle ha varit en vetenskapligt korrekt 

uppsats15. 

                                                
15 Backman, J. 1998 
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4 Teori 

Följande kapitel kommer att ta upp en del teorier och förklaringar till vad det är 

som gör att människor kanske inte alltid prioriterar sin hälsa i främsta rummet. 

Dessa teorier är Behovsteorin och Stages of Changesteorin (SoC) även 

Uppsalamodellen kommer att presenteras. Behovsteorin är framtagen av 

Maslow och är applicerbar på alla människor. SoC är främst framtagen för 

människor med ett beroende men författarna anser att den även går att använda 

på andra människor som står inför livsstilsförändringar. Dessa teorier och 

modeller går även att tillämpa på poliser, då många inte vet att det finns en 

människa bakom uniformen.  

 

4.1 Behovsteori 

Fysiologiska behov uppstår genom bristsituationer hos vävnaden och är driftens 

källa, dvs startar beteendet. Om behoven inte tillgodoses, uppstår hunger och 

törst i form av stimuli16, som kan bli ihållande och plågsamma. Det fodras att 

vatten och föda intages, för att stimuli skall sluta17. Då Maslow beskriver 

motivation anser han att det är hela människan och inte enbart delar av henne 

som motiveras (inte bara magen utan hela människan är hungrig). Maslow 

menade att inga behov kan isoleras eller lokaliseras för ett ögonblick 

(möjligheten finns dock i t.ex. kontrollerade experiment).   

Inre motivation är en motivering, som ligger till grund för handling eller 

aktivitet. Den grundar sig på inre personlighetsfaktorer. Inlärning kan 

underlättas genom utdelning av belöning. Belöningen är beroende av inre 

faktorers behov och brister18. Arborelius beskriver hur den inre motivationen 

kan påverka beteenden, det vill säga människan har ett inre behov att själv 

bestämma och känna hur hon själv kan handskas med sin tillvaro. Då personen 

                                                
16 Stimuli: Är en impuls eller retning som utlöser en reaktion hos männsikan. 
17 Cofer, 1978 
18 Ibid. 
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själv bestämmer, kommer motivationen inifrån och individens engagerar sig i 

aktiviteter för att den själv vill det19.  

 

Med yttre motivation, menar Arborelius att aktiviteten eller inlärningen hålls 

vid liv då individen hoppas på belöning eller att uppnå ett visst mål. Då ett 

beteende förändras på grund av yttre kontroll, håller förändringen i sig endast så 

länge som den yttre kontrollen finns närvarande20.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Maslows behovstrappa21. 

 

4.2 Stages of changes (SoC) 

Prochaska och DiClemente har utarbetat en förändringsmodell från erfarenhet 

av behandling av rökning. Beteendeförändringar är svåra att åstadkomma och 

                                                
19 Arborelius, 1993 
20 Arborelius, 1993 
21 Granbom, 1998 

Självförverkligandebehov 
(individuell tillfredsställelse) 

Uppskattnings- 
behov 

Tillhörighetsbehov 
och kärleksbehov 

Trygghetsbehov 
(känslomässiga motiv) 

Fysiologiska behov 
(hunger, törst, sex etc.) 
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ofta är det också svårt för behandlaren att fastställa vilken fas klienten befinner 

sig i. I SoC så benämns personen som genomgår behandlingen klient. 

DiClemente använder sig av SoC för att beskriva rökavvänjning, då just detta är 

ett beteende som är mycket svårt att bryta22. 

SoC går ut på att klientens beteendeförändring sker stegvis. 

Förändringsmodellen är indelad i fem steg. Klienten kan gå igenom modellen 

utan att någonsin återvända eller gå runt i modellen (relapse). Modellen 

omfattar både det kognitiva området och beteendet23.  

 

4.2.1 De fem stegen i SoC 

1.Omedveten/uppgiven (precontemplation): Motstånd eller uppgivenhet. 

Klienten funderar ej över beteendeförändring.  

 Klienten ser ej beteendet som ett problem.  

 Klienten ser ej beteendet så problematiskt som människor i omgivningen gör.

 Motstånd och förnekelse är vanligt förekommande. 

 

2. Fundera/överväga (contemplation): En risk–belöningsanalys. 

Klienten är villig att överväga förändring, är öppen till förändring.

 Möjligheten till förändring skapar hopp.  

 Överväganden och balanserade vägval är centrala. 

 

3. Beslut/förberedelse (determination/preperation): Beslut att agera och 

agerande. 

                                                
22 Arbetsmiljö och hälsa för kommuner och landsting 
23 Arbetsmiljö och hälsa för kommuner och landsting 
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Klienten beslutar att ta väl avvägda steg för att stoppa ett problembeteende.

 Ett positivt beteende initieras.   

 Klienten gör seriösa försök att förändra det tidigare beteendet inom en

 närliggande framtid.    

 Klienten förbereder förändringen och upplevs som redo att börja den. 

 

Figur 2. Prochaska och DiClemente har utvecklat SoC24 

 

4. Handling/förändring (action): Implementera planen. 

Klienten har skapat en plan och börjat implementera den. 

 Möten med behandlaren går ut på att få stöd i beslutet att förändras, extern

 bekräftelse på den plan som upprättats, ökad tro på att förändringen kan äga

 rum, höjd selfefficacy samt en yttre kontroll av den förändring som äger rum.

 Detta är en fas då behandlaren får sin belöning i det arbete som genomförts.

 Klienten är ofta väldigt nöjd och tacksam. 

 

 

                                                
24 Arbetsmiljö och hälsa för kommuner och landsting 
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5. Hantering/upprätthållande (maintenence): Återfall och återvinning. 

Klienten har varit i handlingsfasen under en längre tid (cirka ett halvår).

 Det nya beteendet har stabiliserats. Hotet om återfall och återgång till det

 gamla beteendet är inte lika tätt återkommande och inte heller lika intensivt

 som tidigare. 

Priset för förändringen upptäcks ofta i ett senare skede av förändringen och

 kan orsaka fallgropar i denna fas. Återfall orsakas ofta av en oväntad frestelse

 som misslyckas att hanteras. Återfall sker oftast inte automatiskt, snarare

 gradvis efter något snedsteg. 

 
 

4.3 Livsstilsförändringar 

I princip är långtidsvidmakthållandet i de flesta sammanhang det enda viktiga, 

det vill säga den initiala beteendeförändringen i sig är bara en förutsättning, 

målet är den varaktiga förändringen25. De viktigaste faktorerna för framtida 

beteenden är de omedelbara konsekvenser ens beteende har (Melin refererad i 

Lisspers & Nygren, 1992). Dessa omedelbara konsekvenser har betydligt större 

inverkan än långsiktiga och mer betydelsefulla konsekvenser. Men nya 

beteenden har sällan några tydliga direkta konsekvenser, och de positiva 

effekterna kommer ofta långt senare och kan dessutom vara diffusa. Detta kan 

vara en förklaring till varför många upplever svårigheter att vidmakthålla 

uppnådda livsstilsförändringar. Forskningen har visat att många människor 

klarar av att ändra sitt beteende på egen hand, åtminstone för en tid26. Ett 

varaktigt beteende är dock betydligt svårare att åstadkomma. En studie av 

Jansson, Jerrmalm och Öst (refererad i ibid.) har visat ett signifikt samband 

mellan graden av aktivitet i vidmakthållandeprogrammet och det kliniska 

resultatet vid uppföljningen. Forskningen har också visat att chanserna för 

                                                
25 Lisspers & Nygren, 1992 
26 Ibid. 
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vidmakthållande av nya hälsosamma beteenden ökar om de åtföljs av en positiv 

förändring av livsstilen27.  

 

4.4 Uppsalapolisens hälsoprogram 

I inledningen på rapporten skrevs om hur myndigheterna har börjat fokusera 

mer på hälsofrågor och livsstilsförändringar. För att få en bättre hälsokultur hos 

de anställda försöker en del myndigheter bryta den dåliga trenden med olika 

åtgärdsprogram. 

I polismyndigheten Uppsala län så får alla anställda på Polismyndigheten 

simma gratis en gång i veckan, de får rabatterade träningskort på valfritt gym, 

fria träningspass i polishuset och precis som på skoltiden har de friluftsdagar. 

Dessutom finns det gå ner i vikt grupper och sluta röka grupper i polishuset. 

Uppsala har även skaffat en heltidsanställd för att förbättra de polis- och 

civilanställdas hälsa. Myndigheten menar att de tjänar på det i längden. Ytterst 

syftar det till att minska sjukskrivningarna och det är dessutom ekonomiskt 

försvarbart28. De har fler inom myndigheten som försöker inspirera till sundare 

livsföring, till exempel har 32 vanliga anställda som kallar sig hälsoinspektörer 

kontinuerligt utbildats i hälsofrågor. De har till exempel tagit med 

arbetskamraterna på stavgång två gånger i veckan, köpt frukt till fikarummet 

och så brukar de uppmana kollegerna att äta lite nyttigare. Huruvida detta 

fungerar och ger en livslång hälsoförändring finns det inga resultat över. Senare 

i arbetet visas vilka fördelar respektive nackdelar Uppsalas program har. 

Det är inte lätt för poliser som jobbar natt att äta rätt29. Även de som vill äta 

nyttigt tvingas välja mellan de få snabbmatsrestauranger och vägkrogar som har 

öppet. Polisen i Uppsala har löst problemet genom att anlita en cateringfirma. 

De lagar nyttig mat som portionsförpackas och förvaras i frysboxar på 

                                                
27 Ibid. 
28 Orre, J. 2003-11-07 
29 Frank, S., Gabrielsson, D. & Olsson, M. 2005 
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stationerna. På detta sätt så får de anställda tillgång till en nyttig och varierande 

kost istället för stressa iväg till lunchrestauranger eller snabbmatställen som ofta 

har en begränsad meny av varierad onyttig mat30. 

 

4.4.1 Programmet i korthet  

Myndighetens beskriver satsningen på hälsofrågan enlig punkterna som följer: 

-Några anställda utbildas i hälsofrågor, som kost och träning, och uppmanas att 

sprida kunskapen på sin arbetsplats.  

-Ett webbverktyg lär andra intresserade mer om kost och träning. 

-Ett pausgympaprogram installeras i datorerna. 

-Långtidssjukskrivna erbjuds aktiviteter. 

-Alla anställda erbjuds fri träning, rabatterade träningskort och friluftsdagar. 

-Gå-ner-i-vikt- och sluta-röka-grupper startas på arbetsplatsen. 

Ät rätt på natten 

 Ämnesomsättningen minskar nattetid, oavsett om man sover eller arbetar. 

Ät något lätt under nattpasset. 

Ät något innan du går och lägger dig. 

Undvik snabba kolhydrater, som vitt bröd och socker. 

Träning ger färdighet 

Satsa på att vara fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag. 

Träna ryggen för att inte få ont av att sitta still. 
                                                
30 Orre J, 2003-11-07 
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Styrketräna för att klara tunga lyft utan att riskera skador. 

Pausgympa en gång i timmen om du sitter still. Sträck på kroppen, sätt i gång 

blodcirkulationen31. 

 

Dessa små punkter skall underlätta för de anställda att få en kontinuitet med sin 

hälsosatsning.  

                                                
31 Orre, J. 2003-11-07 
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5 Resultat 

Sambandet mellan kost och hälsa har blivit allt tydligare under senare år. Det 

som tidigare kallades hälsokost har blivit en del av det vanliga 

livsmedelssortimentet. Alltfler människor vet att kroppen mår bäst av att äta en 

varierad kost, och många känner något så när till vilken effekt olika typer av 

mat har på välbefinnandet. Samtidigt förändras hela tiden våra levnadsvanor, 

och matvanorna hänger inte alltid med i samma takt. En obalans som i värsta 

fall kan leda till att personen inte mår så bra32. 

Hoppar människan över en måltid är det lätt att personen blir mindre effektiv, 

när det inte kommer någon mat till kroppen uppfattar den det som ett hot och 

hjärnan söker bara efter mat och registrerar inte lika bra övrig information som 

inkommer33. 

 

 

För den som är på väg att genomgå en livsstilsförändring är en viktig del den 

yttre motivationen, det är här det är en fördel om personen har stöd ifrån 

arbetskamrater, familj, vänner men även utbildad personal. För att ytterligare 

förstärka den yttre motivationen kan någon slags belöning vara bra. Belöningar 

                                                
32 Broholmer M., Karlsson P. & Leijding, T. 
33 Cofer, 1978 

Bild 2. Motivation kan se olika ut. 
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kan vara bra för individer då de inte direkt ser de positiva effekterna av 

livsstilsförändringen34. På detta vis får de åtminstone någon slags positiv 

feedback på deras försök. Just de omedelbara effekterna är något som är väldigt 

viktigt för motivationen35, även om det är effekterna på lång sikt som är 

viktigast. När det gäller den inre motivationen gäller det att få personen att gå 

igenom Maslows behovstrappa36. Många gör misstaget att göra alltför många 

saker samtidigt och försöka hoppa över något trappsteg i trappan. Dock gäller 

det att skynda långsamt och ta ett steg i taget. Detta för att orka med och att 

hinna motivera sig och finna trygghet i varje ny förändring. En anledning till att 

personer inte gör de förändringar som behövs enligt SoC kan alltså helt enkelt 

bero på att de inte befinner sig i den fasen av förändringsprocessen ännu37. 

Att förändra vårt beteende kan vara livsnödvändigt. Men personen måste också 

kunna avgränsa behovet av att ändra för mycket. För att se till att personen inte 

slösar med sin energi bromsar hjärnan upp alltför häftiga förändringsbeteenden. 

Problemet kan i stället bli att personen inte gör alla de förändringar som 

behövs38.  

 

5.1 Kritisk granskning av resultatet 

Om myndigheterna skulle göra som de gör i Uppsala, att de hjälper till extra för 

att individen skall få en bättre hälsa, ska personen se det som en extra stöttning 

och inget annat. Den hjälpen och stöttningen är ju bara ytterliggare en byggsten 

till förändringen. Det yttersta ansvaret för en bättre hälsa ligger på varje enskild 

individ.  

 

                                                
34 Arborelius, 1993 
35 Lisspers & Nygren, 1992 
36 Granbom, 1998 
37 Arbetsmiljö och hälsa för kommuner och landsting 
38 Ibid. 
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5.2 Resultatsammanfattning 

För en tid klarar människor av att ändra sitt beteende på egen hand. Det är desto 

svårare att åstadkomma ett varaktigt beteende som personen håller fast vid en 

längre tid39. Det finns även ett signifikt samband mellan graden av aktivitet och 

vidmakthållandeprogrammet och det kliniska resultatet vid uppföljning i en 

studie av Jansson, Jermalm och Öst40. Forskning visar även om de nya 

hälsosamma beteendet åtföljs av en positiv förändring av livsstilen så ökar 

chanserna för ett vidmakthållande av det nya beteendet41. 

                                                
39 Lisspers & Nygren, 1992 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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6 Diskussion 

För att människan ska trivas bättre på jobbet och för att må bättre i största 

allmänhet är Uppsalamodellen en bra lösning, att ”pusha” på individen med att 

försöka se till att personen sköter sin hälsa. Det är för det mesta enklare att 

förändra något tillsammans än att göra det själv. Det är positivt att utbilda de 

anställda om betydelsen av bra kost och fysisk aktivitet samt att de som har fått 

utbildningen sprider vidare sina kunskaper till sina medarbetare. De anställda 

måste få information hur kroppen fungerar under natten, så att de inte äter stora, 

feta matportioner när kroppen går på sparlåga och inte förbränner lika mycket 

som den gör under dagen. 

 

6.1 Slutsatser och förslag 

Det är ganska svårt att få människor att skapa sig nya vanor, personen får börja 

med små förändringar som den orkar fortsätta med. Ett litet steg i rätt riktning 

kan vara att personen går av bussen en eller två hållplatser tidigare istället för 

att gå av precis utanför jobbet eller att ta cykeln istället för bilen till jobbet. På 

så sätt rör personen på kroppen lite mer och får lite vardagsmotion utan att 

knappt behöva tänka på det. Gör personen för stora förändringar kan det vara 

lätt att denne snabbt falla tillbaka in i sina gamla vanor igen, på grund av att 

kroppen inte orkar med för stora förändringar på kort tid. 

Det gäller att människorna anpassar kosten efter de olika arbetsuppgifter och 

fritidsaktiviteter de har. Under ett arbetspass tillbringar polisen många 

arbetstimmar i kontorsstolen, på detta sätt förbrukar de inte någon överdriven 

energi och bör inte äta en måltid som innehåller mycket energi. På ett sådant 

pass bör de istället äta något lite lättare mål för att undvika att bli överviktiga. 
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Författarnas tack 

Avslutningsvis vill författarna rikta ett varmt tack till alla studenter (framför allt 

Jakob Hydén) och lärare som kommit med värdefulla synpunkter under arbetets 

gång. 

Utan er alla skulle denna uppsats inte ha kommit till – dock tar inte författarna 

till sig av alla råd och tips som lämnas så den kritik som lämnas på arbetet skall 

riktas mot författarna. Då det är författarna som har ansvaret för alla brister i 

arbetet. 

Författarna riktar ett speciellt tack till Sanny Hansson som varit en skicklig 

handledare och en bra vägledare när arbetet varit motigt. 
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