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Abstract 

Society and the workplace are two factors that are important for the individual's health status. 

It is important that the individuals has the right skills to take care of their health. For 

organizations, it is important to strive for the welfare of their employees. This has proven to 

have a positive impact on work performance, reduced absenteeism and reduced costs for 

rehabilitation. In 2007, the local authorities in Umeå implemented a wellness offering for all 

employees working in the municipality administration. They later saw a need to assist 

employees who needed help getting started with new exercise habits. This study aims to 

examine how the participants in the "Get Started Programme", succeeded in creating lasting 

exercise habits , 3-4 years after completing the program. Research questions are: How have 

the participants increased their knowledge practically and theoretically after the programme 

has finished? How have the participants succeeded in creating the content of the programme 

in their daily lives? How do the participants assess their health compared to before they 

participated in the programme? Are there any beneficial factors highlighted by the participants 

as during the program? The study was conducted on the basis of semi-structured interviews 

with eight voluntary participants who previously participated in the Get Started Programme. 

The results show that six of the eight participants succeeded to get started with the goals for 

behavioral change, and still maintain a sufficient physical activity level today. Participants 

who do not consider themselves to have succeeded in reaching the goals they set up in the 

beginning of the program, point out that they have the tools needed to go on and continue the 

behavioral change they strive for. 
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1. INLEDNING 
På en arbetsplats är viktigt att aktivt jobba för att stärka personalens hälsa och välbefinnande. 

(Fjell, Alexanderson & Bildt, 2008). Enligt Hanson (2004) handlar hälsopromotion inom en 

arbetsplats om att arbeta främjande med hälsa. Arbetsplatsen där individen verkar skall bidra 

till de anställdas välbefinnande. Författaren menar även att det finns tydliga kopplingar mellan 

hur personalen har det på arbetsplatsen och resultatet som arbetsplatsen uppnår. Att sträva 

efter ett ökat välbefinnande hos sina anställda har en positiv inverkan på bland annat 

personalens närvaro, arbetsprestation och kvalitet. Dessutom minskas kostnader som rör 

rehabilitering och sjukfrånvaro (Hanson, 2004). 

 

Eden et al. (2002) visar att effektiva hälsofrämjande program med bland annat 

hälsovägledning är nödvändiga för att lyckas med en beteendeförändring. Statens 

folkhälsoinstitut (2008), rapporterar att förebyggande insatser mot ohälsa, traditionellt sett 

enbart varit selektiva insatser som visat sig ineffektiva och väldigt kostsamma. Faskunger och 

Hemmingson (2005) menar att en beteendeförändring tar lång tid och att det är en process 

som kräver engagemang, genomgående insatser och tydlig uppföljning. 

Statens folkhälsoinstitut (2008), har rapporterat att de positiva hälsoeffekterna av fysisk 

aktivitet är välkänt, men att det fortfarande finns tydliga brister gällande vilka processer och 

metoder som levererar de mest hållbara resultaten när det gäller beteendeförändring på längre 

sikt. 

 

För individens psykiska och fysiska välbefinnande är det viktigt att ha resurser att klara av det 

dagliga livet (Eriksson, Axelssson, Bihari Axelsson, 2011). Individen bör förses med rätt 

kunskaper och tekniker för att själv kunna ansvara för den egna hälsan och kan själv inte helt 

hållas ansvarig för sin hälsa, men har samtidigt en skyldighet till detta (Maravelias, 2006). 

Fjell, Alexanderson och Bildt (2008) rapporterar också om att individen själv ansvarar för sin 

egen hälsa men att samhället har ett stort ansvar att förse individen med rätt förutsättningar. 

Samhället och arbetsplatsen är två viktiga faktorer som omger individen och har därför en stor 

inverkan på individens hälsostatus (Maravelias, 2006). 

 

Umeå kommun beslutade år 2007 om att införa ett friskvårdserbjudande som innebar att 

samtliga anställda inom kommunen fick tillgång till ett subventionerat motionskort. Dock 

ansåg de att det var nödvändigt med ett komplement för att bemöta den grupp anställda som 
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hade ett intresse och/eller ett behov av hjälp för att komma igång med nya motionsvanor. 

Kommunen såg även att de anläggningar där de anställda kunde använda sina 

subventionerade motionskort inte nödvändigtvis bedrev verksamhet för individer med liten 

eller ingen erfarenhet av fysisk aktivitet (A. Holm, personlig kommunikation, 29 maj, 2013). 

Detta ledde till att Umeå kommun år 2009 startade ett Kom igång-program för medarbetarna 

inom kommunen. Kom igång-programmet vänder sig till de som är fysiskt inaktiva och i 

behov av en beteendeförändring med fokus på motionsvanor eller behöver stöd kring fysisk 

aktivitet i samband med rehabilitering (se bilaga 3). 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att undersöka hur det gått för individer som deltagit i ett program 

med fokus på beteendeförändring och hur de praktiskt kunna tillämpa programmets innehåll i 

sin vardag tre till fyra år efter avslutat program. Studiens frågeställningar är: 

• På vilket sätt har deltagarna utökat sin kunskap praktiskt och teoretiskt gällande 

motion i vardagen? 

• Hur har deltagarna praktiskt kunnat tillämpa programmets innehåll i sin vardag? 

• Hur ser deltagarna på sin hälsa nu jämfört med innan utbildningen? 

• Finns det någonting som deltagarna lyft som viktiga faktorer under programmets 

gång? 

 

3. BAKGRUND 

3.1 Umeå kommun 

Under år 2010 uppmättes Umeås invånarantal till 115 473, och det beräknade antalet 

medarbetare inom Umeå kommun beräknades till cirka 10 494 och detta innefattar allt från 

heltid-, deltid- och timanställda. Det betyder att nio procent av Umeås befolkning är anställda 

(hel- och deltid) inom Umeå kommun (Umeå kommun, 2010b). Detta innebär att kommunen 

utgör en stor arbetsplats för en relativt stor del av invånarna. 

 

Umeå kommun jobbar aktivt för att förstärka och utveckla friskfaktorer på samtliga 

arbetsplatser, det handlar om att förstärka faktorer som gör att individen och grupper mår bra, 

trivs, utvecklas och presterar bra (Umeå kommun, 2010a). Umeå kommun erbjuder sina 

medarbetare ett antal olika friskvårdserbjudanden, där de bland annat har möjlighet att välja 
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bland 14 olika anläggningar till förmånliga priser. Kom igång-programmet är ett program 

anpassat för de medarbetare som anser sig behöva extra support i att komma igång med 

träning och motion (Umeå kommun, 2010b). Umeå kommuns hälsobokslut visar på 

ytterligare minskad sjukfrånvaro från 6,4 procent till 5,7 procent en möjlig förklaring kan vara 

att 35 procent av alla månadsanställda väljer att nyttja kommunens erbjudande vad gäller 

friskvårdssatsningar (Umeå kommun, 2010b). 

 

Genom tre strategier ska Umeå kommun utgå från ett helhetsperspektiv som kompletterar 

varandra i det hälsofrämjande arbetet. Strategierna handlar om att främja hälsa, genom att 

stärka och utveckla friskfaktorer, och skapa förutsättningar att utveckla hälsa hos 

medarbetarna. För att förebygga ohälsa krävs det att upptäcka och åtgärda riskfaktorer till 

ohälsa. Det gäller att identifiera vad i arbetsmiljön som skapar ohälsa hos individerna. Den 

sista av de tre strategierna i kommunens hälsofrämjande arbete utgår från att åtgärda ohälsa 

genom att identifiera och åtgärda orsaker till brister i arbetsmiljön. Det krävs att skapa 

förutsättningar för återgående till arbetet genom anpassning i arbetsmiljön, tidiga insatser och 

rehabilitering för individ och grupp. Tanken är därför att återskapa hälsa (Umeå kommun, 

2010a). 

 

3.2 Kom igång-programmet 

Umeå kommuns Kom igång-program vänder sig till medarbetarna inom kommunen. 

Programmet är anpassat för de som är fysiskt inaktiva och i behov av en beteendeförändring 

när det gäller motionsvanor. Det riktar sig även till de som inte tränat på en 

träningsanläggning tidigare, de som själva vill och har försökt få till regelbundna 

motionsvanor men inte lyckats. Samt till de som är sjukskrivna, på väg tillbaka efter 

sjukskrivning eller för de som visar tidiga tecken på ohälsa och är i riskzonen för att bli 

sjukskriven (se bilaga 3). 

 

Programmets syfte är att ge deltagarna ett underlag för att införa regelbundna träningsvanor i 

sin vardag. Det vill ge stöd till olika träningsformer som kan minska eller förebygga speciella 

symptom samt ge stöd till de som är sjukskrivna, har varit sjukskriva eller de som är i 

riskzonen för sjukskrivning genom att förbättra hälsan genom regelbunden motion. 
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Vid första tillfället är målet att skapa en medvetenhet och en bild över den egna hälsan samt 

en motivation till att ansvara för den egna hälsan. För att skapa denna bild och medvetenhet 

görs en hälsoprofilbedömning, HPB (se bilaga 3). En hälsoprofilbedömning handlar om att 

bland annat kartlägga och karaktärisera individen utifrån dennes leverne som graden av fysisk 

aktivitet, matvanor etc. för att skapa en bild av individens nuvarande hälsostatus (Hansson, 

2006). Det utförs även en reflektion kring för- och nackdelar med en förändring och kring 

kontexten mellan hälsa och levnadsvanor (se bilaga 3). 

 

För varje enskild individ utformas en handlingsplan där målsättningen med förändringen 

klargörs och även på vilket sätt målen skall uppnås. Målsättningen är att skapa hållbara 

träningsvanor som skall ske genom ett lösningsfokuserat arbetssätt med regelbunden 

uppföljning. Långsiktiga mål står i fokus. Detta skall ske med hjälp av material kring 

motivation till träning, självskattnings skalor samt användning av träningsdagbok (se bilaga 

3). 

 

Varje deltagare som väljer att vara med i programmet får ett bidrag till ett träningskort i tre 

månader för att få chansen att komma igång med träningen eller för att få prova på olika 

former av träning. Detta sker vid någon av de anläggningar där kommunen har ett avtal (se 

bilaga 3). På varje anläggning finns någon person som deltagarna kan vända sig till för att få 

hjälp (A. Amcoff, personlig kommunikation, 12 april, 2013). Träningen som sker på 

anläggningen skall ske på medarbetarens fritid och denne betalar själv en del av kostnaden för 

träningskortet. Den övriga kostnaden står personalfunktionen Arbetsmiljö och hälsa för. 

Medarbetaren får även tillgång till fyra personliga träffar med en anställd på 

träningsanläggningen som ger individuellt stöd för träning, uppföljning och eventuella 

korrigeringar i träningsupplägget (se bilaga 3). 

 

Efter hälsoprofilbedömningen är det sammanlagt sex stycken gruppträffar som har 

genomförts för de som deltagit i programmet. På varje gruppträff är det max tio deltagare. 

Kom igång-programmet är uppdelat i sex delar där varje gruppträff fokuserar på en sak (A. 

Amcoff, personlig kommunikation, 12 april, 2013). 

 

Enligt ansvariga ledare fokuserar de sex olika gruppträffarna på följande (A. Amcoff, 

personlig kommunikation, 12 april, 2013): 
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1. Önskeläge. Här handlar det om att se målet, var vill jag vara? 

2. Nuläge. Här befinner jag mig nu, så här ser det ut 

3. Möjligheter. Vad har jag för resurser, vad jag kan dra nytta utav? 

4. Utmaningar. Vilka utmaningar kommer jag att stöta på? 

5. Bibehålla förändringar. Hur skall förändringarna kunna fortsätta över tid? 

6. Förändring på lång sikt. Vilka förändringar kan göras på lång sikt? 

 

Mellan dessa träffar har deltagarna olika hemuppgifter de skall genomföra samt en 

träningsdagbok som de skall fylla i under programmets gång (A. Amcoff, personlig 

kommunikation, 12 april, 2013). Under själva deltagandet har varje individ möjlighet till stöd 

och uppföljning utifrån behov. Detta kan ske både genom individuella träffar men även i 

grupp eller genom telefon (se bilaga 3). 

 

Åtta månader efter Kom igång-programmet görs det en uppföljande hälsoprofilbedömning. 

Detta för att utvärdera samt för att följa upp hur det gått för deltagarna (se bilaga 3). Det görs 

även en uppföljning via telefon cirka ett år efter programmet för att ytterligare en gång se hur 

det går för tidigare deltagarna (A. Amcoff, personlig kommunikation, 12 april, 2013). 

 

4. TIDIGARE FORSKNING 

4.1 Beteendeförändring 

Länge har kunskapen om beteendeförändring varit mycket bristfällig, flera teorier har 

konkurrerat om tolkningsföreträdet. Synen på beteendeförändring har primärt betraktats vara 

en process som ska ske snabbt och bestå av kortvariga insatser. Dessa typer av insatser har 

även en tendens att vända sig till individer som redan finner intresse i det. Tanken med de 

kortvariga insatserna har varit att inom några veckor skall personen ha ändrat sina 

livsstilsvanor. Lyckades individen inte uppnå dessa mål handlade detta om personens 

bristande vilja och motivation till förändring (Faskunger, 2001). 

 

Faskunger & Hemmingsson (2005) menar istället att en beteendeförändring fokuserar på att 

införa nya vanor som i längden leder till ett hälsosammare liv. För att detta skall bli en vana, 

är det viktigt att beteendet upprepas ett flertal gånger för att nå ett hållbart resultat. En 

beteendeförändring innebär att genomföra förändringar av realistisk och balanserad karaktär 
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som kan upprätthållas under en längre tid. Det är en process som kan ta lång tid och vara svår 

att genomföra (Faskunger & Hemmingsson, 2005). 

 

Eden et al. (2002) poängterar att det kan behövas effektiva hälsofrämjande program med 

bland annat hälsovägledning för att lyckas med en beteendeförändring. Bredahl, Puggaard och 

Roessler (2008) menar att det vid en beteendeförändring handlar om att motivera inaktiva 

individer till att bli mer aktiva. Motivation, självdisciplin och en öppenhet till förändring är 

centrala faktorer som i varierande grad måste finnas hos individer. Detta är viktigt för att 

främja fysiska aktivitet och uppnå en beteendeförändring (Bredahl et al, 2008). Men även för 

att nå de individer som har störst behov av en betydande beteendeförändring (Eden et al, 

2002). 

 

Forskning visar att de barn i skolåldern som fått en positiv syn på fysisk aktivitet, har lättare 

att applicera en aktivare vardag i vuxen ålder än de barn som i unga år, varit inaktiva eller fått 

en negativ syn på fysisk aktivitet och vikten av att röra på sig (FHI, 2009). Motiven till ett 

förändrat beteende och ökad fysisk aktivitet kan variera väldigt mycket. Främst ser yngre 

personer ingen anledning till att bli mer aktiva, och äldre personer tycker i större utsträckning 

att det inte är passande eller lämpligt för deras åldersgrupp att röra på sig. I allmänhet används 

oftast anledningar som tidsbrist som ett hinder, eller att individen redan känner sig tillräckligt 

aktiv i sin vardag. En vanlig missuppfattning är dock att dessa individer oftast tränar och är 

fysiskt aktiva i perioder och har därför ingen kontinuitet och rutiner i att vara fysiskt aktiv 

(Faskunger, 2001). 

 

Riddoch et al. (1998) menar att det är en stor utmaning att genomföra beteendeförändringar i 

dagens samhälle. Detta då samhället idag kan motverka fysisk aktivitet i vardagen och 

uppmuntra till stillasittande. Läkare och sjukvårdspersonal kommer oftast i kontakt med 

individer som söker hjälp för att lyckas med att förändra sin livsstil. Överlag har 

sjukvårdspersonalen en negativ syn på sin förmåga att påverka individer till positiva 

livsstilsvanor. Bidragande faktorer gällande detta kan bland annat handla om tidsbrist, brister i 

kunskap om fysisk aktivitet och dess positiva hälsoeffekter (Faskunger, 2001). 
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4.2 Fysisk aktivitet och hälsa 

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, definierades år 1946 begreppet hälsa som “ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av 

sjukdom eller funktionshinder”. Idag är begreppet vidgat och omfattar även upplevelsen av 

hälsa och kan innebära resultatet av politik, ekonomi och sociala faktorer som är knutet till de 

möjligheter och resurser som tillgodoses gentemot individen och samhället i sin helhet 

(WHO, 2012). 

 

Forskning visar att fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor är två av de största orsakerna 

till sjukdom och för tidig död. Hälso- och sjukvården får ta en stor belastning samt stora 

kostnader på grund av livsstilsrelaterad ohälsa (Henriksson & Sundberg, 2008). De sjukdomar 

som kan bli till följd av en inaktiv livsstil är bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-

diabetes, psykisk ohälsa och cancer (Faskunger & Schäfer Elinder, 2006). För individen är det 

psykiska och fysiska välbefinnandet en viktig del i att klara av det vardagliga livet (Eriksson, 

Axelsson, Bihari Axelsson, 2011). Fjell, Alexanderson och Bildt (2008) menar i sin rapport att 

hälsa främst mäts genom individens självuppskattade hälsa. Att få fysisk aktivitet att bli en del 

av vardagen och en fortlöpande faktor leder till att individer kan leva ett friskare och längre 

liv (Faskunger & Schäfer Elinder, 2006). Genom att röra på sig och öka den fysiska 

aktiviteten nås stora hälsovinster för alla människor, ung som gammal och män som kvinnor. 

Fysisk aktivitet är en viktig faktor för att både förhindra och behandla olika sjukdomar samt 

för att öka individens livskvalitet och välbefinnande (Henriksson & Sundberg, 2008). 

 

Tidigare forskning har visat att allt större krav ställs på den anställde med ökad intensitet och 

ökat ansvar på arbetsplatsen (Nilsson & Ekberg, 2013). Healy & Matthews (2010) har också 

visat att fler anställda har stillasittande jobb och de poängterar att det också leder till en risk 

för sämre hälsa. Forskning visar att ökad ohälsa kan leda till att antalet sjukskrivningar ökar 

vilket i längden drabbar arbetsplatserna (Nilsson & Ekberg, 2013). Även Taylor et al (2013) 

rapporterar om att och en stillasittande livsstil har ökat under de senaste fem åren. 

 

Ekblom-Bak & Ekblom (2012) betonar att ansvaret inte enbart ligger hos individen utan 

främst hos politiker, arbetsplanerare, arbetsplatser men även den sociala omgivningen och 

dess inställning. Det krävs därför engagemang på samtliga samhällsnivåer för att minska 

individens stillasittande arbetsmiljö och fritid. 
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Enligt Hanson (2004) är det viktigt att arbeta främjande med hälsan på en arbetsplats. 

Målsättningen är att hitta en struktur för ledarskap, organiseringen inom arbetsplatsen samt 

för det övriga personalarbetet. Medarbetarens hälsa står i fokus och det är viktigt att arbetet 

sträcker sig genom alla de olika nivåerna i organisationen. Individen ansvarar själv för sin 

hälsa men för att detta skall fungera måste livsmiljön samt förutsättningarna i vardagen stödja 

denna ambition (Hanson, 2004). Maravelias (2006) menar att individen bör förses med rätt 

kunskaper och tekniker för att själv kunna ansvara för sitt eget liv och arbetsplatsen ansvarar 

för att förse individen med detta. Hanson (2004) menar vidare att arbetsplatsen är en av de 

centrala platser där en stor påverkan på hälsan kan ske. Det är viktigt att skapa goda 

förutsättningar för att främja denna faktor då människan skall vilja, orka och kunna fortsätta 

med sitt arbete på ett gynnsamt sätt. Att ägna sig åt olika sorters hälsoarbete ses som en viktig 

faktor för individen, organisationer och framförallt för samhället i stort (Hanson 2004). 

 

Fysisk aktivitet kan omge alla typer av muskelaktivitet, så som exempelvis promenader, 

friluftsliv, hushålls- och trädgårdsarbete, fysisk belastning samt motion och träning 

(Faskunger & Schäfer Elinder, 2006). Motion kan ses som en inplanerad aktivitet som ger 

ökat välbefinnande och förbättrad hälsa. Träning beskrivs som olika typer av fysisk aktivitet 

där utövaren har en klar målsättning och syfte att öka sin prestationsförmåga, det kan 

exempelvis handla om olika typer av idrottsutövning (Faskunger & Schäfer Elinder, 2006). 

Även om fysisk aktivitet är ett område som är omdiskuterat och under ständig utveckling, så 

finns det starka belägg för de ökade hälsovinster en individ kan få av fysisk aktivitet (Manley, 

1996). 

 

Faskunger & Schäfer Elinder (2006) beskriver fysisk aktivitet som någonting som rör alla 

kroppsliga rörelser där energiomsättningen i kroppen ökar. Manley (1996) ger en mer 

fysiologisk beskrivning av fysisk aktivitet som innebär rörelser som produceras av 

skelettmuskulaturens sammandragningar vilket ökar energiförbrukningen över den basala 

nivån. Muskelsammandragningar har både mekaniska och metaboliska egenskaper och kan 

därför delas in i olika grupper beroende på intensitet och ändamål med den fysiska aktiviteten, 

dock innehåller de flesta aktiviteter både statiska och dynamiska muskelsammandragningar. 
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5. METOD 

5.1 Fallstudien som metod 

I fallstudier ligger fokus enligt Bell (2006) på ett väl avgränsat projekt eller en specifik 

problematik där ett särskilt intresse finns att undersöka. Dessa kan delvis pågå under en 

relativt kort tidsbegränsning men kan lika väl sträcka sig över en längre tid. En fallstudie 

används som grund eller byggsten för vidare forskning i exempelvis en surveyundersökning. 

Det kan bringa tyngd och kärna till den typen av undersökningar. En forskare som använder 

sig av en fallstudie, gör det ofta i syfte att belysa till exempel enstaka drag, identifiera olika 

processer eller påverkan av vissa insatser. När det gäller fallstudier är det vanligast med 

observations- eller intervjustudier. Dock finns det en hel del kritik mot fallstudier som 

undersökningsgrund, bland annat att informationen är svår att kontrollera och att risken för 

snedvridning, dels utifrån olika yttre men även inre påverkan i sin tur kan påverka studiens 

resultat felaktigt (Bell, 2006). Genom en fallstudie belyser denna studie i vilken utsträckning 

och på vilket sätt kommunens insats haft för påverkan på medarbetarna som valt att delta i 

Kom igång-programmet, ett avsmalnat projekt som pågått under en begränsad period på tre 

månader. Denna studie skall kunna ses som en pusselbit för vidare forskning eller för 

utveckling av programmet. 

 

5.2 Semi-strukturerade intervjuer och studiens intervjuguide 

Denna studie byggdes på en kvalitativ forskningsmetod, en semi-strukturerad intervjustudie 

som grundades på åtta genomförda intervjuer med deltagare som genomfört Umeå kommuns 

Kom igång-program. Semi-strukturerade intervjuer är uppbyggda av förkonstruerade frågor, 

med plats för olika typer av följdfrågor och fördjupningar (Bell, 2006). En kvalitativ studie 

syftar enligt Kvale (2009) till att ge en djupare förståelse kring exempelvis attityder, tankar 

och idéer som i sin tur påverkar människans handlingar. En kvalitativ forskningsmetod ansågs 

då passa bäst till denna studie. Målet var att få en djupare syn på hur deltagarna uppfattat 

utbildningen och vad de praktiskt fått med sig. Valet att använda intervju som metod skedde 

för att kunna få en djupare och bredare förståelse av intervjupersonerna och få en större 

förståelse om deras uppfattning och attityd gentemot utbildningen samt vad de konkret burit 

med sig och kan använda. 

 

För utvecklandet av intervjuguiden fanns det ett antal riktlinjer som var viktiga att ha i åtanke 

när intervjuguiden formades. Genom att bland annat ha ett språkbruk som var begripligt för 
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intervjupersonen, att ta en fråga i taget och inte lägga värderingar i frågorna eller ställa 

ledande frågor som kunde få individen att besvara frågorna på ett onaturligt sätt (Bell, 2006). 

Detta togs i beaktande under utformandet av intervjuguiden samt under de genomförda 

intervjuerna. 

 

Intervjufrågorna utformades utifrån de teman som studien skulle luta sig på. Detta för att få 

fram de data som behövdes för att besvara studiens syfte. Ordningsföljd bestämdes på 

frågorna för att få en naturlig samtalsföljd (Bell, 2006). Intervjuguiden utvecklades för att 

passa studiens syfte och för att samla in relevant information från intervjupersonerna. I 

intervjuguiden utvecklades tre olika teman för att under intervjutillfället kunna ställa 

följdfrågor. Detta för att ytterligare få en chans att fördjupa och få en större förståelse av 

intervjupersonens tankar, känslor och resonemang. Dessa utvecklades för att få en bred 

uppfattning om intervjupersonen som individ, få en bred uppfattning om programmet samt för 

att underlätta analysen. Bakgrund, Kom igång-programmet samt nutid var de tre teman som 

valdes för analys av studien. Temat bakgrund handlade om individen. Vem personen var, vad 

den hade för erfarenheter och hur dennes livsstil sett ut tidigare. Andra temat, Kom igång-

programmet handlade om hur personen uppfattade programmet, vad denna person lärde sig 

och liknande. Det tredje temat, nutid, handlade om vad personen tog med sig efter 

utbildningen och fortfarande hade nytta av efter programmet. 

 

Överlag var flexibiliteten en stor fördel just under intervjutillfället där forskaren hade 

möjlighet att utveckla och fördjupa intervjun för att få mer “kött på benen” och möjliggöra 

vidare analyser. Det var möjligt att i större utsträckning gå in på känslor och upplevelser, som 

inte går att genomföra utifrån en enkät. Forskaren har en större överblick när det gäller att 

reflektera och läsa av respondentens tonfall, mimik, och pauser (Bell, 2006). Dock tar en 

kvalitativ studie längre tid att genomföra, och forskaren kan bara göra studien på en begränsad 

mängd respondenter. 

 

5.3 Urval och kontakt med deltagare 

Genom att denna studie var på uppdrag av Umeå kommun skickades ett kortfattat och konkret 

informationsbrev via mejl till samtliga deltagare som deltagit i programmet under åren 2009 

och 2010. Detta skedde från en mejllista som Anna Holm på Personalfunktionen, arbetsmiljö 

och hälsa inom Umeå kommun hade tillgång till för att nå ut till deltagarna. Detta för att 
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deltagarna i lugn och ro skulle få chansen att fundera över om de vid eventuell kontakt skulle 

vilja delta, inte delta eller om de vill ställa ytterligare frågor om studien innan det tog ett 

beslut. Anna Holm och Anna Amcoff, var även länken mellan oss och kommunen genom 

denna studie. 

 

När deltagarna hade tagit del av utskicket, fick vi tillgång till en telefonlista med samtliga 

namn och telefonnummer som de hade lämnat vid första kurstillfället. Alla deltagare på listan 

kontaktades via ett telefonsamtal. Slutligen var det klart att två män och sex kvinnor tackade 

ja, till att medverka i studien. Det blev då totalt åtta stycken intervjuer. Detta var ett passande 

antal på grund av tidsbegränsningen som fanns för att genomföra studien. 

 

Under telefonkontakten presenterade vi oss för deltagaren med våra namn, samt att vi 

studerade vid Umeå universitet på Idrottsvetenskapliga programmet. Vi frågade deltagarna om 

de hade fått utskicket från Anna Holm på kommunen med informationen om att vi eventuellt 

skulle ta kontakt med dem. Vi gav även en kort förklaring gällande vår studie, vad det 

övergripande syftet var och delgav dessa personer de individskyddande krav som innebar en 

säkerhet för deras personuppgifter, rättigheter och anonymitet i studien. En viktig fråga som 

även ställdes till deltagarna var om vi som intervjuade fick spela in samtalet med diktafoner 

för att senare kunna transkribera intervjun för analys. Vi poängterade även att det 

transkriberade materialet endast skulle användas till studiens syfte och att endast vi skulle ha 

tillgång till materialet. Deltagarna fick även veta att de inspelade samtalen samt 

transkriberingarna skulle raderas efter att transkriberingen avslutats. 

 

5.4 Intervjuernas genomförande 

Enligt Bell (2006), är det viktigt som intervjuare att träna sig inför intervjutillfället för att bli 

säker och veta hur de olika frågorna skulle hanteras, även för att se om det var något som 

fattades och skulle behöva kompletteras inför intervjutillfället. Innan genomförandet av 

intervjuerna med de åtta deltagarna, genomfördes därför två pilotintervjuer med två 

oberoende personer, för att testa om intervjuguiden innehöll de relevanta delar som behövde 

besvaras för att i sin tur kunna besvara det valda syftet. Pilotstudierna genomfördes även för 

att se att frågorna var lätta att förstå. Det gjordes dock små justeringar för att ytterligare 

anpassa intervjuguiden mot syftet. 
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Inom en snar framtid efter telefonkontakten med deltagarna genomfördes intervjuerna enskilt 

med deltagarna, på platser och tider som passade dem bäst. Det var viktigt att innan påbörjade 

intervjuer presentera sig själv återigen och gå igenom informationen som gavs över telefon, 

det vill säga individskyddskraven och syftet med arbetet vilket togs i beaktade under studien. 

Intervjuerna tog mellan 20-40 minuter och skedde i en tyst och lugn miljö vilket enligt Bell 

(2006) är en viktig faktor. 

 

5.5 Studiens kvalitet 

Enligt Kvale (2009) är validitet, reliabilitet och generaliserbarhet tre relevanta begrepp för 

intervju som forskningsmetod, bland annat utifrån en metodologisk men även ur moralisk 

mening. Det är viktigt att tolka vardagen och verkligheten i begrepp och mening, och ska 

därför ej förkastas eller nonchaleras. Forskaren skall ha en etisk skyldighet att tillgodose 

läsaren en trovärdig kunskap som är verifierad och säkrad på bästa möjliga sätt. Fokus ligger 

främst om att fastställa intervjuresultatens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

Validitet som begrepp kan dock ses från ett antal perspektiv och synsätt. Utifrån det 

samhällsvetenskapliga perspektivet uttrycks detta som en metod där det som ska undersökas 

undersöks. Genom den metodologiskt positivistiska ansatsen ska det som valideras gå att 

mäta. Detta gör dock att en kvalitativ forskningsmetod blir ogiltig på grund av att det inte går 

att mäta och resultera i siffror. Validering kan ses som en öppen process, där forskaren söker 

välgrundade tolkningar. Här får forskaren en stor betydelse när det gäller 

hantverksskicklighet, trovärdighet och kvaliteten hos den producerade kunskapen. Validitet 

handlar om att mäta det som avses att mätas (Kvale, 2009). I denna studie togs detta i 

beaktande genom att välja ut relevanta personer som kunde svara på de frågeställningar vi 

hade utifrån vårt syfte. 

 

Reliabilitet utgår från studiens tillförlitlighet enligt Kvale (2009). Det vill säga att liknande 

studier skulle kunna reproducera liknande resultat vid andra tillfällen och av andra forskare. 

Exempelvis handlar det om intervjupersonernas svarsfrekvens skulle vara liknade vid andra 

intervjutillfällen. För att få en hög reliabilitet som möjligt skedde alla intervjuer under 

liknande förhållanden vilket enligt Kvale (2009) är en viktig faktor. Med det menas att det 

strävats efter att nå en liknande miljö vid intervjutillfället samt att samma intervjuguide legat 

som grund vid mötet mellan intervjuare och intervjuperson. 
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Vid generalisering är det relevant att först och främst se om studien går att applicera på andra 

situationer och försökspersoner. I den kvalitativa forskningen är det kanske inte relevant att 

undersöka om resultatet kan generaliseras i allmänhet, utan det kanske är mer relevant att se 

om kunskapen som reproducerats kan överföras till andra situationer. Annars kan en vanlig 

problematik när det handlar om kvalitativ forskningsmetod vara att medverkande 

intervjupersoner är för få för att kunna generalisera resultatet (Kvale, 2009). Denna studie 

skulle kunna generaliseras på ett sätt som skulle kunna inspirera, jämföras och utvecklas mot 

liknande projekt i framtiden. 

 

5.6 Etiska frågor 

Vid kvalitativ intervjumetod är det extra viktigt med de individskyddande kraven, som består 

av fyra huvudbegrepp, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I korthet handlar den förstnämnda om att forskaren ska informera 

respondenten om det aktuella syftet med studien, och delge denne villkoren för det frivilliga 

deltagandet, samt att respondenten när som helst under studiens gång kan välja att stryka sitt 

deltagande. Samtyckeskravet har en viss grund i föregående begrepp. Där det handlar om att 

respondenten själv har rätten att bestämma över sitt deltagande, och kan hoppa av utan att det 

har negativa konsekvenser för denne. Medgivandet för samtycket sker antingen skriftligt eller 

muntligt. Dock finns en begränsning när det gäller för personer som deltar i en studie och är 

under 15 år, då är det krav på att få medgivande från vårdnadshavande, detta kan då 

lämpligast insamlas genom ett skriftligt samtycke för deltagande. Det är av stor relevans att 

som forskare undvika att påverka individens deltagande i studien. För största möjliga 

konfidentialitet för respondenten så ska dess personuppgifter och andra privata uppgifter 

kunna förvaras helt anonymt, och ska därför ej finnas tillgänglig för oberoende, detta kan 

exempelvis handla om hantering av namn som kan undanröja individens identitet, då är det av 

stor relevans för forskaren att använda sig av fiktiva namn för att säkra personens identitet 

ytterligare. Samtlig insamlad fakta och information får endast användas i studiens syfte, och 

får därför inte ges ut i andra forskningssyften. Det sistnämnda kravet kallas nyttjandekravet 

och handlar om att personuppgifter som är insamlade för studiens syfte inte får användas eller 

utlånas till obehöriga, för kommersiellt bruk eller för andra icke vetenskapliga studier. Dessa 

uppgifter får inte heller påverka den enskilde, i beslutssyften utan dennes medgivande 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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Det är viktigt i en kvalitativ studie att noggrant se till att följa dessa krav. Dels i syfte att säkra 

intervjupersonernas integritet men även säkra kvalitén i den studie som genomförs (Kvale, 

2009). Vid telefonkontakten i denna studie följdes dessa krav noggrant. De uppringda 

personerna informerades om dessa fyra krav och dess innebörd vid telefonkontakten. De 

personer som valde att medverka i studien fick även information om dessa krav precis innan 

intervjun startade för att få veta sina rättigheter en gång till. I detta arbete var vi noga med att 

följa dessa. Bland annat när det handlar om att använda fiktiva namn genomgående i denna 

studie för att inte undanröja deltagarna personuppgifter, eller att det på något sätt skulle kunna 

följas upp. 

 

5.7 Analys av insamlade data 

Efter att alla intervjuer var transkriberade användes meningskodning och 

meningskategorisering för att analysera dessa (Kvale, 2009). Meningskodning som 

analysmetod utfördes genom att de transkriberade intervjuerna blev lästa och relevanta ord, 

meningar och avsnitt markerades. Syftet och frågeställningarna i denna studie styrde arbetet 

samtidigt som det fanns en lyhördhet för eventuellt annat som kunde visa sig när analysarbetet 

skedde. Detta gjorde att ett större antal delar hittades i transkriberingarna och värderades vara 

av stor betydelse för denna studie samt för deltagarna. Meningskategoriseringen utgick ifrån 

studiens syfte och frågeställning och sammanförde de mest relevanta delarna och detta i sin 

tur bildade kategorier. 

 

Efter analysen skapades tre huvudkategorier. De tre olika kategorierna var 

“kunskapsutveckling och praktisk tillämpning”, “förändring av hälsoläget”, samt “upplevelse 

och helhetsintryck”. Målet med dessa två olika analysmetoder, kodning och kategorisering, 

var att hitta och redogöra för det resultat som sammanfattade deltagarnas erfarenheter och 

uppfattningar. Till sist tolkades de fastställda huvudkategorierna utifrån tidigare forskning 

 

6. RESULTAT 

Syftet med studien är att undersöka hur det gått för individer som deltagit i Umeå kommuns 

Kom igång-program, med fokus på beteendeförändringar och hälsa, samt hur dessa individer 
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har tillämpat det de lärde sig under programmet i sin vardag tre till fyra år efteråt. Resultat-

delen inleds med en beskrivning av respondenterna och därefter följer en redovisning av 

resultaten uppdelat efter studiens frågeställningar: 

 

• Kunskapsutveckling och praktisk tillämpning 

• Förändring av hälsoläget 

• Upplevelse och helhetsintryck 

 

De åtta personerna som intervjuades var: 

Saari, 58 år, har haft en väldigt inaktiv bakgrund. Hon har försökt gå ned i vikt under flera år 

men inte lyckats, målet med detta program var att försöka minska i vikt genom att bli mer 

fysiskt aktiv. Saari lärde sig mycket under programmets gång och hon är väldigt nöjd med 

programmet. Dock saknade hon att få utföra aktiviteter i grupp och hade önskat få lära sig mer 

om kost. Saari skadade sig under programmet och hennes hälsoläge blev dock inte särskilt 

förändrat. Hon har nu, 3-4 år efter programmet, tänkt ta till vara på det hon lärde sig och bli 

mer aktiv, nu när hennes skada har läkt. 

 

Gry, 50 år, har tidigare varit en aktiv motionär då hon promenerat mycket med hunden och 

gått i trappor men ser dock inte själv detta som motion. Gry tycker inte att hon lärde sig 

särskilt mycket under programmets gång förutom att hon insåg att den bakgrund hon hade 

som motionär faktiskt räknas som bra aktiviteter. Gry har efter programmets gång dock blivit 

ännu mer aktiv och känner sig väldigt nöjd med sin vardag. Hon ser Kom-igång-programmet 

som en positiv upplevelse som gjorde att hon börjat träna ännu mer. 

 

Aditi, 52 år, kände att hon inte lärde särskilt mycket nytt under programmet. Dock fick hon 

hjälp och information om hur det är att träna på ett gym vilket har hjälp henne en del. Hon har 

varit aktiv under olika perioder tidigare i sitt men menar att det gått mycket i vågor. Efter 

programmet fick hon till en jämnare aktivitetsnivå som fortfarande håller i sig. Hon tycker att 

programmet har haft en bra balans mellan teori och praktik men hon fick inte riktigt den 

effekten hon var ute efter. Hon önskar att hon kunnat bli lite mer aktiv men känner sig ändå, i 

det stora hela, nöjd. 
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Pietro, 54 år har under sitt liv varit väldigt fysiskt aktiv, och tycker om att röra på sig. Under 

sina ungdomsår var Pietro väldigt aktiv och deltog i många olika idrotter. Han tränade i snitt 

tre gånger i veckan. Dock under åldrarna 30-50 låg träningen mer eller mindre i skugga av 

resten av livet, som upptogs mer av familjelivet, med fru och barn. Pietro var även tränare för 

sina barn i både innebandy och fotboll. Umeå kommuns Kom igång-program var startskottet 

för Pietro, som ett tag innan utbildningens början genomgick en hjärtoperation. Och har efter 

det varit fysiskt aktiv och tränar nu tre gånger i veckan. I och med sin aktiva bakgrund så 

kände inte Pietro att han lärde sig något egentligen nytt, kunskapsmässigt. Utan mer kände att 

utbildningen gav honom en “kick” att komma tillbaka till gamla träningsvanor. 

 

Berit, 43 år, upplever sin bakgrund som väldigt inaktiv. Hon var tidigare med i skolans 

basketlag, och spelade lite pingis, men ser sig själv inte som en aktiv person. Under Umeå 

kommuns Kom igång-program, drog hon på sig en skada i en fot som har tagit långtid att läka, 

vilket gjorde att hon inte uppnådde de mål som hon hade med utbildning. I övrigt så anser 

Berit att hon lärt sig mycket under utbildningen, både kunskapsmässigt men även utifrån ett 

mer personligt perspektiv, genom bland annat ett ökande reflekterade om sig själv och sin 

tillvaro. Berit har köpt en ny cykel som hon satsar på att använda i vardagssyfte och på det 

sättet fokusera mer på vardagsmotionen. 

 

Cindy, 35 år, var väldigt aktiv i unga år. Deltog i programmet då hon blivit inaktiv under 

några år och behövde en kick för att komma igång med träningen igen. Cindy menar att hon 

inte lärde sig särskilt mycket nytt men hon är nöjd med programmet i stort. Hon önskade dock 

att det hade kunnat vara lite mer om kost under programmets gång. Cindy kom igång 

ordentligt efter programmet och är fortfarande fysiskt aktiv. 

 

Odd, 58 år, har en bakgrund som väldigt aktiv, och har provat en stor variation av sporter. Odd 

har främst ägnat sig åt löpning, skidåkning och simning. Under 90-talet blev Odd mer och mer 

inaktiv på grund av skador och värk i ryggen samt att han startade familj som upptog mycket 

tid vid sidan av jobbet. Under Umeå kommuns Kom igång-program, så har Odd kommit 

tillbaka till den fysiska aktivitetsnivå som han hade i yngre år. Han började styrketräna först 

för att träna upp ryggen och få mindre värk, och i efterhand så har han återupptagit löpningen. 

Odd anser rent kunskapsmässigt inte att han har lärt sig speciellt mycket, men påpekar precis 

som Pietro att Kom igång-programmet var en tydlig “kick” att kunna komma tillbaka till sin 
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gamla träningsnivå. 

 

Jennifer, 41 år, anser sig ha en väldigt avslappnad inställning till fysisk aktivitet. Under 

hennes barndoms år så var hon relativt aktiv, men har aldrig engagerat sig i föreningar eller 

sysslat med någon specifik idrott. Jennifer ser sig själv som en periodare när det handlar om 

kontinuiteten i sin träning, och har vissa perioder som hon inte tränar alls. För henne är 

vardagsträningen en oerhört viktig del i att röra på sig. Under utbildningen gång anser inte 

Jennifer att hon lärde sig så mycket kunskapsmässigt, men ansåg att hon hade en anledning att 

komma igång igen och få mer rutin på sin träning. 

 

6.1 Kunskapsutveckling och praktisk tillämpning 

De teoretiska inslagen under programmet är någonting som varit en bra upplevelse för 

samtliga deltagare. Dock uttrycker sex stycken av de åtta deltagarna att de hade velat ha 

ytterligare teori kring kost. Tre av dessa önskade en specifik koppling mellan kost och träning. 

“Vi hade en föreläsning om matvanor och lite om kost. Det jag hade kunnat tänka mig, ha 

kanske lite mer om sådant bara för att, bara kopplat till träning och, då får man med hela 

biten” menade Cindy, 35 år. 

 

Två deltagare kände att de fick en tydligare kunskapsbas, att de fick stanna upp och reflektera, 

få redskap, bli medveten och få ett nytt tankesätt. Berit, 43 år tydliggör detta “Jag fick ett mer 

medvetande, att jag fick stanna upp och tänka på vad jag vill, och att det krävs lite 

engagemang också. Att må bra handlar ju inte bara om att väga mindre, det betyder fler 

saker”. Dessa två deltagare menade även att ett stort syfte med att medverka i programmet, 

var att få en “kick” att komma igång med träningen. Dessa två deltagare har ett mindre aktivt 

förflutet, medan resterande gruppdeltagare har en tydligare bakgrund av fysisk aktivitet i 

ungdomsåren. 

 

Sex av åtta deltagare kände att de kom igång med träningen i samband med programmet. Det 

var dessa deltagare som inte kände att de lärde sig särskilt mycket nytt kunskapsmässigt. De 

tyckte att programmet istället gav de en påminnelse och extra “kick” att komma igång igen. 

Odd, 58 år menar att “Jag vet inte om det var så mycket nytt jag lärde mig egentligen. Man 

vet ju allt det där med att sätta mål och allting, utan man fick ju mer en sporre att man skulle 
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prestera till nästa gång”. 

 

Fyra av deltagarna kände att de kom igång riktigt bra de följande åren efter programmet. Den 

fysiska aktiviteten har hållit i sig för dessa medan det för två så minskade den fysiska 

aktivitetsnivån efter ca två år. 

 

Genom programmet har tre av åtta deltagare själva påpekat vikten av vardagsmotion samt att 

må bra. De provade lite allt möjligt, så som styrketräning och att gå på pass, men kom ändå 

fram till att det var vardagsmotionen som passade dem bäst. Jennifer, 41 år beskrev det på 

följande sätt: “Jag började styrketräna, men ledsnade snart. Jag tyckte det var tråkigt med 

gym… man är så ensam...så det var inte min grej. Det upptäckte jag då. Och jag kunde inte gå 

på så många pass heller, för det var ju oftast på kvällen och då hade man antingen barnen eller 

jobbade kväll”. 

 

Hon menar även att “Jag kunde hitta mitt sätt att förändra och det måste inte ske på ett gym 

eller en träningsanläggning”. Berit 43 år, är med på samma spår: “Att må bra handlar ju inte 

bara om att väga mindre, det betyder fler saker” Jennifer poängterar även att programmet fick 

henne att verkligen tänka efter. Hon menar att deltagandet i Kom igång-programmet säkert 

indirekt fått henne att motionera mer regelbundet, vilket har fått henne att må bättre, ha lättare 

att klara av saker och menar på så sätt att det blir som en kedjereaktion. 

 

De två deltagare som ansågs sig få en utökad kunskap under programmets gång, var dock de 

som efter avslutat program inte kom igång. För Saari 58 år handlade det om en skada som 

förhindrade genomförandet och strävan efter den dos fysisk aktivitet som var önskad. Hon 

drabbades av en hälseneinflammation som ledde till att hon inte längre kunde genomföra de 

fysiska aktiviteterna som planerat. Hon kände sig tvungen att avbryta all fysisk aktivitet för att 

inte förvärra sin skada. Inflammationen höll i sig i över två år, vilket resulterade i ofrivillig 

inaktivitet tills skadan läkt. 

 

Saari menar nu att hon har börjat vardagsmotionera och vill även börja träna på en 

träningsanläggning, och att hon har utvecklats en hel del under den tiden hon medverkat i 

programmet. Bland annat genom att fått ett nytt tänk, hon ser saker på ett annat sätt och 
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dessutom tycker hon att hon fått en hel del tips och hur hon skall tänka för att bli mer aktiv 

och leva ett hälsosammare liv. Nu när hennes skada läkt anser hon att hon kan applicera det 

hon lärt sig under programmet i sin vardag på ett annat sätt än tidigare. Saari 58 år känner att 

hon är på rätt väg mot ett aktivare liv, någonting som hon drömt om länge, hon beskriver “För 

någon natt sedan drömde jag att jag cyklade och det var så himla roligt”. 

 

Den andra deltagaren fick problem med en fot och väldiga smärtor i sina vadmuskler “jag 

kunde nästan inte gå upp ur sängen på morgonen” menade Berit 43 år som själv trodde att hon 

överansträngt sig. Detta var en problematik som uppkom i samband med programmets 

genomförande, som följt henne under en lång tid samt krävt en viss läkarvård innan 

förbättring. 

 

När de två inaktiva läkt från sina skador har de tänkt ta tag i sin fysiska aktivitet igen, de har 

gett det ett nytt försök och båda två känner att de nu är inne på rätt bana och att de äntligen 

kan applicera den kunskap kring motionsvanor som de lärt sig under programmets gång. 

 

Tre till fyra år efter programmets avslut är de allra flesta intervjuade deltagare nöjda med sin, 

i dagsläget, fysiska aktivitet. De flesta av dem skulle vilja träna lite mer varje vecka men 

känner ändå att de är nöjda med den aktivitet de lyckas applicera i sin vardag idag. Pietro 54 

år har efter avslutat program haft som ett fortsatt mål att utöka träningsmängden till tre gånger 

i veckan och det har han lyckats med. I nuläget är det styrketräning, innebandy och dansen 

bugg som förgyller hans fritid. Gry 50 år är en av deltagarna som aktivt höll igång den fysiska 

aktiviteten mellan 1 ½ -2 år, men känner själv att det nu går i svackor. Dock menar hon att de 

svackor hon kommer in i blir allt kortare och mindre. I dagsläget tränar hon främst spinning, 

simning och löpning, men skulle egentligen vilja träna aningen mer än hon gör i dagsläget. 

Fyra av åtta deltagare önskar ändå en aningen högre grad av fysisk aktivitet i sitt liv, men de 

känner sig ändå nöjd med den mängd de lyckats applicera i sin vardag. 

 

6.2 Förändring av hälsoläget 

När det gäller hur deltagarna ser på sin hälsa i nuläget, går det utifrån analysen av datan se ett 

svagt mönster på en ökad självskattad hälsa. Samtliga anser sig vara mer fysiskt aktiva efter 

programmet än innan, men har dock svårt att uttrycka en stor skillnad i det individuella 
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hälsoläget. 

 

Aditi 52 år, menar att “Jag tror inte att det är någon större skillnad, tycker jag. Ingenting jag 

kan ta på...Men jag menar att min hälsa var inte så dålig innan heller. Det är ingenting som har 

blivit värre, jättemycket bättre eller jättemycket sämre.” 

 

Rörande sin hälsa menar Berit 43 år att “Jag försöker tänka på vad jag äter och försöker röra 

på mig... och sen har jag köpt en ny cykel också, så jag tycker att det är roligare att cykla, på 

så sätt tycker jag att jag tar ansvar.” 

 

En av deltagarna genomförde en hjärtoperation 1 ½ - 2 år innan hans deltagande i 

programmet. Han menar att delta i Kom igång-programmet, var ett steg i återhämtningen efter 

operationen, samt en hjälp att komma igång med träningen, och säger i nuläget att det är en 

stor förändring i hans hälsoläge efter avslutat program. Pietro 54 år uttrycker sig på följande 

vis: 

“Jo, det är mycket bra. Det är jättebra. Det har blivit en stor förändring. Det var väl flera delar 

i det här att, det blev en ganska stor förändring för mig, just för jag hade opererat hjärtat 2007 

och jag hade sådana här hål i hjärtat, och då innan dess så kunde jag knappt springa jag orkade 

ingenting, jag förstod inte varför, men det var väl det att det var så dålig syresättning. Så då 

gick det ju 1 ½ år- 2 år tills att programmet kom, och det kom ju perfekt för mig, jag hade ju 

som tänkt att jag skulle ta tag i det, så det kom väldigt lägligt” 

 

6.3 Upplevelse och helhetsintryck 

Att medverka i Umeå kommuns Kom igång-program ansågs som en positiv upplevelse för 

samtliga deltagare där alla anmälde sig till programmet just av den anledningen att de ville ha 

hjälp med att komma igång med träningen och få in dessa rutiner i vardagen. Två av 

deltagarna hade även som andra syfte att minska i vikt. 

 

Samtliga deltagare tyckte att Kom igång-programmet gjorde att de själv fick en “kick” till att 

ta tag i sina träningsvanor, känna en viss press och motivation till att delta vid träffarna samt 

att det fanns en röd tråd och ett tydligt mål i programmets upplägg. Deltagarna uppskattade 

möjligheten att få prova på att träna på en anläggning under 3 månader. Dels för att få prova 
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på olika träningsformer samt att få känna efter vad som passade dem. 

 

På frågan vad som var bra med Kom igång-programmet, lyfte sex stycken av deltagarna 

specifikt ledarna som väldigt bra. Med bra menade de att ledarna framförallt var seriösa, 

kunniga, motiverande och hade en positiv inställning. “Det var personer som var seriösa, som 

visste vad de pratade om och kunniga”- menade Gry 50 år, när hon pratade om ledarna. 

 

Efter avslutade intervjuer framkom ett tydligt mönster, att samtliga deltagare tyckte att det är 

en givande faktor att göra saker tillsammans. Deltagarna lyfte även att vid samtal i grupp så 

brukade de även peppa varandra vilket de uppgav som någonting positivt. De har uppskattat 

att få diskutera saker tillsammans för att få chansen att ta del av varandras tankar, idéer, tips 

och erfarenheter. 

 

”Det var ju det här med att få sitta i grupp och få diskutera vissa saker och få en kick av det, 

men just när vi satt i de här grupperna, det kände jag ju tidigt. Just det här att man sporrar 

varandra och det var väl lite det jag hoppades på, det var dom förväntningarna jag hade” 

menade Cindy, 35 år. 

 

Av de åtta deltagarna som intervjuades uttryckte sex stycken att det hade önskat att det var 

mer fysiska aktiviteter inplanerade. Främst aktiviteter som gruppen skulle utföra tillsammans, 

vilket deltagarna anser hade varit roligt men även bra för att skapa extra motivation. 

Deltagarna känner att det har en anledning att ta sig iväg om någon väntar på dem, de känner 

att det har en “plikt” att gå dit då det är någon som väntar på dem. Saari 58 år uttryckte det 

såhär: 

 

“Ett av mina största problem när det gäller träningen är inte själva träningen utan det är att 

komma mig utanför dörren, kliva ut utanför tröskeln och fara dit. Det är det stora steget. Det 

är som lite lättare att ta sig iväg om man vet att det är några stycken där som väntar på en”. 

 

Som analysen tidigare visat var det väldigt viktigt för deltagarna att få göra saker tillsammans, 

och tre stycken av dem som intervjuades har uttryckt att tyckt att det varit synd att flera 

deltagare inte tagit programmet på allvar då det inte kommit på alla träffarna, inte utfört 
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hemuppgifterna och/eller inte fullföljt programmet. 

 

7. DISKUSSION 

Under diskussionen kommer föregående resultatavsnitt att diskuteras och analyseras. I detta 

avsnitt kommer upplägget följa samma struktur som resultatavsnittet. Det vill säga att 

diskussionen/analysen presenteras under de valda kategorierna. 

 

7.1 Kunskapsutveckling och praktisk tillämpning 

Helhetsintrycket av de teoretiska inslagen under programmets gång är någonting som 

uppfattas som någonting positivt av samtliga deltagare. Dock har detta inslag inte alltid givit 

deltagarna mer kunskap men de anser ändå att denna del ses som någonting positivt då de fått 

repetera gammal kunskap. Faskunger (2001) menar att det krävs ett intresse av individen för 

att lyckas och det är viktigt att denne har motivation och vilja för att kunna ta till sig ny 

kunskap. 

 

Programmet syftar till att ge de som tidigare varit aktiva en “kick” för att komma tillbaka i 

gamla vanor medan programmet även skall hjälpa de som är nya inom området med ny 

kunskap (bilaga 3). Utifrån programmets mål och deltagarnas upplevda intryck fås känslan att 

Kom igång-programmet nått sitt mål då samtliga deltagare på det stora hela känner sig nöjda. 

Bredahl, Puggaard & Roessler (2008) menar att det är viktigt med motivation, självdisciplin 

och öppenhet för att nå sina mål med ett mer fysiskt aktivt liv. De sex deltagare som menar att 

de kunskapsmässigt inte lärt sig mycket under teoritillfällena, lyfter som en viktig del att de 

behövde motivationen och den extra “peppen” att komma tillbaka till träningen och rutinerna i 

vardagen. De deltagare som hade en aktiv bakgrund hade väldigt lika åsikter om programmet, 

exempelvis om vad de lärt sig samt behovet av en kick för att kunna komma igång med 

träningen efter långa uppehåll. 

 

Sex av åtta deltagare önskade mer teoretiska inslag kring kost, hälften av dessa hade även 

velat ha en koppling mellan kost och träning, som efter avslutad analys dock hade kunnat 

undersökas mer noggrant. Henriksson & Sundberg (2008) hävdar i sin artikel att fysisk 

inaktivitet och ohälsosamma matvanor är de största orsakerna till sjukdom och tidig död. Vad 

är det egentligen deltagarna hade önskat, och hur relevant är det egentligen utifrån 
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programmets syfte? Kom igång-programmet syftar till att få deltagarna mer fysiskt aktiva 

samt medvetna om sin egen hälsa (se bilaga 3). Frågan är då hur djupt teorin kring kostämnet 

bör fokusera. Ska det vara en allmän information om hur människan äter hälsosamt i 

vardagen, eller bör det ske en starkare koppling mellan kost och träning? Hade deltagarna 

varit mer intresserade av hur människan skall äta innan/efter träning eller hur en 

högpresterande idrottare bör äta för att få i sig en varierad och tillräcklig kost? Det är en 

självklarhet att deltagarna bör få kunskap kring kost kopplat till ett hälsosammare liv men en 

djupare koppling mellan kost och träning är inte relevant inom detta program då fokus ligger 

på att öka den fysiska aktiviteten hos individen. 

 

När det gäller Kom igång-programmets huvudsyfte, att komma igång med träningsvanor i 

vardagen, så framkom det att sex av de åtta deltagarna nådde programmets syfte. Fyra av 

dessa är fysisk aktiva än idag, tre till fyra år efter avslutat program. De andra två tränade 

aktivt i cirka två år tills deras aktivitetsnivå minskade, dessa deltagare är fortfarande aktiva 

dock i mindre utsträckning. Deltagarna i denna studie har alla varit aktiva som unga och 

kunde relativt lätt komma igång med träningsrutinera i samband med programmet. Enligt 

Faskunger & Hemmingsson (2005) är beteendeförändring en process som kan vara svår att 

genomföra och att den skall upprätthållas under en längre tid. Faskunger (2004) menar att om 

en person inte lyckats med en beteendeförändring som denne tänkt beror det på bristande vilja 

och motivation. Faskunger & Hemmingsson (2005) hävdar att det är viktigt med vägledning 

som fokuserar på motivation, bättre självförtroende, klarare målsättning, bearbetning av 

upplevda hinder samt ett starkt socialt stöd. Frågan väcks då om Umeå kommuns Kom igång-

program skulle kunna ändra på någonting för att alla deltagare skulle kunna lyckas med sin 

beteendeförändring? Att sex av åtta deltagare lyckats med sin beteendeförändring kan ses som 

ett gott resultat. Men det kanske ändå skall tas i beaktande att två personer inte lyckats 

upprätthålla en mer aktiv livsstil. Detta kan vara någonting att se över gällande programmet. 

Vad kan göras bättre för att alla skall lyckas? Är de kanske de faktorer som Faskunger & 

Hemmingsson (2005) menar bör fokuseras på inom vägledningen som kan utvecklas? 

 

Under intervjutillfället var tre av deltagarna var noga med att påpeka vikten av 

vardagsmotion. Healy et al. (2010) menar också att vardagsmotionen är viktigt för att minska 

de negativa hälsoeffekterna. När deltagarna talar om vardagsmotion menar de gemensam 

mening, träning på egen hand och på egna villkor. Exempelvis joggning, cykling och 
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promenader till och från jobbet. Dessa deltagare har provat på olika träningsformer på 

träningsanläggningar, som styrketräning och gruppträning. Som utgångspunkt av detta har de 

inte känt sig bekväma och aningen ensamma i träningen. Faskunger & Schäfer Elinder (2006) 

menar att alla kroppsliga rörelser där energiomsättningen ökar är fysisk aktivitet och att detta 

leder till bättre hälsa. Vilket i detta fall var Umeå Kommuns mål (se bilaga 3). 

 

De två deltagarna som hade svårt att komma igång direkt efter programmet, hade också en 

gemensam bakgrund som inaktiva. Det var dessa som skadade sig och fick avbryta all fysisk 

aktivitet och detta höll i sig under cirka två års tid. Hur kom det sig att de avbröt all fysisk 

aktivitet? Hade de inte kunnat ägna sig åt någon alternativ träning för att ändå kunna fortsätta 

med den fysiska aktiviteten? Henriksson & Sundberg (2008) menar att det är viktigt med 

fysisk aktivitet dels för att förhindra olika sjukdomar men även för att behandla befintliga 

sjukdomar. Detta är viktigt för att öka individens livskvalitet och välbefinnande. 

 

Hade de involverade personerna, exempelvis ledarna för programmet eller ledarna på 

respektive gymanläggning kunnat hjälpa dessa personer till alternativ träning? Frågan kan 

också ställas om dessa två personer på någon sätt försökte få hjälp att hålla uppe träningen 

själva eller om träningen “rann ut i sanden”? Det är svårt att veta vad som hade kunnat göras 

åt detta problem då en exakt beskrivning om situationen inte kunnat fastställas. Ekblom-Bak 

& Ekblom (2012) anser att ansvaret med att nå en ökad fysisk aktivitetsnivå inte enbart ligger 

hos individen utan även hos arbetsplanerare, arbetsplatser och den sociala omgivningen. Detta 

är kanske någonting som de ansvariga för programmet skulle kunna åtgärda med mer 

uppföljning och tydliga åtgärder vid liknande situationer som dessa deltagare hamnade i. De 

har dock uppföljning efter sex månader men en tanke som väcks är om ledarna av 

programmet någon gång fick reda på problemet kring dessa två deltagare eller varför all 

aktivitet avbröts? Kanske valde deltagarna att avbryta sin medverkan i programmet? Med 

närmare eftertanke skulle fler frågor ha ställs av oss intervjuare kring detta för att få en klarare 

bild och djupare förståelse kring det inträffade. 

 

Det kan ses som ett intressant fenomen att de som tidigare varit inaktiva och inte kom igång 

ordentligt efter programmet ansåg sig öka markant i kunskapsnivå under denna typ av 

utbildning, medan de som hade en fysiskt aktiv bakgrund och hade lätt att komma igång efter 

programmet inte tyckte att de lärde sig någonting nytt. De sistnämnda personerna kanske mest 
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behövde en “kick” för att ta tag i sina motions- och träningsvanor igen då de egentligen redan 

hade den kunskap som krävdes för att träna rätt. Detta visar tydligt att om individen redan 

som barn i skolåldern fått en positiv syn på fysisk aktivitet har lättare att ta upp gammal 

kunskap och applicera detta i vuxen ålder. Jämför med de individer som varit fysiskt inaktiva i 

yngre år kände att de lärde sig mer och att de fick ut mycket av programmets innehåll. 

Individer som i unga år varit inaktiva eller inte fått en positiv syn på fysiska aktivitet behöver 

i större utsträckning utöka sitt kunskapsförråd, samt ändra tankebanor för att den fysiska 

aktiviteten ska bli en så naturlig del i vardagen som möjligt (FHI, 2009). Enligt Riddoch et al. 

(1998) är en beteendeförändring en stor utmaning i dagens samhälle då vardagen uppmuntrar 

en stillasittande vardag. Därför är det viktigt med effektiva hälsofrämjande insatser där 

vägledning främst fokuserar på att bland annat bearbeta upplevda hinder, stärka 

självförtroendet och lägga upp tydlig mål med beteendeförändringen (Eden et al., 2002). 

 

7.2 Förändring av hälsoläget 

Det hade varit intressant att se om det fanns några konkreta skillnader i hälsoläget för 

deltagarna efter avslutat program, dock var inte mönstret lika tydligt som vi trott när 

deltagarna ändå beskrev sig som mer fysiskt aktiva efter programmet än innan. Deltagarna 

menar själva att deras medverkan i programmet säkert har varit en tillgång och en del i deras 

syn på motion och hälsa i allmänhet. 

 

Under intervjutillfällena hade deltagarna själva svårt att skatta ett ökat hälsoläge, men 

samtliga är idag mer fysiskt aktiva än innan påbörjat program. Både Manley (1996) och 

Henriksson & Sundberg (2008) menar att fysisk aktivitet leder till ökade hälsovinster. Detta 

menar även Faskunger & Schäfer Elinder då de talar om att all typ av fysisk aktivitet som inte 

leder till skada ger människan positiva hälsovinster. Det är svårt att säga om individerna har 

ett bättre hälsoläge nu än innan. Det kan dock antas att den fysiska aktiviteten lett till ökade 

hälsovinster även om det inte märkts av individerna själva. En ökad fysisk aktivitet visar ändå 

att risken för olika folksjukdomar, så som diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar minskar 

(Pedersen, 2009). 

 

Deltagarna kan ha legat i riskzonen för att drabbas av olika folksjukdomar men förhindrat 

detta genom att öka sin fysiska aktivitet, Henriksson & Sundberg (2008) menar att fysisk 

aktivitet ger positiva hälsovinster och minskar risken att drabbas av olika sjukdomar vilket 
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kan vara fallet för dessa deltagare. Detta är någonting som kanske inte är påtagligt för 

deltagarna och det går inte att säga om den individen nu mår bra för att den börjat röra på sig 

men det kan antas att riskerna för folksjukdomar minskat och hälsovinsterna ökat  med hjälp 

av en ökad grad fysisk aktivitet. Detta är även viktigt då Umeå kommun anser att det är 

viktigt att främja hälsa då detta ses som en resurs för både individen och organisationen i 

stort. Fjell, Alexanderson & Bildt (2008) anser att hälsa främst mäts i individens 

självuppskattade hälsa och välbefinnande. Umeå Kommun menar att om deras medarbetare 

mår bra och är motiverade kommer det leda till att de presterar bättre och de skapar goda 

resultat för arbetsplatsen (Umeå kommun, 2010a). 

 

7.3 Upplevelse och helhetsintryck 

Samtliga deltagare har fått ett positivt helhetsintryck av Umeå kommuns Kom igång-program. 

Det fanns vissa delar som de är nöjda med och vissa som de tycker skulle kunnat utvecklas. 

Dock är samtliga eniga om att detta är ett väldigt bra och givande projekt som de uppskattar. 

Vid frågan om vad som var bra med programmet nämnde sex av åtta deltagare att de 

verkligen uppskattat ledarna. De tycker att de spritt en god energi och gett ett seriöst intryck, 

att de varit motiverande samt viktiga i processen att komma igång med träningen. För att 

främja hälsa på arbetsplatser, i detta fall Umeå kommun är det viktigt att ha en opartisk ledare 

som finns med i processen till ett aktivare liv vilket enligt Fjell, Alexandersen & Bildt (2008) 

är viktigt. Ekblom-Bak & Ekblom (2012) betonar även att ansvaret inte enbart skall ligga på 

individen själv utan att det krävs engagemang på alla samhällsnivåer. Kom-igång programmet 

är ett alternativ till detta då det ger individen resurser för att klara av denna typ av förändring. 

 

Umeå kommun har som grundtanke att Kom igång-programmet ska vara en individuell 

satsning för varje medarbetare (se bilaga 3). Dock har det under intervjutillfällena 

framkommit hur viktig gruppen har varit i arbetet mot en beteendeförändring. Som önskemål 

har det lyfts att samtliga deltagare velat ha fler gruppaktiviteter tillsammans för att de ska 

känna sig motiverade att ta sig iväg för att träna. Bringsén et al. (2010) betonar i en studie om 

arbetsplatsrelaterade hälsoresurser inom sjukvården, vikten av att tillhöra ett kollektiv. Att 

tillhöra ett sammanhang där allas olika erfarenheter och resurser kan utbytas och öka kvalitén 

på det de ska utföra tillsammans. 
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8. METODREFLEKTION 

Denna studie hade en begränsad tidsram vilket gjorde att antalet intervjuer fick lov att 

begränsas. Detta ledde till att det var åtta personer som intervjuades. Kvale (2009) menar på 

att det kan uppstå viss skevhet då det är få personers transkriberingar som en intervju bygger 

på vilket måste tas i beaktande. Åtta personer är ändå ett rimligt antal personer för denna typ 

av studie på grund av den snäva tidsramen. För att få en jämlik könsfördelning i denna 

undersökning hade det mest lämpliga varit att intervjua sju kvinnor och en man. Detta för att 

det skulle vara lika många män och kvinnor, procentuellt sätt, som deltog i Kom-igång 

programmet. Det var dock endast sex kvinnor som valde att delta och de andra två var män. 

 

Det som uppdagats efter analysen är att det ibland hade behövt ställas mer följdfrågor för att 

få en djupare förståelse kring olika händelser och faktorer som intervjupersonerna pratat om. 

Efter att insamlade data sammanställts och analyserats är det tydligt att det viktigast materialet 

finns med för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. För att undvika 

osäkerheten kring detta hade det behövs mer rutin av oss som intervjuare. Dock utfördes två 

pilotstudier för att få mer erfarenhet kring intervju som metod. Det hade kunnat önskas mer 

erfarenhet men även här spelade den snäva tidsramen in vilket gjorde att det inte fanns tid att 

utföra fler pilotstudier/övningstillfällen. 

 

Genom intervjutillfällena uppkom även faktorer som vi inte hade räknat med som så viktiga 

för intervjupersonerna och gruppen som helhet. Det handlar bland annat om vikten av den 

sociala samhörigheten, att göra saker i grupp, men även att ledarna hade en stor betydelse i 

deras arbete att komma igång med träningen. Detta var vi tvungna att ta i beaktande under 

studiens gång och få med i resultatet, som gjorde att studien till en viss del fick en annan 

vinkling än vi tidigare föreställt oss. Men på grund av att vi anser oss ha en bred och bra 

grund, där vi har kunskap om deltagarna och Umeå kommuns Kom igång-program förstod vi 

att detta var en central del som var viktig att lyfta. 

 

9. VIDARE FORSKNING 

Sammanställning och analys av data visade att flera deltagare uppskattade att göra saker 

tillsammans med andra, och de uppgav att det var viktigt för dem att både träna/motionera och 

att träffas rent socialt. Av detta följer att sociala dimensioner och gruppen betydelse är viktiga 
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vid genomförandet av den typ av projekt som har varit i fokus i denna studie. Därför kan 

gruppens betydelse, vid sådana projekt som syftar till beteendeförändring, vara av betydelse 

och ett intressant forskningsområde. Är gruppen viktig, som några av våra deltagare har 

poängterat? Varför då, i så fall, och hur kan detta (att individer uppskattar att utvecklas 

tillsammans, grupp) utnyttjas för att effektivisera beteendeförändringar hos individer för att 

skapa hälsosamma och hållbara livsstilar? 
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BILAGA 1. INFORMATIONSBREV TILL RESPONDERNA  

 

Kopia på innehållet i informationsbrevet som samtliga deltagare tog del av: 

 

Under år 2010 var du med i kommunens kom igång-grupp för nya träningsvanor. Under 

våren kommer två studenter, Ida och Mari, vid idrottsvetenskapliga programmet, inriktning 

hälsa och friskvård, göra en uppföljande studie kring Kom igång-programmet. Jag vill 

informera om att de kommer ta kontakt med några slumpvis utvalda personer ur fyra kom 

igång-grupper för att genomföra intervjuer. Intervjuerna ska ge en bild över era erfarenheter, 

inställning till och motivation till motion. Deltagandet är naturligtvis frivilligt men vår 

önskan och förhoppning är naturligtvis att du ställer upp om just du blir kontaktad. 

Deltagande är helt anonymt, det är enbart studenterna som vet vilka som deltar. Utifrån 

studien hoppas vi kunna förbättra och anpassa upplägget av framtida kom igång-grupper så 

att de blir ännu bättre och att deltagarna långsiktigt hittar nya förbättrade motionsvanor. 

 

 

BILAGA 2. INTERVJUGUIDE 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vad deltagarna i Umeå kommuns Kom igång-

program tagit med sig. och fortfarande använder eller har nytta av, flera år efter avslutat 

program. 

 

På vilket sätt har deltagarna utökat sin kunskap gällande motion i vardagen? 

Hur ser deltagarna på sin hälsa nu jämfört med innan utbildningen? 

Har deltagarna praktiskt kunnat tillämpa programmets innehåll i sin vardag? 

 

Bakgrund 

• Berätta lite kort om dig? Vem är du och vad gör du för tillfället? 

• Hur fysiskt aktiv är du genom ditt jobb? 

• Har träning/motion någon gång haft en stor betydelse i ditt liv? Vad har du utövat, i så 

fall? Hur länge gjorde du det? Varför slutade du? 
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Kom igång-programmet 

• Varför valde du att medverka i Kom igång-programmet? 

• Vad hade du för mål med programmet? 

• Kommer du ihåg om du hade några speciella förväntningar på programmet? Vilka var 

dessa? Uppfylldes de? Vad var bra med programmet? Vad lärde du dig? Är det 

någonting du har nytta av i nuläget? Vad tog du med dig? (Teoretiskt och praktiskt.) 

• Vad var mindre bra? Vad hade kunnat göras bättre? Hur? 

• Är det något som du i nuläget känner att du hade velat lära dig under programmet? 

• Vad var det bästa med programmet, enligt dig? 

• Hur såg dina tränings/motionsvanor ut innan programmet? Hur har dessa förändrats? 

• Finns det någonting annat kring programmet som du vill lyfta? 

 

Nutid 

• Hur ser dina tränings/motions vanor ut i dagsläget? Är du nöjd med dessa? 

(Varför/varför inte?) Är det något du skulle vilja göra/utöva? 

• Har ditt liv förändrats sen du genomförde programmet? (Träning och allmänt.) På 

vilket sätt? 

• Hur ser du på din hälsa nu jämfört med tidigare? Hur ser du på det? 

 

  

 

BILAGA 3. KOM IGÅNG-PROGRAMMET 

En kopia av innehållet i Umeå kommuns utskick 

 

Detta Kom igång-program vänder sig till medarbetare som är fysiskt inaktiva och i behov av 

beteendeförändring när det gäller motionsvanor. Programmet riktar sig även till personer som 

inte tidigare tränat på en träningsanläggning eller de som vill och själva försökt, men har 

svårigheter att få till regelbundna vanor kring motion. Kom igång-programmet riktar sig även 

till medarbetare som är sjukskrivna, på väg tillbaka efter sjukskrivning eller visar på tidiga 

tecken på ohälsa och är i riskzon för sjukskrivning. För dessa grupper kan det handla om att få 

stöd till träningsformer som kan lindra eller förebygga specifika symptom men även stöd till 
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allmänt förbättrad hälsa genom regelbunden motion. 

 

Vid ett första tillfälle görs en Hälsoprofilbedömning, HPB. Syftet är att få en överblick och bli 

medveten om den egna hälsan. Se och reflektera över samband mellan levnadsvanor och hälsa 

samt motivera till att på ett aktivt sätt ta ansvar för sin hälsa. En bedömning av motivation till 

en livsstilsförändring görs samt reflektion över fördelar respektive nackdelar med en 

förändring. I en handlingsplan tydliggörs målsättning med förändring och hur målen ska nås. 

Personen får stöd till att arbeta med motivation och målsättning. Med ett lösningsfokuserat 

arbetssätt och regelbunden uppföljning är målsättningen långsiktigt hållbara träningsvanor. I 

övrigt används träningsdagbok, självskattningsskalor och material kring motivation till 

träning. 

 

Personen får ett tidsbegränsat träningskort i 3 månader för att komma i gång med eller prova 

på träning vid någon av våra avtalade anläggningar. I korten ingår fyra personliga träffar med 

en person på träningsanläggningen som ger individuellt stöd för att komma igång med 

träning, uppföljning samt råd till eventuella justeringar i träningen. All träning på 

anläggningen sker på fritiden, medarbetaren betalar själv en del av kostnaden för 

träningskortet. 

 

Under programmet får personen, utifrån behov, uppföljning och stöd. Det kan vara både 

personliga träffar enskilt eller i grupp samt coachning på telefon. Efter cirka åtta månader görs 

en uppföljande Hälsoprofilbedömning för att utvärdera och följa upp hur det gått. 

 

Kostnad: Medarbetaren betalar en viss del själv via löneavdrag, övrig kostnad 

står personalfunktionen Arbetsmiljö och hälsa för. 

 

För mer information och beställning: 

Anna Sjöström Amcoff, hälsocoach, Umeå kommun. Tel: 16 32 77, e-post: 

anna.amcoff@umea.se 

Anna Holm, hälsoutvecklare, Umeå kommun. Tel: 16 12 15, e-post: anna.holm@umea.se 

 
 


