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Sammanfattning 
 
Det preciserade syftet med studien var att utifrån kön, ålder samt anställningsform undersöka 
personalen på Albany Internationals motiv till deltagande i hälsoprojekt samt vad som 
inspirerar dem till att upprätthålla aktiviteterna efter avslutat hälsoprojekt. Slutligen 
studerades träningsfrekvensen i relation till övriga bakgrundsvariabler. En reviderad version 
av instrumentet Motivation Till Upprätthållande av Motionsvanor (MTUAM: Josefsson, 
2005) användes och delades ut till 120 anställda på Albany International i Halmstad.  
Studien visar att det vanligaste motivet till att motionera var ”Förbättra konditionen”. Det 
vanligaste hindret till motion var ”Svårt att planera in motion på fritiden”. I samtliga 
hälsoprojekt svarar mer än hälften av fp att de inte deltagit. Det projekt som haft högst 
deltagande är Albanytrampet (n=30) varav nio personer även fortsatt med aktiviteten efter 
avslutat projekt. Det främsta motivet till att fortsätta med någon aktivitet var ”Motionera är en 
del av min livsstil”. Hälsovisionären har genom hälsoprojekten påverkat en tredjedel (n=28) 
av fp till att de idag tränar mer än tidigare. Det vanligaste svarsalternativet på vad som skulle 
underlätta att delta i hälsoprojekten var ”Träningspartner/Instruktör/Personligt stöd”. 
Slutsatsen är att för att personalen ska fortsätta med aktiviteterna även efter projektens slut 
och implementera motionen i deras vardag krävs någon form av inre motion. De måste på 
något sätt känna en tillfredsställelse under hela utförandet av aktiviteten och förstå att det är 
för deras egen skull som de motionerar.  
 

Nyckelord: Deltagande, hinder, kön, motion, motivation, upprätthållande, ålder. 
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Abstract 
 
The specified purpose was, based on gender, age and type of employment, study the 
employees motivation to participate in health projects and their reason to maintain exercise 
habits after the termination of the health projects. Exercise frequency was studied in relation 
to the other background variables. A revised version of the questionnaire Motivation for 
Maintenance of Exercise Habits (Josefsson, 2005) was distributed at Albany International, 
Halmstad. The most frequent cause to exercise was “enhance my condition”. The most 
frequent obstacle not to exercise was “It is hard to fit exercise into my schedule”. Total 50 
percent of all the respondents answered that they do not participate in the health projects. The 
bicycle project “Albanytrampet” had the highest adherence (n=30) and nine of those 
participants have maintained the activity after the termination of the project. The foremost 
motive to continue an activity was “exercise is a part of my lifestyle”. The health visionary 
has, trough the different health projects, influenced one third (n=28) of all respondents to 
exercise to a larger extent than before. The most frequent strategy to facilitate participation in 
health projects was “Exercise partner/Instructor/Personal support”.  
The conclusion of how to get the employees to maintain the activity even after the project has 
ended and implement exercise in their weekday is that they need too feel some kind of inner 
motivation. In some way they have to feel satisfaction during the performance of the activity 
and understand that the exercise is good for them.  
 

Key words: Age, exercise, gender, maintenance, motivation, obstacle, participation. 

 

  



Introduktion 
Bakgrund 
Albany international är ett av Halmstads största industriföretag med ca 650 anställda. Då 
arbetet är fysiskt krävande och sker under obekväma arbetstider anlitade företaget för tre år 
sedan en hälsovisionär. En hälsovisionär hjälper människor att hjälpa sig själva, uppmuntrar 
beteendeförändringar som leder till lösningar på upplevda negativa tillstånd eller situationer 
(Nylund & Faskunger, 2004). Ledningens ambition är att hjälpa personalen att må bra, samt 
ha tid, energi och kompetens att nå sina mål på arbetet och på fritiden. Hälsovisionären har 
under sin tid på företaget startat flertalet kortvariga hälsoprojekt. Ett av dem var en 
cykelutmaning där tanken var att personalen skulle börja cykla till och från arbetet. 
Hälsoprojekten har haft ett skiftande antal deltagare samt ett varierande intresse hos 
personalen. Hälsovisionärens syfte med de kortvariga hälsoprojekten är att ge personalen 
verktyg och kunskap för att fortsätta med aktiviteterna även efter projektets slut.  
 
Hälsovisionären vill att projekten ska ses som en kom-igång-fas till en fortsatt god livsstil. En 
god hälsa är emellertid ett långsiktigt perspektiv och det kan ibland vara svårt att hålla 
motivationen vid liv utan kortsiktiga mål och belöningar. Enligt Ewles och Simnett (1994) 
kan priset för en beteendeförändring vara högt och kan även vara mycket krävande avseende 
både tid, pengar och ansträngning. Fördelarna med fysisk aktivitet kan många gånger vara 
långsiktiga eller hänga samman med andra människors intresse. För att individen inte skall 
förlora motivationen är det ibland nödvändigt med snabba, kortsiktiga belöningar som 
individen verkligen uppskattar. Belöningar förstärker individens yttre motivation men 
påverkar inte den inre motivation som innebär att utförandet är målet i sig självt och 
aktiviteten genomförs frivilligt utan tvång eller materiella belöningar (Ewles & Simnett, 
1994). Vallerand och Rousseau (2001) menar att inre motivation härstammar från individen 
själv när denne utför en aktivitet för aktivitetens skull. De anser att genomförandet i sig då är 
en tillfredsställelse för individen. Hälsovisionären vid Albany International upplever att 
många av företagets anställda har en bristande motivation att delta i hälsoprojekten på 
arbetsplatsen. Studien ämnar undersöka vad personalen på företaget har för motionsvanor, om 
de deltar i hälsoprojekten på arbetsplatsen samt försöka finna de bakomliggande orsaker till 
att personalen upprätthåller den nya livsstilen även efter hälsoprojektens slut.  
 
Begreppsdefinitioner 

Hälsa 
Hälsa är ett begrepp som kan definieras på flera olika sätt. WHO (World Health Organization) 
väljer att definiera det som "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp" (1946; ref. i Ewles & 
Simnett, 1994). Ewles och Simnett (1994) menar att människors definitioner av hälsa varierar 
starkt och att de formas av individens erfarenheter, kunskaper, värderingar och förväntningar.  
 
 Motivation 
Individuella skillnader i personligheten såsom motiv, behov och mål, självkänsla samt 
attityder kan påverka individers sätt att handla (Lundh & Smedler, 2005). Allt ifrån mer eller 
mindre omedvetna drifter till medvetna mål och personligt strävande utgör en skillnad i 
människors motivation. För att förstå människors motiv och drivkrafter räcker det inte att 
enbart göra en bild av individuella skillnader. Människor drivs av en mängd olika motiv på 
samma gång, de kan samverka och interagera på olika sätt (Lundh & Smedler, 2005). Genom 
begreppet motivation skapas förståelse för hur människor beter sig i specifika situationer. 
Utifrån denna förståelse förstärks ett önskat beteende samt förändra ett icke önskvärt beteende 
(Johnsson, Carlsson, Fallby, Hinic, Lindwall, Rydberg & Wetterstrand, 1999) 
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 Hälsovisionär/Hälsocoach 
Enligt Nylund och Faskunger (2004) handlar hälsocoachning om att hjälpa människor att 
hjälpa sig själva, att uppmuntra beteendeförändringar som leder till lösningar på upplevda 
negativa tillstånd eller situationer. Istället för att presentera färdiga lösningar handlar 
coachning om att frigöra den inneboende kraft som finns under ytan (Nylund & Faskunger, 
2004). 

 
Motion  

Socialstyrelsens folkhälsorapport (2005) definierar motion som en medveten och strukturerad 
form av fysisk aktivitet, vidare utövas motion vanligen ur en nöjes- eller hälsosynpunkt. 
Faskunger (2004) anser att motion är en organiserad fysisk aktivitet som utövas för att 
bibehålla eller utveckla olika former av fysisk och mental hälsa samt ge ett ökat 
välbefinnande. Enligt Nationalencyklopedin är en motionär en person som utför 
kroppsrörelser för att främja hälsan och välbefinnandet utan tävlingsambitioner. 
 
 Skillnaderna  mellan fysisk aktivitet, motion och träning 
Faskunger et al., (2007) menar att fysisk aktivitet kan förklaras genom alla former av rörelse 
som ger ökad energiomsättning. Detta innebär all typ av muskelaktivitet som exempelvis 
promenader, hushålls- och trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, friluftsliv, motion och 
träning. Med hälsofrämjande fysisk aktivitet menas att aktiviteten utförs på minst måttlig 
intensitet utan att åsamka skada. Motion är planerad fysisk aktivitet med viss avsikt, 
exempelvis att ge ökat välbefinnande, framtida bättre hälsa med mera, och innebär oftast 
ombyte till träningskläder. Träning innebär en klar målsättning att öka prestationsförmågan i 
olika former av fysisk aktivitet, företrädesvis inom idrotten (Faskunger et al., 2007). 
 
 Rekommendationer kring fysisk aktivitet 
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) har på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut 
tagit fram svenska rekommendationer för fysisk aktivitet (Faskunger, Leijon, Ståhle & 
Lamming, 2007). Rekommendationen lyder: Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt 
aktiva i minst 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, exempelvis rask 
promenad. Ytterligare hälsoeffekt kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga 
mängden eller intensiteten. Livskvaliteten förbättras av fysisk aktivitet på grund av ökat 
psykiskt välbefinnande och bättre fysisk hälsa (Faskunger et al., 2007). 
 
Teorier 
 Self Determination Theory 
Deci & Ryan (2000) väljer att dela in begreppet motivation i inre och yttre motivation. De 
menar att inre motivation härstammar från individen själv när denne utför en aktivitet för 
aktivitetens skull. Genomförandet i sig är en tillfredsställelse för individen och utförandet är 
målet i sig självt och aktiviteten genomförs frivilligt utan tvång eller materiella belöningar. 
Yttre motivation härstammar istället från yttre omständigheter såsom andra personer och 
fysiologiska eller materiella belöningar (Deci & Ryan, 2000).  
 
Utöver begreppen inre och yttre motivation har Deci & Ryan (2000) utarbetat begreppet 
amotivation som är ett tillstånd där individen saknar intention att agera. När en individ är 
amotiverad så agerar denne antingen inte alls eller så agerar de passivt, d.v.s. de agerar utan 
avsikt. Amotivation uppstår ur känslan att inte vara kapabel att uppnå det eftersträvade 
resultatet på grund av bristen på möjligheter, att inte uppleva kompetens, eller att inte värdera 
själva aktiviteten eller det förväntade resultatet av aktiviteten (Deci & Ryan, 2000). Forskning 
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visar att inre och yttre motivation, såväl som amotivation, är användbara begrepp för att bättre 
förstå motivationsprocesser inom fysisk aktivitet (Vallerand & Rousseau, 2001).  
 
Utifrån Deci & Ryans (2000) Self-Determination Theory (SDT) har Rydqvist och Winroth 
(2004) utarbetat en modell kallad motivationsstegen. Den beskriver hur en förändring av 
levnadsvanor, som t.ex. fysisk aktivitet, kräver en viss insikt om skilda stadier på 
motivationsstegen som är orsak till olika beteenden. Till skillnad från inre och yttre 
motivation förespråkas ibland motivationsstegen som förklarar hur en individ går från att vara 
helt omotiverad för ett visst beteende, via fyra typer av yttre motivation, till sann inre 
motivation. Det är de olika graderna av självständighet i kontrollen av beteendet som 
kännetecknar de fyra typerna av yttre motivation. Motivationsstegen kan beskrivas på 
följande sätt när det gäller motion och fysisk aktivitet (Rydqvist & Winroth, 2004): 
 
Motivationskategorier Orsaker till beteendet
Sann inre motivation För tillfredsställelsen att veta, att klara av, att stimuleras 
Integrerad kontroll Beteendet symboliserar något som är viktigt i ens liv 
Identifierad kontroll Resultatet av beteendet anses viktigt för ens personliga mål 
Introjicerad kontroll Beteendet utförs för en internaliserad skuldkänsla 
Yttre kontroll Beteendet utförs för att få en belöning eller av tvång 
Ej motiverad Man gör inget därför att man inte vill 
Figur 1. Motivationsstegen (Rydqvist & Winroth, 2004). 
 
I Winingers studie (2007) kring Self-Determination Theory reflekteras det kring att de flesta 
människor är inaktiva trots flertalet välkända fysiska och psykiska fördelar med motion. 
Denna uppenbara brist på motivation gör att en förklaring samt att kunna förutse faktorer för 
fysisk inaktivitet, blir extra viktiga. En av de framstående teorierna inom motion och 
hälsopsykologisk forskning är Self-Determination Theory. Forskning kring SDT har visat att 
det finns ett positivt samband mellan regelbunden motion och inre motivation. Studien visar 
på att de olika typerna av motivation i SDT på olika sätt hör samman med inställning, 
deltagande och ansträngning gällande motion (Wininger, 2007). 
 

Transteoretiska modellen  
En vägledande modell för livsstilsförändring har utformats av psykologerna Prochaska och 
DiClemente (Faskunger, 2004). Stages of Change model (också kallad den Transteoretiska 
modellen), identifierar några typiska stadier i en förändringsprocess som rör attityder och 
motivation. Den grundläggande tanken med modellen och målet med hälsovägledarens 
rådgivning är ”timing”, dvs. rätt råd vid rätt tillfälle. Det fem stadierna utgörs av: 

 Förnekelsestadiet (Precontemplation) – Ett stadium där sannolikheten till förändring 
är liten. Individen ser inga problem med sin livsstil och anser att nackdelarna med att 
börja med fysisk aktivitet väger tyngre än fördelarna. Här är en insikt om negativa 
konsekvenser viktig för att få individen att börja reflektera kring sin situation. Syftet är 
att förflytta individen till nästa stadium av förändring. 

 Begrundandstadiet (Contemplation) – Här har individen börjat inse att den nuvarande 
livsstilen kan vara ett problem. I detta stadium skall individen hjälpas att formulera 
för- och nackdelar med sitt beteende. Här kan individen få tankar kring vad livsstilen 
innebär för t.ex. arbetsprestationer, sömn, hälsa och självbild. I detta stadium skall 
individen få en ökad förståelse av situationen och eventuella irrationella beteenden. 
Detta bidrar till att personen börjar tro att de kan genomföra en förändring. 
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 Förberedelsestadiet (Preparation) - Individen funderar på att ta tag i problemet. Här 
skall motivationen stärkas och en personlig plan utarbetas. Individen som är redo hittar 
fler fördelar än nackdelar och kommer på så sätt närmare nästa stadium. 

 Handlingsstadiet (Action) – Detta stadium utgör den aktiva starten på 
förändringsarbetet. Tidigare har det enbart handlat om mentala förberedelser men nu 
tar individen steget till fysisk aktivitet. Risk för återfall eller snedsteg är stor. 

 Aktivitetsstadiet (Maintenance) – avsikten med detta stadium är att individen skall 
upprätthålla sin fysiska aktivitet, att göra vanan till en rutinmässig del av sitt liv 

Risken för återfall är här mindre än i handlingsstadiet. Yttre faktorer såsom dåligt väder skulle 
kunna innebära risk för återfall (Faskunger, 2004). 
Om återfall sker kanske individen bör genomgå de tidigare stadierna några fler gånger. 
Återfallet kan ses som ett eget stadium men också som en rörelse mellan stadierna (se figur 
2), utlöst av en specifik situation (Carlsson, 2005; ref. i Hwang, Lundberg, Rönnberg & 
Smedler, 2005). 

Aktivitetsstadiet 

 
I en studie av Chang (2006) som baserats utifrån den Transteoretiska modellen undersöktes 
möjligheten att påverka en individ till beteendeförändring och mot ett hälsosammare liv. 
Studien baserades på en undersökning där 200 försökspersoner medverkade. I början av 
undersökningen befann sig nästan 20 procent av försökspersonerna i det första stadiet s.k. 
förnekelsestadiet. Efter undersökningen som sträckte sig över en sex månaders period befann 
sig enbart 5 procent av försökspersonerna fortfarande i detta stadium. Därmed hade studien 
styrkt att den Transteoretiska Modellen kan vara en väldigt hjälpsam modell vad det gäller att 
förändra en människa till ett hälsosammare beteende.  
 
Genom att informera om de olika stadierna i modellen, samt genom interventioner 
skräddarsydda för de olika stadierna, kan modellen hjälpa individer att få sig en tankeställare 
om hur de ska förbättra sitt liv till en mer hälsosam livsstil (Chang, 2006). En matchning av 
interventionsstrategier till de olika stadierna i Transteoretiska Modellen resulterar i en 
signifikant grad av framgångsrik beteendeförändring (Kim, Hwang & Yoo, 2004; ref. i 

Återfall 

Handlingsstadiet 

Förberedelsestadiet 

Begrundandestadiet 

Förnekelsestadiet 

Livsstils- & yrkesaktiviteter 

Hobbyaktiviteter 

Motionsaktiviteter 

Idrottsaktiviteter 

Förflyttning 

Figur 2. Den stadiebaserade transteoretiska modellen för fysisk aktivitet tillsammans med 
ungefärlig befolkningspyramid över olika former av fysisk aktivitet (Fritt efter Faskunger, 
2004) 
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Wininger, 2007). Vidare visar forskning att när interventionsstrategierna inte matchas till de 
olika stadierna, är anslutningen till fysisk aktivitet signifikant lägre vid jämförelse med de 
individer som får interventioner matchade till sitt stadium (Blissmer & McAuley, 2002; ref. i 
Wininger, 2007).  
 
Fallon, Hausenblas & Niggs (2005) undersökning riktades också mot att skapa en förståelse 
kring hur den Transteoretiska modellen och dess olika stadium kan vara av användning när en 
individ genomgår beteendeförändringar i samband med att börja ett mer fysiskt aktivt liv. 
Studien baserades på en grupp amerikaner och visade att i början ett träningsprogram är det 
vanligt att ca 50 procent hoppar av inom en tid av sex månader. Den Transteoretiska modellen 
är vanlig att använda just för att beskriva det beteende som utvecklas och förändras då en 
person ska bli mer aktiv och ändra sin livsstil och få en mer hälsosam insikt. I denna studie 
var de noga med att ange att den Transteoretiska modellen har begränsningar då man 
undersöker skillnader mellan män och kvinnor. Könsskillnader finns i motiv och inställning 
till motion. Män och kvinnor kan behöva påverkas på olika sätt och därmed ser ofta vägen till 
förändring olika ut (Fallon et al., 2005). 
 
 Beslutsbalans 
När en individ beslutar sig att göra en förändring, så genomför denne en analys över fördelar 
och nackdelar, en så kallad beslutsbalans (eng. decisional balance; Velicer, Prochaska, Fava, 
Norman & Redding, 1998). Individen reflekterar över för- och nackdelar med en förändring i 
var och ett av de transteoretiska stadierna (se figur 3). Nackdelarna är fler än fördelarna i de 
två första stadierna. I det tredje stadiet väger fördelar mot nackdelar jämnt för att i det fjärde 
och femte stadiet se fler fördelar än nackdelar. När det gäller hälsobeteenden kan modellen 
förutbestämma mönstret hur för- och nackdelar är relaterade till de fem transteoretiska 
stadierna (Velicier et al., 1998).   
 

Fördelar 
 
 
 
 
 
Nackdelar 

 1 

 2 

 3 5 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 3. Relationen mellan de transteoretiska stadierna och beslutsbalans för ett hälsosamt 

beteende (Velicer et al., 1998)  
 
Tidigare forskning 

Motivation till fysisk aktivitet  
Johnson et al. (1999) redogör för vanliga motiv till att delta i fysisk aktivitet: 

 Att ha roligt – Här ingår glädjen i aktiviteten samt upplevelsen och utmaningen av 
sporten i sin själv. 

 Kompetens – Att lära in och förbättra färdigheter samt uppnå sina mål. 
 Delaktighet – Att vara tillsammans med sina vänner, att uppleva en vi-känsla. 
 Tävlingsmomentet – Att vinna, känna sig framgångsrik och att demonstrera sina 

färdigheter. 
 Hälsa och form – komma i form eller hålla sig i form och må bättre rent fysiskt, denna 

motivation finns främst bland motionsidrottare och äldre aktiva. 
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 Belöningar och social status – Uppmärksamhet, igenkännande, troféer och beröm 
samt undvikande av bestraffningar. 

Oftast är det en kombination av olika motiv som gör att man är aktiv. Motiven varierar och är 
unika för varje individ, och motiven till att börja utöva någon aktivitet behöver nödvändigtvis 
inte ha samma betydelse efter ett tag (Johnson et al., 1999).  
  

Förändring av attityder 
Enligt Ekehammar (2005) går det att påverka människors attityder och därmed 
förhoppningsvis deras beteenden, emellertid är det desto svårare att svara på 
tillvägagångssättet. Det har visat sig att den trovärdighet som källan har är av stor betydelse 
för den effekt som budskapet får. Därutöver är det av betydelse att man tycker om den som 
kommunicerar budskapet.  
 
Vidare har det visat sig att om man upprepar budskapet så ökar sannolikheten för en 
attitydförändring. Mottagaren av budskapet är en betydelsefull faktor om han eller hon redan 
har en attityd gentemot objektet. Ju starkare attityder desto svårare är det att påverka 
individen. Utöver dessa tillvägagångssätt finns möjlighet till attitydförändringar genom 
handlingar. Attityder kan påverka en individs beteende och tvärtom. En positiv attityd 
gentemot något följs ofta av ett positivt agerande (Ekehammar, 2005). 
 
 Hinder till motion 
Sett till tidigare forskning menar Lindwall och Faskunger (2003) att hälsa och ohälsa är något 
som verkar finnas på allas läppar i dessa dagar, oavsett om det gäller politiker, forskare, 
journalister eller gemene man. Heta debatter i vårt samhälle stimulerar hur vi ska komma till 
tals med problemen kring vår ohälsa och våra sjukskrivningar. I dag vet vi att livsstil och 
hälsobeteende, snarare än bakterier och svält, är avgörande för vår hälsa. De menar att det 
krävs mer än att enbart informera individen om hur viktigt det är med fysisk aktivitet, men att 
försöka nå ut till individen med hjälp av alla dessa tvångsåtgärder och bestraffningar som 
råder i dag är felaktigt. Det är synnerligen felaktiga åtgärder då det gäller att skapa motivation 
till en förändring av ett beteende. Forskningen visar att medvetenhet och kunskap inte är de 
största hindren vad det gäller en regelbunden aktiv livsstil. De största hindren ligger i stället i 
självförtroende, socialt stöd, förändringsprocesser och självschema. För att hitta nyckeln till 
individens motivation gällande fysisk aktivitet måste man försöka hitta det komplexa mötet 
mellan just individen och den fysiska och sociala miljön. 
 
En generös aktivitetsmiljö, som erbjuder möjligheter till en positiv upplevelse, glädje och 
njutning, bidrar till en på lång sikt aktiv livsstil. Ser man till ett kortare perspektiv kan en 
individ i en icke-gynnsam miljö bibehålla regelbundenhet i sin aktivitet, men sannolikt inte 
längre än 6 månader. Förr eller senare kommer barriärerna i den fientliga aktivitetsmiljön att 
locka tillbaka individen till en mer stillasittande miljö igen (Lindwall & Faskunger, 2003). 
 
Weinberg och Gould (2005) menar att trots de sociala, hälsomässiga och personliga fördelar 
som ett fysiskt aktivt liv medför så väljer ändå många att inte motionera. Ofta anges ont om 
tid, brist på energi eller bristande motivation som orsaker till inaktivitet. I Down och 
Hausenblas (2005; ref i Weinberg & Gould, 2005) analys av 47 studier kring motionsvanor 
visade det sig att de främsta hindren till motion var; hälsoskäl (t.ex. fysiska begränsningar, 
skada, dålig hälsa), besvär (t.ex. för långt avstånd till aktiviteten, transportproblem, andra 
aktiviteter inbokade istället för motion), brist på motivation och energi (lathet, omotiverad, 
tron att motion kräver för stor ansträngning), brist på socialt stöd (ingen motionspartner, inget 
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stöd hemifrån), brist på tid och dålig ekonomi (stress, upplevd tidsbrist, spendera mer tid med 
familj). 
 
Weinberg och Gould (2005) rapporterar att i en undersökning gjord av Canadian Fitness and 
Lifestyle Research Institute svarade 69 procent av de tillfrågade inaktiva individerna att brist 
på tid var det största hindret till fysisk aktivitet. Dock uppmärksammande studien att den 
angivna bristen på tid snarare var en uppfattning än en faktisk verklighet. En slutsats var att 
problemet ligger i prioriteringar då många ändå finner tid för TV-tittande och att umgås med 
vänner. I Wester-Wedmans studie (1988) beskriver hon att tidsbrist är den mest 
återkommande ursäkten till varför regelbunden fysisk aktivitet uteblir. Det finns dock inga 
undersökningar som tyder på att den som är regelbunden motionär skulle ha mer ”fritid” än 
andra. Likt Weinberg och Gould (1999) menar Wester-Wedman (1988) att det handlar om att 
göra vissa prioriteringar, och det är där som motionsaktiviteten i allt för stor utsträckning 
hamnar för långt ner på listan.  
 
De flesta nybörjarmotionärerna möter hinder och problem inför och i samband med 
motionsutövandet. Problemen gäller dels praktiska arrangemang för att kunna genomföra 
motionen, och dels hinder i form av tidpunkt, plats, osäkerhet. Wester-Wedmans studie visar 
även att efter tre månader är de största hindren vid motionsutövande att det krävs en del 
praktiska arrangemang för att kunna genomföra motionerandet. Det gäller dels barnpassning 
och dels skapande av nya rutiner såsom ändrade middagstider och att man går upp tidigare på 
morgonen (Wester-Wedman, 1988). I undersökningen gjord av Canadian Fitness and 
Lifestyle Research Institute visade det sig även att många håller sånt fullt schema att trötthet 
blir en ursäkt att inte motionera. Totalt 59 % av de inaktiva deltagarna i studien svarade att 
brist på energi är ett stort hinder till motion. Trötthet är ofta inte en fysisk, utan en mental 
upplevelse som ofta är stressrelaterad. Studien rekommenderar att hälsoarbetare bör framhäva 
att t.ex. en rask promenad, cykeltur eller en tennismatch kan lindra spänning och stress 
samtidigt som den kan ge energi (Weinberg & Gould, 2005).  
 
 Skillnader i anställningsform gällande motion 
Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (Statens Folkhälsoinstitut, 2007) 
undersökte bland annat andel med mest stillasittande fritid efter socioekonomi i åldrarna 16-
84 år. Undersökningen visade på att män och kvinnor i arbetaryrken var mer stillasittande på 
sin fritid än tjänstemän på mellannivå eller högre. Vidare undersöktes andel fysiskt aktiva 
efter socioekonomi i samma åldrar. Undersökningen fann att det fanns en större andel fysiskt 
aktiva kvinnor bland tjänstemän på mellannivå eller högre än bland kvinnor i arbetaryrken. 
Inga statistiskt säkerställda skillnader fanns mellan män i olika socioekonomiska grupper 
(Statens Folkhälsoinstitut, 2007). 
 
 Könsroller i hemmet 
De svenska könsrollerna lever till stor del kvar i de svenska hemmen. Detta framgår av 
resultaten av en SCB-undersökning år 2004 där drygt 4000 personer deltog. Resultaten visar att i 
de flesta hushåll är det kvinnan som tar det största ansvaret för städning, tvätt, hushållsinköp och 
matlagning medan männen till större delen tar ansvar för bilen, hushållsreparationer samt 
snöskottning. Resultaten visar en tendens till att ju yngre man är desto mindre könstraditionell 
ansvarsfördelning har man hemma. Generellt är de traditionella könsmönstren störst i den äldsta 
åldersgruppen mellan 51-74 år. Undersökningen visade att 4 av 10 kvinnor anser sig 
ta allt ansvar för tvätt och strykning, jämfört med knappt 1 av 10 män. För städning, 
matlagning och matinköp anser ca en femtedel av kvinnorna att de tar allt ansvar, vilket kan 
jämföras med en knapp tiondel av männen. 
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Nämnda teorier och relaterad forskning kan skapa en användbar kunskapsram för att förstå 
dem som ska börja processen mot en ny hälsosam livsstil. Det kan även skapa en förståelse 
för vilken typ av råd, hjälp och belöningar som kommer att behövas under processens gång 
för en bibehållen motivation. Genom att studera hälsoprojekten på Albany International 
utifrån detta ramverk kan en ökad förståelse för dessa motivationsrelaterade förhållanden 
skapas.  
 
Syfte 
Studiens syfte är att undersöka individers inställning och motiv till motion, deltagande i 
hälsoprojekt på arbetsplatser samt vad som inspirerar till att fortsätta med aktiviteter efter 
projektens slut. Förhållandet till motion har undersökts utifrån följande frågeställningar: 
 
1. Vad har personalen för inställning till motion idag? 
2. I vilken utsträckning deltar personalen i arbetsplatsens hälsoprojekt? 
3. Varför har vissa bland personalen valt att upprätthålla en aktivitet efter hälsoprojektets 

slut? 
4. Vad motiverar personalen att motionera? 
5. Har hälsovisionären på arbetsplatsen påverkat personalens motionsvanor genom 

hälsoprojekten? 
6. Vilka hinder upplever personalen till att motionera?  
7. Vad skulle underlätta för personalen att delta i hälsoprojekt på sin arbetsplats? 
 
Det preciserade syftet med studien är att utifrån kön, ålder samt anställningsform undersöka 
personalen på Albany Internationals motiv till deltagande i hälsoprojekt samt vad som 
inspirerar dem till att upprätthålla aktiviteterna efter avslutat hälsoprojekt.  

 
Metod 

Urval  
Ett urval genomfördes bland de anställda i produktionen samt på tjänstemannasidan på 
Albany International. Eftersom samtliga av de 600 produktionsanställda är indelade i tre 
arbetsskift, som vart och ett har två förmiddagar, två eftermiddagar och två nätter i ett 
rullande veckoschema gjordes det första urvalet genom att slumpmässigt välja ett av 
arbetsskiften att dela ut enkäten till. Enkäten tilldelades de 120 personer som fanns på plats 
vid tidpunkten. Av de utvalda försökspersonerna besvarade 86 enkäten, varav 48 män och 38 
kvinnor.  
 
Försökspersoner 
Försökspersonerna (fp) (n=86) delades in i kategorierna: Män (n=48), kvinnor (n=38), 
Produktionspersonal (n=66) och Tjänsteman (n=20). Fp delades även in i ålderskategorierna 
18-34 år (n=24), 35-49 år (n=43) samt 50-65 år (n=18) .  
 
Instrument 
För undersökningen användes en reviderad version av instrumentet Motivation Till 
Upprätthållande av Motionsvanor (MTUAM: Josefsson, 2005) se Bilaga nr 1. Den reviderade 
versionen anpassades för att ta hänsyn till syftet för denna studie samt till önskemålen ifrån 
Albany International. Enkäten delades in i fyra kategorier; Inställning till motion, Motiv till 
motion, deltagande i hälsoprojekt samt hinder till upprätthållande av ny livsstil. Instrumentet 
bestod av 12 frågor varav fyra var bakgrundsfrågor som behandlade kön, 
avdelningstillhörighet, ålder och träningsfrekvens. Formuläret utgjordes främst av 
strukturerade fasta svarsalternativ med en fyrgradig likertskala för att undvika medelsvar. 
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Fem av frågorna innefattade ett öppet svarsalternativ och den sista frågan var öppen och gav 
fp möjlighet att lägga till egna åsikter och exempel.  
 
Procedur 
I ett tidigt skede av studien gjordes en observation i form av studiebesök i produktionen på 
Albany International. Detta för att kunna samla relevant information till enkäten. En 
pilotstudie genomfördes i syfte att öka instrumentets validitet. Pilotstudien gick ut på att 
enkäten testades utav tio personer som i något avseende (bakgrund, kön, ålder eller 
arbetsuppgift) liknade den slutgiltiga målgruppen. Pilotstudien gjordes för att öka kvalitén på 
enkäten och för att se om den innehöll några oklarheter. Pilotstudien medförde ett fåtal 
ändringar för att förenkla enkätens frågeställningar samt en ändring av frågornas 
ordningsföljd för att bättre stämma överens med utvald kategorisering. Ett missivbrev (se 
Bilaga nr 2) utformades och fungerade som försättsblad till enkäten. I missivbrevet, samt i 
den korta presentationen vid utdelandet av enkäten, klargjordes syftet med undersökningen, 
att deltagandet var konfidentiellt och frivilligt. Enkäten lämnades personligen ut till 120 
respondenter och för de som besvarade enkäten under den utsatta tiden 20 november, 2007 
fanns författarna på plats på företagets personalavdelning om eventuella frågor skulle 
uppkomma. Författarna fanns även anträffbara på två telefonnummer som fp kunde använda 
sig av om det fanns några oklarheter kring ifyllandet av enkäten. För de respondenter som av 
någon anledning inte lämnade in sitt bidrag vid utsatt datum meddelades att de skulle med 
hjälp utav internposten skulle skicka sin besvarade enkät i ett förseglat kuvert till 
hälsovisionären som i sin tur skickade det vidare till författarna.  
 
Dataanalys 
Den insamlade datan bearbetades och analyserades i Statistical Package of Social Sciences 
(SPSS). Metoderna som användes för denna analys och bearbetning var oberoende t-test och 
chi2 test. Signifikansnivån bestämdes till p < 0,05. Den öppna frågan och resultaten från 
svarskategorin ”Annat” har bearbetats kvalitativt genom meningskategorisering ad hoc enligt 
rekommendation av Kvale (1997).  

 
Resultat 

Generella resultat 
Av samtliga fp motionerar 36 % 3-5 timmar i veckan (n= 31), 34 procent anger att de 
motionerar 1-2 timmar i veckan (n=29), 20 procent motionerar fem timmar eller mer i veckan 
(n=17) medan 11 procent inte tränar alls (n=9). Samtliga generella resultat presenteras i tabell 
1-4 i Bilaga nr 3 samt tabell 5 i Bilaga nr 4. Majoriteten 57 procent (n=49) av de 86 fp har på 
frågan kring inställning till motion, svarat att de idag motionerar regelbundet. Nästan 20 
procent (n=15) har svarat att de funderar på att börja motionera, en markant minoritet  
(n= 4) …. Procent finner fler nackdelar än fördelar med motion. Det vanligaste motivet till att 
motionera var ”Förbättra konditionen”.  
 
Det vanligaste hindret till motion var ”Svårt att planera in motion på fritiden”. Det vanligaste 
svarsalternativet för vad som skulle underlätta att delta i hälsoprojekten var 
”Träningspartner/Instruktör/Personligt stöd”. Vad det gäller hälsoprojekten visar resultatet att 
deltagandet är lågt. I samtliga hälsoprojekt svarar mer än hälften av fp att de inte deltar/har 
deltagit. Det projekt som haft högst deltagande är Albanytrampet (n=30) varav nio personer 
även fortsatt med aktiviteten efter avslutat hälsoprojekt. Frågan kring motiv till 
upprätthållande av motionsvanor efter avslutat hälsoprojekt, var en följdfråga till frågan om 
deltagandet i hälsoprojekt. Den vändes enbart till dem som fortsatt med någon aktivitet och 
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genererad därför ett naturligt bortfall (n=43). Det främsta motivet till att fortsätta med någon 
aktivitet var ”Motionera är en del av min livsstil” (n=14).  
 
Resultaten visar att hälsovisionären, genom hälsoprojekten, har påverkat en tredjedel (n=28) 
av fp till att de idag tränar mer än tidigare. Lite mer än hälften svarade att de inte påverkats av 
hälsovisionären utan motionerar i samma utsträckning som tidigare. Ett fåtal av fp (n=5) 
upplever att de påverkats genom att de idag motionerar i mindre utsträckning än tidigare.  
 
Resultat utifrån bakgrundsvariabler 
Tabellen nedan visar hur bakgrundsvariablerna kön, anställningsform och ålder, var fördelade 
över kategorierna i träningsfrekvensen. 
 
Tabell 1. Fördelning av bakgrundsvariabler på träningsfrekvensen, (n = 86). 
Kategori   0 tim/v (n = 9) 1-2 tim/v (n = 29) 3-5 tim/v (n = 31) >5 tim/v (n = 17) 

Män (n = 48) 5 (10,5%) 18 (37,5%) 16 (33%) 9 (19%) 

Kvinnor (n = 38) 4 (10,5%) 11 (29%) 15 (39,5%) 8 (21%) 

Produktionspersonal (n=66) 7 (11%) 23 (35%) 23 (35%) 12 (18%) 

Tjänsteman (n=20) 2 (10%) 6 (30%) 8 (40%) 4 (20%) 

Ålder 18-34 år (n=24) 1 (4%) 9 (37,5%) 6 (25%) 8 (33,5%) 

Ålder 35-49 år (n=43) 8 (18,5%) 18 (42%) 14 (32,5%) 3 (7%) 

Ålder 50-65 år (n=18) 0 (0%) 2 (11%) 10 (55,5%) 6 (33,5%) 
(I tabellen ovan presenteras antal svarande och inom parentes den totala procentsatsen) 
 
Könsskillnader 
I tabell 6 (nedan) visas en signifikant skillnad mellan män och kvinnor gällande motiv till 
motion. Motivet ”Rehabilitering” upplevs hos kvinnor som ett starkare motiv än hos män. 
Dock är medelvärdet, för rehabilitering som motiv till motion, relativt lågt hos både kvinnor 
och män. Vad det gäller hinder till motion finns en signifikant skillnad gällande 
”Stress/Tidsbrist” då män i större utsträckning än kvinnor svarat att de ser Stress/Tidsbrist 
som ett hinder. Se tabell nedan: 
 
Tabell 6. Skillnader mellan män (n=48) och kvinnor (n=38) 
 Män Kvinnor  
Kategori/fråga M SD M SD t df p 
 
Motiv till motion 
Rehabilitering 

 
 

1,7 

 
 

0,9 

 
 

2,3 

 
 

1,3 

 
 

-2,7 

 
 

81 

 
 

,02 
 
Hinder till att motionera 
Stress/tidsbrist  

 
 

2,4 

 
 

0,9 

 
 

2,0 

 
 

1,1 

 
 

1,6 

 
 

82 

 
 

,02 
 
Vad underlättar deltagande i Hälsoprojekten 
Inga signifikanta resultat 
 

       

 
Skillnader utifrån anställningsform 
Gällande motiv till motion finns en signifikant skillnad i alternativet ”Det är en 
livsstil/identitet” (se tabell 7). Tjänstemän anser att detta i större grad än produktionspersonal 
är ett motiv till motion. Vidare finns en signifikant skillnad i hinder till motion. Tjänstemän 
upplever i större utsträckning än produktionspersonal ”Att tillbringa mer tid med familjen” 
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som ett hinder. I kategorin vad som underlättar deltagande i hälsoprojekten finns en 
signifikant skillnad i alternativen ”Fler organiserade gruppträningar på fasta tider” samt 
”Träningspartner/Instruktör/Personligt stöd”. Tjänstemän upplever i större utsträckning än 
produktionspersonal att en förbättring inom dessa två områden skulle underlätta deltagande i 
hälsoprojekten.  
 
Tabell 7. Skillnader utifrån anställningsform, produktion (n=66), tjänsteman (n=20). 
 Produktion Tjänsteman  
Kategori/fråga M SD M SD t df p 
 
Motiv till motion 
Livsstil/identitet 

 
 

2,2 

 
 

1,2 

 
 

3,0 

 
 

1,1 

 
 

-2,6 

 
 

78 

 
 

,03 
 
Hinder till att motionera 
Tillbringa mer tid med familj 

 
 

1,9 

 
 

1,1 

 
 

2,4 

 
 

0,8 

 
 

-1,7 

 
 

80 

 
 

,01 
 
Vad underlättar deltagande i Hälsoprojekten 
Fler organiserade gruppträningar på fasta tider 
Träningspartner/Instruktör/Personligt stöd 
 

 
 

1,9 
2,1 

 
 

1,1 
1,1 

 
 

2,1 
2,4 

 
 

0,9 
0,8 

 
 

-0,7 
-1,0 

 
 

78 
79 

 
 

,04 
,03 

 
Åldersskillnader 
Gällande åldersskillnader visar tabell 8 (nedan) en signifikant skillnad i motiv till motion. Den 
yngre ålderskategorin (18-34) anger i större utsträckning än övriga ålderskategorier att ”Gå 
ner i vikt” som ett motiv till motion. Det finns även en signifikant skillnad i frågan 
”Förbättrad hälsa” mellan ålderskategorierna då fp i åldrarna 50-65 år i större utsträckning än 
de yngre anger förbättrad hälsa som motiv till motion. Vidare visar resultatet en signifikant 
skillnad i hinder till att motionera genom att Individer i åldrarna 35-49 år i större utsträckning 
än övriga individer upplever att Stress/Tidsbrist, Brist på energi samt Brist på motivation är 
hinder till motion. 
 
Tabell 8. Skillnader utifrån ålderskategori, 18-34 år (n=24), 35-49år (n=43), 50-65år (n=18). 
 18-34 år 35-49 år 50-65 år  
Kategori/fråga M SD M SD M SD t df p 
 
Motiv till motion 
Gå ner i vikt 
Förbättra hälsa 

 
 

3,5 
2,9 

 
 

6,4 
1,1 

 
 

2,9 
3,2 

 
 

1,3 
1,0 

 
 

3,2 
3,8 

 
 

0,8 
0,5 

 
 

0,7 
-1,0 

 
 

62 
62 

 
 

,02 
,05 

 
Hinder till att motionera 
Stress/tidsbrist  
Brist på energi 
Brist på motivation 

 
 

2,3 
1,8 
1,9 

 
 

1,2 
0,9 
0,9 

 
 

2,4 
2,3 
2,3 

 
 

1,0 
1,1 
1,1 

 
 

1,6 
1,5 
1,4 

 
 

0,6 
0,7 
0,8 

 
 

-0,5 
-2,2 
-1,6 

 
 

64 
63 
62 

 
 

,04 
,05 
,04 

 
Vad underlättar deltagande i 
Hälsoprojekten 
Inga signifikanta resultat 
 

 
 
 

        

 
Kvalitativa svar från enkäten 
Totalt 31 av enkäterna (36%) innehöll kvalitativa svar och dessa handlade om varför 
individerna valt att fortsätta med en aktivitet efter avslutat hälsoprojekt, motiv till motion, 
hinder till motion, hur hälsovisionären påverkar deras motionsvanor, vad som skulle 
underlätta deltagande i hälsoprojekten samt svar från den avslutande öppna frågan. Orsakerna 
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till att fortsätta med en aktivitet efter avslutat hälsoprojekt var att de fortsatt på grund av 
hälsoskäl, att det skapar välmående både psykiskt och fysiskt samt att det är på grund av deras 
arbetsbelastning som man fortsatt med aktiviteter. Gällande motiv till motion fanns svar 
såsom att de, på grund av att de är hundägare, får ”gratis” motion för att en hund måste alltid 
ut och promenera. Att slippa att ha ont i rygg och nacke, att träna inför en målsättning samt att 
motion bidrar till att man mår bra, blir piggare och orkar mer var andra motiv som nämndes. 
Flertalet skrev att naturen och skogspromenader bidrar till välmående och att de orkar mer på 
jobbet om de kommer ut och rör på sig ett par gånger i veckan. 
 
I frågan om hälsovisionären påverkat deras motionsvanor svarade ett fåtal individer att de 
numera motionerar mindre än tidigare på grund av att de fått återfall till ett inaktivt liv och att 
de vill men har svårt att komma i gång igen. Andra orsaker var lathet, bekvämlighet, att de 
fått barn och att de börjat jobba mer och har svårt att finna tid. Av dem som börjat träna mer 
sen hälsovisionären startat hälsoprojekten anges orsaker såsom att de fått ett bättre gym med 
fler redskap och att flera av projekten är stimulerande. Flertalet nämner att Hälsovisionären 
bidragit med tips, ny kunskap och att hon fått dem att inse de positiva fördelarna med motion. 
Av dem som anser att de tränar i samma utsträckning som tidigare svarar en del att 
hälsovisionärens roll fortfarande är viktig. Flera av dem har svarat att de motionerar i samma 
utsträckning, men att de idag motionerar med ett helt annat tänk och med ny kunskap om vad 
som är bra för dem. Gällande hinder till motion svarade ett fåtal att barnpassning är ett 
problem. I frågan kring vad som skulle underlätta deltagande i hälsoprojekten har flertalet 
svarat med olika förslag på organiserade aktiviteter som man utför tillsammans såsom, tennis, 
innebandy och badminton. Andra förslag var löpargrupper och att eventuellt öka sponsringen 
av träningskort samt att kunna få ett individuellt kostupplägg.  
 
Ett par individer ville ha mer kunskap och tips om hur man kombinerar sin fysiska aktivitet 
med bra kost. Den avslutande öppna frågan genererade önskemål om att varje anställd borde 
få minst en timma i veckan till att utföra någon form av fysisk aktivitet under arbetstid. 
Många har svarat att de uppskattar att företaget satsar mycket på fysiska aktiviteter och 
hälsoprojekt. Det framkom även att det bland de anställda finns en som arbetar som personlig 
tränare och gärna kan tänka sig att hjälpa till på företaget om det behövs. De är imponerade av 
hälsovisionärens insatser och tycker att hon är en bra inspirationskälla. Det som många saknar 
är ett större gym med fler vikter, bänkpress och fler maskiner så man kan träna ordentligt. 
Många anser även att de flesta aktiviteter som drivs riktar sig främst till dem som har som 
målsättning att gå ner i vikt. En annan synpunkt som nämndes av flera var att de upplever att 
hälsoprojekten inte är tillräckligt anpassade till arbetsplatsens skiftpass. Av dem som inte 
deltar i hälsoprojekten poängterar flertalet att de tränar på egen hand. Svaren visar även att det 
finns ett stort intresse för hästar, hundar, golf, segling och stavgång bland personalen. 

 
Diskussion 

Motiv till deltagande i hälsoprojekt 
Det preciserade syftet med studien var att utifrån kön, ålder samt anställningsform undersöka 
personalen på Albany Internationals motiv till deltagande i hälsoprojekt samt vad som 
inspirerar dem till att upprätthålla aktiviteterna efter avslutat hälsoprojekt. Sett till de 
hälsoprojekt som anordnats på Albany International är deltagandet lågt och resultatet tyder på 
att mindre än hälften av personalen deltar i hälsoprojekten. De projekt som haft högst 
deltagande är Albanytrampet, poängpromenaden och pausgympan. Ekehammar (2005) menar 
att många attityder uppkommer utav tidigare kontakt med objektet och att man därmed fått 
direkt erfarenhet av det. Vidare menar han att den positiva eller negativa attityd som bildats 
stannar hos oss till framtida möten med objektet. En anledning till att deltagandet är störst i 
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dessa hälsoprojekt kan vara de anställdas tidigare positiva attityder till aktiviteten. 
Albanytrampet innebär cykling vilket är en aktivitet som för de flesta är bekanta med och har 
en positiv relation till. Genom att starta hälsoprojekt där aktiviteten i sig för de flesta inte är 
ny, krånglig eller direkt förknippad med begreppet ”träning”, kan man troligen locka fler 
personer och därmed öka antalet deltagare.  
 
Poängpromenad är ytterligare exempel som skulle kunna ha ett stort deltagande med grund i 
vad Ekehammar (2005) menar med attityd. Promenera är något individer enkelt kan göra på 
egen hand, när det passar dem och i trivsamma miljöer vilket kan leda till inre välmående. 
Johnsson med kollegor (1999) beskriver hur delaktighet är ett av de vanligaste motiven till 
motion. Att vara tillsammans med sina vänner och uppleva en Vi-känsla kan bidra till ökad 
motivation (Johnson et al., 1999). I enlighet med vad resultatet visar på Albany International 
kan försökspersonernas deltagande i projekten, Albanytrampet och poängpromenad, grunda 
sig i ovanstående resonemang kring delaktighet. Dessa projekt kan utövas i grupp och 
individerna kan socialisera med andra, inte bara innan och efter aktiviteten, utan även under. 
Genom att finna de aktiviteter som de flesta är bekanta med och redan har ett positiv 
förhållande till, kan detta bidra till ett ökat deltagande. Att pausgympan har ett högt 
deltagande är intressant då den skiljer sig till alla de övriga projekten genom att den faktiskt 
utförs på arbetstid. Weinberg och Gould (2005) skriver att brist på tid är ett av de vanligaste 
hinderna till att fysisk aktivitet uteblir. Samtliga av de andra hälsoprojekten utövas utanför 
arbetstid och tar därmed upp personalens egen fritid. Även om tiden egentligen finns för 
fysisk aktivitet under försökspersonernas egen fritid, kan den inte styras på samma sätt som 
den tid då individerna befinner sig på sin arbetsplats. Då aktiviteten sker under arbetstid kan 
det underlätta för individen till att deltaga. 
 

Motiv till motion 
Individer drivs av en mängd olika motiv på samma gång, de kan samverka och interagera på 
olika sätt (Lundh & Smedler, 2005). Bland försökspersonerna var de vanligaste motiven till 
att motionera att förbättra konditionen, hålla sig i form, förbättra sin hälsa, samt att gå ner i 
vikt (se tabell 5, Bilaga 4). Trots att alla dessa motiv kan klassificeras under vad Johnsson 
med kollegor (1999) kategoriserar som hälsa och form utesluts inte andra motiv såsom har 
roligt, delaktighet och belöningar vad gäller drivkraft till att motivera individen. Resultatet 
visar att försökspersonerna motiveras av en mängd olika faktorer samtidigt. Det finns dock en 
signifikant åldersskillnad i motiven gå ner i vikt samt förbättra hälsan. Den yngre 
ålderskategorin (18-34 år) upplever viktnedgång som ett motiv till motion i större 
utsträckning än vad de två äldre ålderskategorierna gör. Den äldre ålderskategorin (50-65 år) 
upplever i stället förbättrad hälsa som det största motivet till motion. Resultatet kan därmed 
spegla de olika generationernas värderingar, samt kroppsideal. Den yngre generationen lägger 
oftast större vikt i de yttre välmående såsom utseende och vikt, medan det för den äldre 
generationen är ett inre välmående som motiverar dem att vara fysiskt aktiv. Dock indikerar 
resultatet en skillnad i definition på vad motion innebär. Enligt statens folkhälsoinstitut 
rekommenderas att alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 
30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, exempelvis rask promenad. Ytterligare 
hälsoeffekt kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten 
(Faskunger et al., 2007). I ålderskategorin (50-65 år) motionerar 89 procent tre timmar eller 
mer i veckan, och representerar därmed den mest aktiva gruppen. Vid första anblicken kan 
detta ses som positivt men frågan måste ställas om vad de tolkar som motion. Då deras 
främsta motiv till att motionera var att förbättra hälsan kanske de ser skogspromenader och 
lugna cykelturer som motion medan de yngre kategorierna klassificerar motion i likhet med 
gym och gruppträning. Oavsett hur försökspersonerna har tolkat innebörden av begreppet 
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motion tyder svaren på att en stor andel är fysiskt aktiva utifrån statens folkhälsoinstituts 
rekommendation. Allt från mer eller mindre omedvetna drifter till medvetna mål och 
personliga strävanden utgör en skillnad i människors motivation (Lund & Smedler, 2005). 
Sett till resultatet av undersökningen bland personalen på Albany International finns det de 
som har en tydlig målsättning med sitt utövande av fysiska aktiviteter. De finner motivation 
till motionerande genom att de har specifika mål som de motionerar inför. Personalen på 
Albany, likt många andra, verkar vara medvetna om hur viktigt det är med fysisk aktivitet. Att 
flytta den här medvetenheten från tankarna till att faktiskt utföra ett handlande kan däremot 
vara svårare och kräva stark motivation. I studiens kvalitativa svar angavs faktorer som, tydlig 
målsättning, njutning och frånvaro av värk, som motiv till ökad motivation till motion bland 
de anställda.  
 
 Inställning till motion 
Den transteoretiska modellen är en vägledande modell för livsstilsförändring som identifierar 
fem typiska stadier i en förändringsprocess som rör attityder och motivation (Faskunger, 
2004). Han menar att grundläggande tanken med modellen är att ge stöd för hälsovägledarens 
rådgivning då rätt råd vid rätt tidpunkt är av vikt. Resultatet visar att nästan 5 procent av 
försökspersonerna befinner sig i vad modellen benämner som förnekelsestadiet. Dessa 
individer ser inga problem med sin livsstil och anser att nackdelarna väger tyngre än 
fördelarna vad gäller att börja ett fysiskt aktivt liv. Att skapa en insikt om negativa 
konsekvenser hos denna grupp kan anses vara den största utmaningen för en hälsovisionär. 
Lindwall och Faskunger (2003) skriver att det krävs mer än att enbart informera individen om 
hur viktigt det är med fysisk aktivitet. De menar att tvångsåtgärder och bestraffningar är 
felaktiga åtgärder då det gäller att skapa motivation till en förändring av ett beteende. Enligt 
dem gäller det i stället att hitta nyckeln till individens motivation genom att försöka finna det 
komplexa mötet mellan individen och den fysiska och sociala miljön. Det är därför en mycket 
svår uppgift för en hälsovisionär att se till varje individ. Hälsovisionären på Albany 
International har på olika sätt försökt skapa en relation till de anställda genom individuella 
samtal. För att få en större förståelse för den rådande arbetsmiljön har hon även praktiserat i 
produktionen. Detta arbete kan ses som en start till att finna dessa individuella nycklar till 
motivation. För att kunna påverka människors attityder, och därmed förhoppningsvis deras 
beteenden är det viktigt att personen som förmedlar ett budskap som har trovärdighet 
(Ekehammar, 2005). De relationer som skapats genom personliga samtal samt hennes visade 
intresse för alla olika arbetsområden har skapat ett förtroende som ständigt bör underhållas. 
Hennes förtroendeställning kan ha bidragit till att den inaktiva gruppen redan har minskat.  
 
Nästa steg i rätt riktning mot ett hälsosammare levnadssätt är enligt Faskunger (2004) att 
individen själv inser sitt livsstilsproblem. Av försökspersonerna är det nästan elva procent 
som befinner sig i begrundandestadiet. Individen behöver i detta stadium hjälp med att 
formulera för- och nackdelar med sitt beteende (Faskunger, 2004). Försökspersoner i denna 
grupp har börjat inse att på sikt kan deras nuvarande livsstil medföra problem, har tankar 
väckts om att någon förändring bör ske. Hälsovisionärens roll för dem blir att genom grundlig 
information öka deras förståelse av situationen och faran med deras nuvarande livsstil. Drygt 
sjutton procent av fp funderar på att börja motionera, dessa individer befinner sig i 
förberedelsestadiet (Faskunger, 2004). När en individ funderar på att utföra en förändring 
genomför denne en analys över fördelar och nackdelar (Velicier et al., 1998). I detta stadium 
av förändringsprocessen börjar individerna se fler fördelar än nackdelar. Enligt 
Transteoretiska Modellen föreslår att individernas motivation skall stärkas och att en 
individuell plan utarbetas (Faskunger, 2004). De enskilda samtal som hälsovisionären har 
genomfört med samtliga anställda kan vara till stort stöd vad gäller att stärka motivationen i 
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detta stadium. Under två timmars tid har varje anställd på Albany fått en enskild stund med 
hälsovisionären. Detta har varit obligatoriskt syftet har varit att stärka varje individs motiv 
och medvetande göra dem om deras situation.  
 
Nästan elva procent av fp har svarat att de börjat motionera och placeras därmed i stadium 
fyra, det så kallade handlingsstadiet. Detta stadium utgör enligt Faskunger (2004) den aktiva 
starten på förändringsarbetet då individen tar steget från enbart tidigare mentala förberedelser 
till fysisk aktivitet. Då risken för återfall och snedsteg är stor i detta stadium, kan det upplevas 
vara av vikt att ha träningsparter eller personligt stöd under denna fas. I början av ett 
träningsprogram är det vanligt att ca femtio procent hoppar av inom en tid av tre till sex 
månader (Fallon, Hausenblas & Nigg, 2005). Hälsoprojektens huvudsyfte är just att de skall 
ses som en kom-igång-fas för de anställda. Genom att hitta aktiviteter som personerna själva 
tycker är roliga och tillfredsställande kan deltagandet öka och även chansen till att de 
fortsätter med aktiviteten på egen hand efter avslutat projekt. De belöningar som används 
under projekten i form av hotellövernattningar och Spa-weekends kan bidra till att minimera 
den eventuella avhopp. Att hälsovisionären själv befinner sig i gymmet och instruerar bidrar 
till den hjälp och stöd som under denna fas är viktigt för individen. Resultatet visar vidare på 
att majoriteten 57 procent av försökspersonerna motionerar regelbundet och därmed befinner 
sig i modellens femte stadium även kallat aktivitetsstadiet (Faskunger, 2004). Dessa individer 
har gjort motionen till en rutinmässig del av sitt liv och risken för återfall till en mer inaktiv 
livsstil är därmed mindre. 
 
 Hinder till motion 
Weinberg och Gould (1999) skriver att trots de sociala, hälsomässiga och personliga fördelar 
som ett fysiskt aktivt liv medför så väljer ändå många att inte motionera. I Down och 
Hausenblas (2005; ref. i Weinberg & Gould, 2005) meta analys kring motionsvanor visade det 
sig att de främsta hindren till motion var hälsoskäl, olika besvär, brist på motivation och 
energi, brist på socialt stöd, brist på tid samt dålig ekonomi. Resultatet i den här studien visar 
ett relativt lågt medelvärde på samtliga alternativ gällande hinder till motion vilket innebär att 
hindren anses ha en måttlig påverkan på individerna. Stress och tidsbrist anges dock som de 
främsta hindren till motion (se tabell 5, Bilaga 4). Enligt Weinberg och Gould (2005) anger 
inaktiva individer att brist på tid är det största hindret till fysisk aktivitet, dock var den 
angivna bristen på tid snarare en uppfattning än verklighet.  
 
Vad som visade sig intressant i förevarande studie var den signifikanta skillnaden att män, i 
större utsträckning än kvinnor, svarat att stress/tidsbrist är ett hinder till motion. Då studien 
inte undersökte hur fp valt att disponera sin fritid är det svårt att se en direkt orsak till upplevd 
tidsbrist beroende på kön. En undersökning gjord av statistiska centralbyrån (2004) visar att 
de svenska könsrollerna till stor del lever kvar, det vill säga att det i de flesta hushåll är det 
kvinnan som tar det största ansvaret för städning, tvätt, hushållsinköp och matlagning medan 
männen till större delen tar ansvar för bilen och hushållsreparationer. Författarna ser därför att om 
kvinnan är den personen i familjen som, utöver sitt yrkesverksamma liv, har hand om 
hushållssysslor och inköp till hushållet, kanske resultatet borde ha signalerat omvänt. Det vill 
säga att kvinnan upplever tidsbrist i större utsträckning än mannen på grund av sina mer 
omfattande åtaganden efter arbetstid.  
 
Skiftarbetet måste dock belysas som en bidragande faktor till att stress och tidsbrist angetts 
som ett hinder till motion. Skiftarbetet innebär en omställning av dygnet och medför att 
dagens timmar fördelas på ett annorlunda sätt än för personer med ett 8-17 arbete. Männen 
upplever kanske att skiftarbetet stjäl mer fritid än vad kvinnor gör och anger därmed tidsbrist 
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som ett större hinder till motion. I Wester-Wedmans studie (1988) visar att tidsbrist är den 
mest återkommande ursäkten till varför regelbunden fysisk aktivitet uteblir. Hon menar att det 
handlar om att göra vissa prioriteringar, och det är där som motionsaktiviteten i allt för stor 
utsträckning hamnar för långt ner på listan.  
  
Denna studie visar att tjänstemän, i större utsträckning än produktionspersonal, anser att 
”tillbringa mer tid med sin familj” är ett hinder till motion. En fundering kring detta är att 
tjänstemännen traditionellt arbetar på övertid i större utsträckning än produktionspersonalen 
på företaget. I och med att företagets produktion är i gång 24 timmar om dygnet, och arbetet 
är indelat i tre skift, blir en produktionsanställd avbytt efter sitt skift och behöver därför sällan 
arbeta övertid. Tjänstemännen blir inte avbytta efter en arbetsdag och kan få sitta kvar tills 
arbetet blir gjort. Tjänstemännens tid i hemmet är kanske därmed redan komprimerad och de 
anger därför tid till familjen som ett större hinder än produktionspersonalen.  
  
Förevarande studie visar även att tjänstemän, i större utsträckning än produktionspersonal, 
anser att motion är en livsstil/identitet. Den nationella folkhälsoenkäten (Statens 
folkhälsoinstitut, 2007), undersökte bland annat andel med mest stillasittande fritid efter 
socioekonomi i åldrarna 16-84 år. Undersökningen visade på att män och kvinnor i 
arbetaryrken var mer stillasittande på sin fritid än tjänstemän på mellannivå eller högre. 
Författarna ser därför, att på grund av att tjänstemän anser att motion är en livsstil/identitet, 
kanske tjänstemän därmed motionerar i större utsträckning än produktionspersonal. 
  
Vidare visar denna studie en signifikant skillnad i stress och tidsbrist beroende på ålder. 
Individerna i åldrarna 18-34 år, samt 35-49 år, upplever stress och tidsbrist som ett hinder till 
motion i större utsträckning än individerna i den äldre ålderskategorin. Författarna ser att 
individerna i åldrarna 18-49 år ligger inom tidsramen för barnafödande och inom ramen för 
att ha hemmavarande barn och ungdomar. Dessa individers liv skiljer sig generellt ifrån 
ålderskategorin 50-65 år då de flesta har utflugna eller vuxna barn. Individer i den äldre 
ålderskategorin har därmed mer tid till sig själva och då indirekt till motion.  
  
Denna studie visar även en signifikant skillnad i hindren brist på energi beroende på ålder. 
Individerna i ålderskategorin 35-49 år anger, i större utsträckning än de övriga individer, att 
brist på energi är ett hinder. I undersökningen gjord av Canadian Fitness and Lifestyle 
Research Institute rekommenderades att hälsoarbetare bör framhäva att en rask promenad, 
cykeltur eller en tennismatch kan lindra spänning och stress samtidigt som den kan ge energi 
(Weinberg & Gould, 2005). En vanlig uppfattning är motsatsen, att fysisk aktivitet är 
energikrävande istället för energigivande. För att överkomma hindren till motion krävs en stor 
dos motivation. Resultatet i denna studie visar dock att brist på motivation hos ålderskategorin 
35-49 år är starkare än hos övriga individer. Rydqvist och Winroths (2004) motivationsstege 
förklarar att de individer som ser bristande motivation som ett hinder till motion kan 
övervinna sitt hinder genom att lockas av yttre belöningar eller av tvång. Dock anser Lindwall 
och Faskunger (2003) att det är en felaktig åtgärd att försöka nå ut till individen med hjälp av 
tvångsåtgärder och bestraffningar då det gäller att skapa motivation till en förändring av ett 
beteende. Hälsovisionären har i hälsoprojekten på arbetsplatsen inte arbetat med tvång, utan 
med ett belöningssystem såsom att deltagarna fått chans att vinna t.ex. restaurangbesök, 
cykelhjälm eller SPA-vistelse om de fullföljt projekten. Denna metod kan fungera för dem 
som anger bristande motivation som hinder till motion då de lockas av fina vinster om de 
deltar. Dock är denna metod inte användbar i längden då det är av vikt att individerna finner 
andra motivationskällor för att kunna upprätthålla motionen över tid.  
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Motiv till upprätthållande av aktivitet 
Deci & Ryan (2000) skiljer mellan inre och yttre motivation. Inre motivation härstammar från 
individen själv, genomförandet av aktiviteten i sig är tillfredsställande för individen. Hos de 
försökspersoner som deltagit i hälsoprojekten och även fortsatt med någon av aktiviteterna på 
egen hand efter avslutat projekt var det främsta motivet till motionen att det för dem blivit en 
del av deras livsstil. Personer som drivs av inre motivation genomför aktiviteten frivilligt utan 
materiella belöningar, de finner att utförandet i sig är målet (Deci & Ryan, 2000). Sett till 
resultatet i förevarande studie fanns det även de bland försökspersonerna som har fortsatt med 
aktiviteten för att de i dag njuter av att utföra den. Aktiviteten i sig bidrar till en 
tillfredsställelse hos individen som inte bara mår bra efter, utan även under själva utförandet. I 
samband med hälsoprojekten på Albany International har det funnits materiella belöningar. 
Yttre motivation härstammar ifrån yttre omständigheter såsom fysiska eller konkreta 
belöningar. När en individ är amotiverad så agerar den inte alls eller så agerar den passivt, det 
vill säga utan avsikt (Deci & Ryan, 2000). De materiella belöningar som funnits i samband 
med hälsoprojekten kan ha haft positiva effekter på deltagandet. Då vägen till ett hälsosamt 
liv för många kan ses som en lång process med många barriärer som ska övervinnas behövs 
delmål på vägen dit för att inte tappa motivationen. Dessa delmål kan ha en avgörande effekt 
då syftet är att nå ut till dem, som innan projekten har haft en relativt negativ inställning, eller 
till och med varit amotiverade gällande fysisk aktivitet. För att försökspersonerna ska fortsätta 
med aktiviteten och implementera den i sin vardag, även efter avslutat projekt, måste dock 
någon form av inre motivation skapas. För att främja motivation är det viktigt att se till 
individuella skillnader, behov, mål och självkänsla skiljer sig hos alla individer (Lundh & 
Smedler, 2005).  
 
Rydqvist och Winroth (2004) har med utgångspunkt från Deci & Ryans (2000) Self 
Determination Theory utformat en modell kallad motivationsstegen. Den förklarar hur en 
individ går från att vara helt omotiverad, via fyra typer av yttre motivation, till sann inre 
motivation (Rydqvist & Winroth, 2004). Sett till resultatet finns det ett fåtal individer som 
fortsatt med en aktivitet på grund av att de känner en skuldkänsla om de inte motionerar. 
Dessa individer befinner sig i vad Rydqvist och Winroth (2004) kallar steget av introjicerad 
kontroll, där individen känner en internaliserad skuldkänsla inför motion. Dessa individer 
styrs av yttre motivation. Nästa steg, kallat identifierad kontroll karaktäriseras av att resultatet 
av beteendet anses viktigt för ens personliga mål (Rydqvist & Winroth, 2004). Ett tiotal 
personer angav att de upprätthåller motion för att de har en personlig målsättning. De 
kvalitativa svaren ifrån frågan kring upprätthållande av motionsvanor visade att flertalet 
angett hälsoskäl som sitt främsta motiv. Målsättningen att ha en god hälsa har för dem 
bidragit till ett upprätthållande av deras motionsvanor. De ser att motionen skapar ett 
välmående både psykiskt och fysiskt vilket kan visa på att de utför den fysiska aktiviteten med 
underlag att det är bra för dem själva. Detta vittnar om en större inre drivkraft mot ett 
hälsosamt leverne, än hos dem med introjicerad kontroll. De som motionerar regelbundet 
anger att de upprätthåller motionen på grund av att det är en del av deras livsstil. Motionen 
symboliserar därför något som är viktigt i deras liv vilket placerar dem näst högst på 
motivationsstegen, i steget integrerad kontroll. Dessa personer har anammat livsstilen och ser 
motion som en självklar del i vardagen. För att nå den sanna inre motivationen, den högsta 
anhalten i motivationsstegen, krävs dock att individerna finner en tillfredsställelse i 
motionerandet (Rydqvist & Winroth, 2004). Fem personer har i denna studie svarat att de 
upprätthåller sina motionsvanor för att de njuter av att motionera. Nio personer angav att de 
motionerar för att de tycker att det är roligt. Att nå till en sann inre motivation, innebär att 
individerna stimuleras av motionen och att motivet till att motionera ligger i själva njutningen 
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och uppskattningen av aktiviteten i sig. Deci och Ryan (2000) menar att inre motivation 
härstammar från individen själv när denne utför en aktivitet för aktivitetens skull.   
  
 Hälsovisionärens påverkan på personalens motionsvanor  
För majoriteten av de anställda på Albany International är arbetet i någon utsträckning fysiskt 
krävande och sker ofta under obekväma arbetstider. Företaget har anlitat en hälsovisionär för 
att hjälpa personalen att må bra, ha tid, energi och kompetens att nå sina mål på arbetet och på 
fritiden. Enligt Nylund och Faskunger (2004) handlar hälsocoachning om att hjälpa 
människor att hjälpa sig själva, att uppmuntra beteendeförändringar som leder till lösningar på 
upplevda negativa tillstånd eller situationer. Resultatet av förevarande studie visar att 
Hälsovisionären i någon mån har påverkat en tredjedel av fp till att de idag motionerar i större 
utsträckning än tidigare.  
 
Enligt Ekehammar (2005) går det att påverka människors attityder och därmed 
förhoppningsvis deras beteende. Det har visat sig att den trovärdighet som källan har är av 
stor betydelse för den effekt som budskapet får (Ekehammar, 2005). En uppgift för 
Hälsovisionären kan därför vara att utveckla förtroendeingivande relation till de anställda 
vilket i sin tur bidrar med trovärdighet till projekten och aktiviteterna. Relationen måste enligt 
författarna bygga på realistiska målsättningar där varje individs förutsättningar utgör grunden 
för tillvägagångssättet. Detta för att inte deltagarna ska tappa motivationen till aktiviteten på 
vägen, eller att sträva efter mål som är orealistiska.   
 
De kvalitativa svaren avslöjar att det ökade motionerandet kan orakats av att de fått ett bättre 
gym med fler redskap, möjlighet att delta i olika hälsoprojekt samt fått bredare kunskap och 
fler tips kring motion. Genom att det dessutom finns möjlighet till fysisk aktivitet i 
anknytning till arbetet, samt att hälsovisionären utökat utbudet utanför arbetet syns idag en 
positiv förändring i ca 30 procent av fallen. Att företaget valt att anställa en hälsovisionär 
sänder en signal till de anställda att företaget vill satsa på sin personal. Denna signal, samt 
genom hälsovisionärens arbete och närvaro, kan ha påverkat personalen positivt gällande 
deras attityder mot en hälsosam livsstil. Enligt Ekehammar (2005) går det att påverka 
människors attityder och därmed förhoppningsvis deras beteenden. Dock visar resultatet på att 
nästan två tredjedelar av fp inte påverkats av hälsovisionären, utan att de motionerar i samma 
utsträckning som tidigare. Även dessa upplever dock att hälsovisionärens roll är viktig, trots 
att de anser att hon inte påverkat mängden av motion. De kvalitativa svaren visar att flera av 
dem motionerar med ett helt annat tänk och med ny kunskap om vad som är bra för dem.  
 
För hälsovisionärens kan en av de viktigaste uppgifterna vara att avdramatisera starten och 
innebörden av en förändring. Det är viktigt att belysa alla former av fysisk aktivitet som 
nyttiga och att även vardagssysslor kan räknas som fysisk aktivitet. Faskunger et al. (2007) 
menar att fysisk aktivitet kan förklaras genom alla former av rörelse som ger ökad 
energiomsättning. Detta innebär all typ av muskelaktivitet som exempelvis promenader, 
hushålls- och trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, friluftsliv, motion och träning. Med 
hälsofrämjande fysisk aktivitet menas att aktiviteten utförs på minst måttlig intensitet utan att 
åsamka skada (Faskunger et al., 2007). När individer, som ser sig själva som inaktiva, blir 
mer medvetna om att även vardagssysslor och fysiska moment i arbetet faktiskt är fysisk 
aktivitet så kan kanske deras syn på ett aktivt liv förändras. När den egna synen på ett inaktivt 
liv förändrats kan vägen mot ytterligare aktiviteter upplevas något rakare. 
 
Att nästan två tredjedelar svarat att de tränar i samma utsträckning som innan Hälsovisionären 
anställdes kan ses som ett positivt svar. Även om hälsovisionären inte fått dem att utöka sin 
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motion så kan hon indirekt påverkat deras motionsvanor genom att hjälpa dem upprätthålla 
aktivitetsnivån. Ett i denna studie uppseendeväckande resultat var att ett fåtal fp (n=5) svarat 
att de upplever att Hälsovisionären påverkat dem genom att de idag motionerar i mindre 
utsträckning än tidigare. De kvalitativa svaren vittnar dock om att det inte är hälsovisionären 
som påverkat dem i negativ riktning. Istället är det är faktorer såsom lathet, bekvämlighet, 
barnafödsel, mer arbete samt svårt att finna tid som har påverkat dem. Försökspersonerna 
uttrycker därmed att dem under de senaste tre åren genomgått någon form av förändring som 
bidragit till att de inte haft tid eller energi till att motionera.  
 
 Underlättande faktorer för ökat deltagande i hälsoprojekt 
Alternativet att ha en träningspartner/instruktör/personligt stöd var det främsta valet i frågan 
kring vad som skulle underlätta för dem att delta i hälsoprojekt på arbetsplatsen (se tabell 5, 
Bilaga 4). Resultatet kan därmed tyda på att individerna saknar en gemenskap, en hjälpande 
hand eller ett stöd i sitt motionerande. Kvalitativa svar vittnar om att flertalet saknar 
aktiviteter som man kan utföra tillsammans och i lag, såsom tennis, innebandy och 
badminton. Ett annat förslag var att införa löpargrupper för dem som var intresserade av 
löpning och jogging. Dessa svar vittnar om att personalen gärna motionerar tillsammans vilket 
kan ses som positivt ur ett beteendeförändringsperspektiv. Carron, Hausenblas & Estabrooks 
(1999; ref. i Weinberg & Gould, 2005) menar att individer ofta börjar motionera för chansen 
att umgås med andra. Många som lever hektiska liv ser motion som ett forum där de får tid att 
träffa och göra något tillsammans med sina vänner. De ser att majoriteten föredrar att 
motionera med en partner eller i en grupp över att motionera ensam. Att motionera 
tillsammans ger individer en känsla av personligt engagemang att fortsätta aktiviteten genom 
att gruppens medlemmar stöttar varandra (Carron et al., 1999; ref. i Weinberg & Gould, 
2005). Enkäten avslutades med en öppen fråga där försökspersonerna fick möjlighet att lämna 
en kommentar eller synpunkt. Många svarade att de uppskattar att företaget satsar mycket på 
fysiska aktiviteter och hälsoprojekt. De hoppas att företaget, trots dåligt deltagande i många 
projekt, ska fortsätta med denna personalvård.  
 
Metoddiskussion 
I förevarande studie är tanken att urvalets resultat skall kunna generaliseras till att presentera 
samtliga anställda Albany International. Av de 120 enkäter som delades ut samlades 86 
stycken besvarade in, detta medför ett bortfall på 28 procent. Av de 86 personerna utgörs 80 
procent av produktionspersonalen och 20 procent av tjänstemannasidan, detta är en bra 
spegelbild av hur den totala populationsfördelningen på Albany International ser ut i dag. 
Ejlertsson (2005) menar att om stickprovet kan ses som en miniatyr av den totala 
populationen så kan resultatet i viss mån generaliseras. Det är något mer män än kvinnor som 
besvarat enkäten, den mest representerade ålderskategorin är den mellan 35-49 år även dessa 
variabler återger en god bild av hur könsfördelningen ser ut på Albany International. Med 
detta som grund kan resultatet generaliseras och representera samtliga anställda på Albany. 
Enligt Holme och Solvang (1997) blir det vid alla intervjuer eller enkätundersökningar ett 
större eller mindre bortfall. Det är en viktig uppgift att göra detta bortfall så litet som möjligt 
(Holme & Solvang, 1997). För att minimera risken för bortfall som i sig bidrar till ett mindre 
representativt och generaliserbart resultat gick författarna personligen runt på företaget och 
delade ut enkäterna till fp.  
 
Förhoppningen från författarnas sida var därmed att den personliga kontakten ökade 
försökspersonernas motivation att delta och därmed minimerade risken för bortfall. Då ifylld 
enkät skulle skickas i förseglat kuvert med internposten till hälsovisionären kan det uppfattas 
som att hon skulle ta del av svaren. Därmed kan deltagarna indirekt ha påverkats. Detta kan, 
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trots information om att enbart författarna tar del av svaren, ha bidragit till ett visst bortfall 
och större risk för internt bortfall.  
 
I en undersökning är det viktigt med hög validitet, att undersöka det som avses att undersökas 
(Patel & Davidson, 2003). Kritik kan riktas mot studiens instrument då det är det är en 
modifierad version av ett instrument vars reliabilitet och validitet inte har fastställts. Slutligen 
testades instrumentet på en pilotgrupp. Genom att ha utfört en pilotstudie stärker detta 
validiteten (Ejlertsson, 2005). 
 
Slutsats  
Deltagandet i de olika hälsoprojekten på Albany International är i dag relativt lågt. Dock visar 
resultatet av undersökningen att personalen utför regelbunden fysisk aktivitet i någon form. 
Resultatet visar vidare på att Hälsovisionären har påverkat en tredjedel av fp till att de idag 
motionerar i större utsträckning än tidigare. De kvalitativa svaren avslöjar att det ökade 
motionerandet kan ha orsakats av att de fått ett bättre gym med fler redskap, möjlighet att 
delta i olika hälsoprojekt samt fått bredare kunskap och fler tips kring motion. De projekt som 
har haft högst deltagande är Albanytrampet, poängpromenaden och pausgympa.  
 
De vanligaste motiven till att motionera var att förbättra konditionen, hålla sig i form, 
förbättra sin hälsa, samt att gå ner i vikt. Tidsbrist var det vanligaste hindret till att motion 
uteblir bland de anställda på Albany, då pausgympan utförs på arbetstid skulle detta kunna 
vara en orsak till att den har ett högt deltagande. För att personalen ska kunna upprätthålla 
aktiviteten krävs det att deras relation till motion i någon utsträckning kommer från dem 
själva. Enkäten visar att njutning, tydlig målsättning och att ha roligt är de främsta skälen till 
varför personalen motiveras till upprätthållande av motion.  
 
På Albany finns det en del skillnader bland kön, anställningsform och ålder vad gäller deras 
relation till motion. Kvinnorna ser i allt större mängd än männen att rehabilitering är ett motiv 
till motion. Männen upplever i en allt större utsträckning än kvinnorna att tidsbrist och stress 
är största hindret till att motionen uteblir. Sett till anställningsformen så anser tjänstemännen i 
större omfattning än produktionspersonalen att tillbringa mer tid med familjen kan orsaka att 
motionen uteblir. Vad gäller åldern så finns det signifikanta skillnader i motiv till motion. Den 
yngre generationen anser att viktminskning är ett starkt motiv till motion, medan de äldre 
anger att en förbättrad hälsa som starkt motiv.  
 
Hälsovisionären erbjuder idag många olika typer av aktiviteter i anslutning till arbetsplatsen, 
målet är att det ska finnas ”något för alla”. Studiens kvalitativa svar vittnar om att flertalet 
individer vill utöka hälsoprojekten i form av tips om hur man kombinerar sin fysiska aktivitet 
med bra kost. 
 
Framtida forskning 
För att få ytterligare förståelse och kunskap för de anställda på Albany Internationals relation 
till motion skulle det i framtiden vara intressant att studera sambandet mellan deltagandet i 
hälsoprojekten och träningsfrekvensen. Resultaten i denna studie visade en signifikant 
skillnad i att män, i större utsträckning än kvinnor, svarat att stress/tidsbrist är ett hinder till 
motion. Då denna studie ej ämnade undersöka hur fp valt att disponera sin fritid är det svårt 
att avgöra vad som orsakat tidsbristen. Eventuellt att framtida studier kring upplevd tidsbrist 
kan skulle kunna skapa en ökad förståelse kring fenomenet. Det hade även varit intressant att 
utföra en kvalitativ undersökning för att få fördjupad förståelse kring undersökningsområdet. 
Det hade även varit intresseväckande att utföra liknande kvantitativa undersökningar på 
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företag som ej är inriktade på produktion med skiftarbete. Ytterligare en intressant studie hade 
kunnat vara att jämföra Albany Internationals resultat med företag som inte har en anställd 
hälsovisionär.  
 
Implikationer 
Resultaten antyder att det finns ingripanden för hälsovisionären att genomföra och därmed 
öka deltagandet och motivationen till fysisk aktivitet. Utifrån tidigare forskning kring den 
Transteorietiska modellen visas det att de skräddarsydda interventionerna kan hjälpa individer 
till en mer hälsosam livsstil (Chang, 2006). Genom att hälsovisionären informerar personalen 
om hur en beteendeförändring kan gå till, samt vilka vanliga tvivel och motstånd som kan 
uppstå på vägen dit, skulle detta kunna bidra till en ökad förståelse hos personalen. Det skulle 
även kunna öka deras förståelse för vilken typ av stöd och råd de är i behov utav och hur 
dessa kan komma att förändras under vägens gång i takt med att deras relation till motion 
förändras.  
 
Försökspersonerna angav att träningspartner/instruktör/personligt stöd skulle underlätta för 
dem att delta i hälsoprojekten på arbetsplatsen. Flertalet saknar aktiviteter som man kan utföra 
tillsammans och i lag. Dessa svar vittnar om att personalen gärna motionerar tillsammans 
vilket kan ses som positivt ur ett beteendeförändringsperspektiv. Carron et al. (1999; ref. i 
Weinberg & Gould, 2005) menar att individer ofta börjar motionera för chansen att umgås 
med andra. Det är därför viktigt att hälsovisionären i starten av sina projekt tydligt informerar 
att huvudsyftet är att det ska ses som något roligt och positivt för personalen. Att de verkligen 
förstår att det är en förmån för dem och chans att få beblanda sig med övrig personal.   
Majoriteten föredrar att motionera med en partner eller i en grupp över att motionera ensam. 
Att motionera tillsammans ger individer en känsla av personligt engagemang att fortsätta 
aktiviteten genom att gruppens medlemmar stöttar varandra (Carron et al., 1999; ref. i 
Weinberg & Gould, 2005).  
 
Tydlig information, rätt stöd vid rätt tillfälle och uppmuntran till gemensam träning är 
agerande som hälsovisionären borde lägga stor vikt i för att få ett ökat deltagande i projekten. 
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Motivation till livsstilsförändring och upprätthållande av motionsvanor  Bilaga 1. 
 

 

  
1. Kön Man Kvinna 
 □ □  

 

   
 
2. Avdelning Press-väveri 

Press-
färdigställning 

Formering- 
väveri 

Formering-
färdigställning Splitsen 

 
 □  □ □  □ □ 

Tjänsteman 

□ 
   

3. Ålder 18-34 år 35-49 år  50-65 år 
 □ □ □ 

 

 
4. Hur många timmar i veckan motionerar Du totalt i genomsnitt?  
 
Int□ 

e alls  1-2□ 
 timmar  3-5□ 

 timmar  5 t□ 
immar eller mer  

 
 5. Vad har du för inställning till motion idag?
(Markera det alternativ som stämmer bäst in på dig) 

   

 Jag ser fler nackdelar än fördelar med att motionera   
 Jag har börjat inse att min nuvarande livsstil kan innebära problem 
 Jag funderar på att börja motionera 
 Jag har äntligen börjat motionera  
 Jag motionerar regelbundet      

 

6. Har Du deltagit i något av följande hälsoprojekt på Din 
arbetsplats?

Nej, jag har 
inte deltagit 

Jag började 
men hoppade 

av 

Ja, jag 
deltar/har 
deltagit 

Ja, jag har 
deltagit och 
fortsatt med 
aktiviteten 

                                                                                                                     (Markera det alternativ som stämmer bäst in på Dig) 
Cykelutmaningen                                                                                   □               □                 □                   □ 
Cirkelträningen             □               □                 □                     □          
”På väg” poängpromenad            □               □                 □                     □    
Albanytrampet             □               □                 □                   □            
Pausgympa                                                                                             □               □                 □                   □ 
Egen träning på arbetsplatsens gym                                                       □               □                 □                   □  
Musikpromenad                                                                                      □                       □                 □                   □  
Volleybollturnering □                          □                 □                   □  

 
 7. Om du i fråga 6 svarat att du fortsatt med någon aktivitet efter avslutat hälsoprojekt, varför har du fortsatt? Markera det 
alternativ som stämmer bäst in på Dig.                                                                                                 
(Om du ej fortsatt med någon aktivitet, gå direkt till fråga 8) 

   

Jag har fortsatt med aktiviteten för att... 
 Jag känner skuldkänslor om jag inte gör det   
 Jag har en målsättning med min motion    
 Motionen är en del av min livsstil 
 Jag njuter av att motionera 
 Jag tycker det är roligt 
 Annat,  nämligen_________________________  

  



 
Motivation till livsstilsförändring och upprätthållande av motionsvanor  Bilaga 1. 
 

 

 
 
8. Vilket är det främsta motivet till att Du motionerar?

Instämmer 
inte alls 

  Instämmer 
helt 

                                                                                                                          (Markera det alternativ som stämmer bäst in på Dig)
Hålla mig i form  □ □ □ □ 
Rehabilitera mig från skada/sjukdom  □ □ □ □ 
Gå ner i vikt  □ □ □ □ 
Det är en livsstil/identitet att motionera  □ □ □ □ 
Ha roligt  □ □ □ □ 
Träffa vänner/kollegor                                                                                      □ □ □                □ 
Förbättra min kondition/fysiska styrka  □ □ □ □ 
Jag njuter av det  □ □ □ □ 
Förbättra min hälsa  □ □ □ □ 
Tävla  □ □ □ □  
Jag är tvungen  □ □ □ □ 
Jag får skuldkänslor om jag inte motionerar  □ □ □ □ 
Hantera/reducera stress  □ □ □ □ 
Få en time-out från dagliga livet  □ □ □ □ 
Annat,  nämligen _____________________________  □ □ □ □ 
 

                                                                                                                 
 9. Har hälsovisionären påverkat Ditt motionerande genom hälsoprojekten?
(Markera det alternativ som stämmer bäst in på dig) 

   

 Inte alls, jag motionerar i samma utsträckning som tidigare   
 Jag motionerar mer än tidigare  
 Jag motionerar mindre än tidigare  

Ange gärna varför du motionerar mer eller mindre än tidigare: 
 __________________________________________________________ 
      

                                                                                                           
10. I vilken utsträckning upplever Du följande faktorer som hinder till att 
motionera?

Instämmer 
inte alls 

  Instämmer 
helt 

                                                                                                                          (Markera det alternativ som stämmer bäst in på Dig)
Skada/sjukdom  □ □ □ □ 
Svårt att planera in motion på min fritid                                                            □ □ □                □ 
Märker inga resultat av motionen  □ □ □ □ 
Tråkigt/enformigt  □ □ □ □ 
Stress/tidsbrist  □ □ □ □ 
Saknar stöd hemifrån  □ □ □ □ 
Rädsla för skador  □ □ □ □ 
Vill tillbringa mer tid med familjen  □ □ □ □ 
Dåligt väder  □ □ □                □ 
Otillräcklig förmåga/dålig fysisk form  □ □ □ □ 
Brist på energi/trötthet  □ □ □ □ 
Brist på motivation  □ □ □ □ 
Inte roligt  □ □ □ □ 
Saknar träningspartner  □ □ □ □ 
Annat,  nämligen _____________________________  □ □ □                □ 
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11. Vad skulle underlätta för Dig att delta i hälsoprojekten? 

 Instämmer 
inte alls 

  Instämmer 
helt 

                                                                                                                     (Markera det alternativ som stämmer bäst in på Dig) 
Fler organiserade gruppträningar på fasta tider  □ □ □ □ 
Träningspartner/instruktör/personligt stöd  □ □ □ □ 
Hjälp att komma igång  □ □ □ □ 
Större aktivitetsutbud utanför arbetsplatsen t.ex. __________________ □ □ □ □ 
Fler aktiviteter i anslutning till arbetsplatsen t.ex. _________________ □ □ □ □ 
Bättre uppföljning                                                                                              □ □ □ □ 
Annat, nämligen ______________________________  □ □ □ □ 

   
12. Är det något som Du anser saknas eller som Du vill förtydliga (med exempel)?
_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

  Vänligen kontrollera att alla frågor är ifyllda.  
Tack för Din medverkan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Försättsblad till instrument   Bilaga 2. 
 
Högskolan i Halmstad                 
Sektionen för Hälsa och Samhälle     
C-uppsats Arbetsvetenskap 

 

 
 
 
 
Hej! 
 
Du har blivit slumpmässigt utvald att delta i en enkätundersökning inom det arbetsvetenskapliga 
Programmet vid Högskolan i Halmstad. Syftet är att ta reda på vad det är som inspirerar Dig som 
anställd på Albany International att motionera genom att delta i hälsoprojekt på Din arbetsplats, samt 
vad som motiverar Dig till att eventuellt fortsätta motionera efter projektets slut. Förhoppningen är att 
detta material kommer att kunna bidra till att utveckla hälsoarbetet vid Er arbetsplats och bidra till 
forskningen kring motivation till motion. 
 
Anvisningar 
De flesta frågor skall Du besvara genom att markera det alternativ som stämmer bäst in på Dig. Enkäten 
avslutas med en fråga där Du själv har chans att ge dina synpunkter. Gör gärna det! Enkäten beräknas ta 
ca tio minuter att fylla i. Svara så ärligt och noggrant du kan, det är viktigt att alla frågor blir besvarade.  
 
Det är helt frivilligt att delta och Dina uppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt och alla svar 
kommer att redovisas på gruppnivå där enskilda svar inte kommer att kunna urskiljas.  
 
Frågor 
Vi besvarar gärna dina frågor eller funderingar och vi kommer att finnas på plats tisdagen 20/11 mellan 
kl: 13.30 och 16.30 vid personalavdelningen. Därutöver kan du även nå oss på 
0709-997578 (Jessica) och 0707-983743 (Hanna).  
 
Inlämning  
Ifylld blankett lämnas antingen personligen till oss på plats vid personalavdelningen under tisdagen 
20/11 eller skickas i förslutet kuvert via internpost till Helena Eskilsson snarast möjligen. Sista 
inlämningsdag är torsdagen den 22/11.  
 
 
 

Med vänliga hälsningar 
Jessica Berlin och Hanna Franzén 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabell 1-4, Generella resultat     Bilaga 3. 
 

 

 
Tabell 1. Inställning till motion (n=86)                              
Inställning till motion Antal Procent

Fler nackdelar än fördelar 4 4,7
Inser livsstilsproblem 9 10,5
Funderar på att börja motionera 15 17,4
Har börjat motionera 9 10,5
Motionerar regelbundet 49 57,0

Total 86 100,0

 
 
Tabell 2. Deltagande i hälsoprojekt (n=86). 
Deltagande i Hälsoprojekt   Nej, inte 

deltagit 
Började men 

hoppade av
Ja, deltar/

har deltagit
Jag har deltagit 

och fortsatt… 
Cykelutmaning 67 3 3 6 
Cirkelträning 57 7 12 7 
Poängpromenad 48 5 13 15 
Albanytrampet 50 12 21 9 
Pausgympa 56 8 7 13 

Egen träning på arbetsplatsens gym 53 7 11 12 
Musikpromenad 72 1 5 3 

Volleyboll 72 4 5 1 

 
 
Tabell 3. Motiv till upprätthållande av motionsvanor (n=86). 
Motivation till upprätthållande av 
motionsvanor Antal Procent

Skuldkänslor 3 3,5
Målsättning 10 11,6
Livsstil 14 16,3
Njutning 5 5,8
Roligt 9 10,5
Annat 2 2,3
Hoppat över frågan 43 50,0
Total 86 100,0

 
 
Tabell 4. Hälsovisionärens påverkan på personalens motionsvanor (n=86). 
Hälsovisionärens påverkan Antal Procent

Inte alls, motionerar i samma utsträckning 53 61,6
Mer än tidigare 28 32,6
Mindre än tidigare 5 5,8
Total 86 100,0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabell 5, Medelvärde svarsalternativ med skala instämmer inte alls- instämmer helt Bilaga 4. 
     

 

 
 
Tabell 5. Medelvärde svarsalternativ, (n = 86)    
  
Kategori/fråga M SD 
 
Motiv till motion 
Hålla mig i form  
Rehabilitering 
Gå ner i vikt 
Livsstil 
Ha roligt 
Träffa vänner/kollegor 
Förbättra kondition 
Njuter av att motionera 
Förbättra hälsan 
Tävla 
Känner mig tvungen 
Känner skuldkänslor 
Hantera stress 
Timeout 

 
 

3,5 
2,0 
3,1 
2,4 
2,9 
2,1 
3,7 
2,8 
3,3 
1,4 
1,4 
1,8 
2,2 
2,3 

 
 

0,9 
1,1 
3,6 
1,2 
1,0 
1,1 
0,9 
1,1 
1,0 
0,8 
0,8 
1,0 
1,1 
1,4 

 
Upplevda hinder till motion 
Skada/Sjukdom 
Svårt att planera in motion på fritid 
Märker inga resultat av aktivitet 
Tråkigt enformigt 
Stress/tidsbrist  
Saknar stöd hemifrån 
Rädsla för skador 
Tillbringa mer tid med familj 
Dåligt väder 
Otillräcklig förmåga/dålig fysisk form 
Brist på energi 
Brist på motivation 
Inte roligt 
Saknar träningspartner 

 
 

2,2 
2,3 
1,7 
1,8 
2,2 
1,7 
1,4 
2,0 
1,8 
1,6 
2,0 
2,0 
1,6 
1,6 

 
 

1,3 
1,1 
0,9 
0,9 
1,0 
0,7 
0,8 
1,0 
1,0 
0,9 
1,0 
1,0 
0,8 
0,9 

 
Förslag till åtgärder 
Organiserad gruppträning på fasta tider 
Träningspartner/instruktör/personligt stöd 
Hjälp att komma igång 
Större aktivitetsutbud utanför arbetsplats 
Fler aktiviteter i anslutning till arbetsplats 
Bättre uppföljning 

 
 

2,0 
2,2 
2,0 
1,8 
1,9 
1,6 

 
 

1,1 
1,1 
1,2 
1,0 
1,1 
0,8 
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