
             

                                                                                                                     

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Box 823
301 18 HALMSTAD

ETT AKTIVT FÖRETAG
- UNDERSÖKNING AV MOTIVATIONSFAKTORER OCH 
BARRIÄRER SAMT UNDERLAG TILL

FLER FYSISKT AKTIVA ANSTÄLLDA

Högskolan i Halmstad
Sektionen för Hälsa och Samhälle
Psykologi inriktning idrott, 61-90 hp, HT 2011
Handledare: Karin Weman
Examinator: Urban Johnson

                                                                                                               

Tel vx 035 - 16 71 00 Besöksadress:
Tel direkt 035 - 16 7…… Kristian IV:s väg 3
Telefax 035 - 14 85 33 Pg 788129 - 5

ETT AKTIVT FÖRETAG
UNDERSÖKNING AV MOTIVATIONSFAKTORER OCH 

SAMT UNDERLAG TILL UTVECKLING 
FLER FYSISKT AKTIVA ANSTÄLLDA.

för Hälsa och Samhälle
90 hp, HT 2011 Författare:

Evelina Moberg
Ebba Tovstedt

Kristian IV:s väg 3

UNDERSÖKNING AV MOTIVATIONSFAKTORER OCH 
UTVECKLING FÖR

.

Evelina Moberg
Ebba Tovstedt



Moberg, E., & Tovstedt, E. (2011). Ett aktivt företag – undersökning av motivationsfaktorer och 
barriärer samt underlag till utveckling för fler fysiskt aktiva anställda. (C-uppsats i psykologi inriktning 
idrott, 61-90 hp). Sektionen för Hälsa och Samhälle: Högskolan i Halmstad.

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka den fysiska aktivitetsnivån hos de anställda samt ta reda 
på vilka motivationsfaktorer och barriärer de upplevde till fysisk aktivitet. Syftet innefattade
även att se om motiv och barriärer skiljde sig beroende på aktivitetsnivå, ålder och kön. En del 
av syftet var även att undersöka hur aktiviteten kring företagets erbjudande till fysisk aktivitet
såg ut. Undersökningen genomfördes genom att deltagarna (n=139) besvarade en omarbetad 
form av Motivation Till Upprätthållande Av Motionsvanor (MTUAM), en svensk version av 
Physical Activity Stages Of Change samt några bakgrundsfrågor. Resultatet visade att 55 
procent var tillräckligt fysiskt aktiva enligt Folkhälsoinstitutets rekommendationer. Resultatet 
visade även att de främsta motivationsfaktorerna var förbättrad kondition, förbättrad hälsa samt 
ökad fysisk styrka. De främsta barriärerna var mycket att göra i hemmet, stress/tidsbrist och 
brist på motivation. Resultatet visade även att det fanns signifikanta skillnader i motiv och 
barriärer beroende på aktivitetsnivå och kön. Det fanns även en signifikant skillnad mellan 
ålder och motiv. Det framkom att 28 procent utnyttjar företagets erbjudande till fysisk aktivitet 
och att de främsta orsakerna till att det inte utnyttjades var tidsbrist, avsaknad av målsättning 
samt att de tränar på egen hand. Resultatet diskuterades sedan i förhållande till den tidigare 
forskningen.

Nyckelord: Aktivitetsnivå, barriärer, fysisk aktivitet, företag, motiv, självtillit, 
återfallsprevention.



Moberg, E., & Tovstedt, E. (2011). An active company – a study of motivational factors and barriers 
and a basis for development of more physically active empolyees. (C-essey in sport psychology ECTS 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the employees physical activity level and to 
identify the motivators and barriers they experienced to physical activity. The purpose included 
investigating if the motives and barriers differed depending on activity level, age and gender. It 
also examined the activity the company’s offer of physical activity concerning. The participants 
(n=139) responded to a revised form of Motivation for Maintenance of Exercise Habits 
(MTUAM), a Swedish version of the Physical Activity Stages of Change and a few background 
questions. The results showed that 55 percent were sufficiently physically active according to
the recommendations of the Swedish Institute of Public Health. The results also showed that
the main motivation factors were improved fitness, improved health and greater physical 
strength. The main barriers were a lot to do at home, stress/lack of time and lack of motivation. 
The results also showed that there were significant differences in motivations and barriers 
depending on activity level and gender. There also was a significant difference between age 
and motives. It was discovered that 28 percent used the company’s offer of physical activity. 
The main reasons why it was not used were lack of time, lack of goals and that they train on 
their own. The results were then discussed in relation to the research.

Keywords: Activity level, barriers, company, physical activity, motives, relapse prevention, 
self-efficacy.
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Introduktion
Fysisk aktivitet är en grundsten för hälsa och välbefinnande och ger positiva effekter på både 
psykisk och fysisk hälsa. Regelbunden fysisk aktivitet förebygger bland annat depression, 
demens och hjärt- och kärlsjukdomar (Henriksson & Sundberg, 2008). Fysisk inaktivitet är till 
och med den fjärde största orsaken till förtidig död i världen. De tre ledande faktorerna till död i 
förtid är högt blodtryck, rökning samt högt blodsocker varav åtminstone två av dessa påverkas 
negativt av fysisk inaktivitet (World Health Organisation, 2009). Trots att forskning visar 
positiva och ibland till och med livsavgörande effekter av fysisk aktivitet är förekomsten av 
inaktivitet i Europa enligt Bull med kollegor (2004) ungefär 18 procent där det ökar med åldern 
samt varierar mellan 13-21 procent för män och 17-28 procent för kvinnor. Otillräckligt fysiskt
aktiva är ungefär 51 procent, med en variation mellan 42 och 57 procent. I Sverige är enligt
Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2009) cirka en tredjedel av befolkningen inte tillräckligt 
fysiskt aktiv. 

En arena där fysisk aktivitet, av flera skäl, är viktig är arbetsplatsen. Mer än 75 procent av den 
svenska befolkningen vistas mer än en tredjedel av sin vakna tid på arbetsplatsen (Hanson, 
2004). Exempel på friskvård för att öka den fysiska aktiviteten hos de anställda på ett företag 
kan vara motionskort, som de kan använda på sin fritid. Vissa företag erbjuder även fysisk 
aktivitet under arbetstid, vilket kan innebära att de anställa själva väljer en timme under dagen 
eller att det finns bestämda tider för att utföra någon form av fysisk aktivitet (Angelöw, 2002). 
Trots att många erbjuds friskvård på arbetet är det långt ifrån alla som utnyttjar det. Marklund 
(2005) menar att cirka hälften av Sveriges befolkning har en förmån på arbetsplatsen som 
innebär att de får motionera med arbetsgivarens stöd och det är cirka hälften av dessa som 
utnyttjar den här förmånen. Det stöds av Carr (2007) som beskriver att en undersökning på 
kommunalarbetare visade att 44 procent uppger att de har möjlighet att utföra fysisk aktivitet 
med stöd från arbetsgivaren och 22 procent utnyttjar det. Buckworth och Dishman (2002) 
beskriver att upplevda barriärer enligt upprepade dokumentationer har negativ koppling till 
fysisk aktivitet. För att öka antalet aktiva på ett företag kan det, utöver att identifiera barriärer, 
också vara effektivt att ta reda på vilka motivationsfaktorer det finns till fysisk aktivitet hos de 
anställda. Enligt Angelöw (2002) är det betydelsefullt att undersöka hur det ser ut på företaget i 
dagsläget för att kunna arbeta effektivt med fysisk aktivitet på en arbetsplats. Att ha anställda 
som är fysiskt aktiva ger inte bara positiva följder för individen utan även för företagets 
effektivitet och lönsamhet (Andersson, Johrén & Malmgren, 2004; Angelöw, 2002). Det har 
visat sig att åtgärder som tar hänsyn till på vilken nivå individer befinner sig i transteoretiska 
modellen och de tillhörande förändringsprocesserna har större chans att framgångsrikt 
upprätthålla fysisk aktivitet (Mulland & Markland, 1997).

Begreppsdefinition
      Fysisk aktivitet
Enligt Shepard och Balady (1999) är fysisk aktivitet all den rörelse till följd av 
sammandragningar i skelettmuskulaturen som ger resultat i form av ökad energiförbrukning. 
Det innebär därmed all kroppsrörelse som resulterar i ökad energiförbrukning under såväl 
arbetstid och fritid samt olika sorters rörelser (SBU, 2007; Schäfer, Elinder & Faskunger, 
2006). Fysisk aktivitet är ett brett begrepp som enligt Hassmen, Hassmen och Plate (2003) kan 
delas in i fyra områden, vardaglig fysisk aktivitet, motion, träning (för prestation) och 
elitträning. Enligt Hassmen och Hassmen (2005) är vardaglig fysisk aktivitet bäst för att nå de 
främsta hälsovinsterna. De rekommendationer som finns för fysisk aktivitet är enligt Statens 
Folkhälsoinstitut (2008) att alla individer bör vara fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag. 
Aktiviteten bör hålla en måttlig intensitet så som till exempel en rask promenad.
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    Motivation
I Nationalencyklopedin (2010) definieras motivation som de faktorer hos individen som väcker, 
upprätthåller och riktar beteendet mot olika mål. Bandura (1997) definierar motivation som 
ansträngningens riktning och intensitet. Biddle och Mutrie (2001) definierar motivation i fyra 
punkter som är riktning, uthållighet, bibehållen motivation och intensitet. Riktning står för 
varför en individ söker sig till en situation och i vilken utsträckning den söker sig till 
situationen och med intensitet menas hur mycket en person anstränger sig i den valda 
riktningen (Biddle & Mutrie, 2001; Björklund, 2001). Motivation kan delas in i inre och yttre 
motivation. Med inre motivation menas att människor motiveras av inre faktorer såsom 
personlig utveckling och personliga mål. Med yttre motivation menas att människor motiveras 
av yttre belöningar såsom priser, viktminskning med mera (Hagger & Chatzisarantis, 2007; 
Ryan & Connell, 1989; Ryan & Deci, 2000).

     Barriärer/Hinder
En barriär är någonting som hindrar individen från att utföra fysisk aktivitet (Gyurcsik, Spink, 
Bray, Chad & Kwan, 2006). Det finns anledningar som förklarar en individs beslut om att delta 
eller inte delta i regelbunden fysisk aktivitet, en del är bra och en del är dåliga samt finns det 
både giltiga och ogiltiga anledningar (Anshel, 2006). 

      Följsamhet/Adherence
Följsamhet är benägenheten för en person att upprätthålla deltagandet i ett träningsprogram 
eller beteendemässig behandling efter samtycke (Anshel, 2006; Buckworth & Dishman, 2002). 
Buckworth och Dishman (2002) menar även att inom forskning om förändringsbeteende inom 
fysisk aktivitet har träningsföljsamhet vanligtvis definierats på en bas av 60-80 procents
deltagande. Definitionen av underhållande (maintenance) av ett aktivitetsprogram är i sin tur 
följsamhet i minst 6 månader.

Teoretisk referensram 
     Transteoretiska modellen
En teori som används för att försöka öka förståelsen varför människor väljer att vara fysiskt 
aktiva eller inaktiva (Prochaska, Norcross & Diclemente, 1994). Teorin är uppbyggd av de fem 
olika stadierna förnekelsestadiet, begrundandestadiet, förberedelsestadiet, handlingsstadiet och
aktivitetsstadiet. Människor som befinner sig i förnekelsestadiet är inte fysisk aktiva och
funderar inte heller på att bli det. De individer som befinner sig i förnekelsestadiet ser inte 
heller fysisk aktivitet som en viktig del i deras liv, när de får råd om att bli mer fysisk aktiva 
möter de ofta råden med motstånd eller förnekelse. De menar att de inte behöver någon 
förändring och anser att nackdelarna med att börja med fysisk aktivitet väger tyngre än 
fördelarna. I det andra stadiet, begrundandestadiet, är individen inte regelbundet fysisk aktiv 
men han/hon funderar på att bli det. Individer i begrundandestadiet visar att de är intresserade 
av en förändring, att de vill börja utföra någon form av fysisk aktivitet, men kanske inte med en 
gång. Många som befinner sig i begrundandestadiet anger att de vill börja med fysisk aktivitet 
inom sex månader (Prochaska et al., 1994). I begrundandestadiet känner individerna inte 
samma motstånd och förnekelse gentemot fysisk aktivitet som individerna i förnekelsestadiet. I 
det tredje stadiet, förberedelsestadiet, är individen inte regelbundet fysiskt aktiv men funderar 
på att bli det inom en snar framtid. Individerna i det här stadiet har ofta beslutat sig för att börja 
vara fysisk aktiv regelbundet, stadiet pågår tills de sätter sin plan i verk. Personerna i 
förberedelsestadiet hittar fler fördelar än nackdelar med att vara fysisk aktiv och nervositet 
inför vad som väntar är en naturlig reaktion. För att nå framgång i förberedelsestadiet bör 
individen bestämma ett datum då den fysiska aktiviteten ska inledas, vilket kan leda till att 
andra fritidssysselsättningar kommer i andra hand. Om individen skjuter upp startdatumet ett 
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flertal gånger är det ett bevis på att de fortfarande befinner sig i begrundandestadiet (Prochaska 
et al., 1994). I det fjärde stadiet, handlingsstadiet, har individen börjat utföra den fysiska 
aktiviteten. I det här stadiet finns en stor risk att individerna går tillbaka till förberedelsestadiet, 
begrundandestadiet eller till och med förnekelsestadiet. De vanligaste orsakerna till återfall är 
att individerna inte når de mål de satt upp eller att de inte går ner de kilona de förväntade sig att 
göra. Människor är enligt Prochaska med kollegor (1994) ofta inte beredda att vänta speciellt 
länge för att uppnå den förändring de har väntat sig. Alla går självklart inte tillbaka, när en 
individ har varit fysisk aktiv i sex månader har beteendet blivit till en vana och han/hon går då 
in i aktivitetsstadiet som är det sista stadiet i den transteoretiska modellen. Enligt Statens 
folkhälsoinstitut (2008) sker det, i den transteoretiska modellen, förflyttning både fram och 
tillbaka mellan stadierna under förändringsprocessen. Att drabbas av återfall under 
förändringsprocessen, vilket kan leda till en förflyttning till ett tidigare stadium, är inte ovanligt 
och det är därför viktigt att under tiden arbeta med återfallsprevention (Statens 
folkhälsoinstitut, 2008).

Mulland och Markland (1997) förklarar att ett förändringsmönster kan delas in i 
beteendemässiga och kognitiva delar. De beteendemässiga innefattar bland annat att ta hjälp av 
andra för att komma i gång med sin motion, att aktivt belöna sig själv när ett delmål nåtts eller 
att se till att röra sig i miljöer som gör steget till aktivitet lätt att ta. Med kognitiva 
förändringsmönster menas att skaffa information om fördelar med att vara fysisk aktiv, att ta 
reda på vilka alternativ det finns till motion exempelvis tillsammans med andra (Mulland & 
Markland, 1997). Den transteoretiska modellen innefattar både kognitiva och beteendemässiga 
förändringsprocesser, vilket gör den användbar i syftet att hitta lösningar och rätt stöd för 
människor som vill nå en förändring. Vilken typ av förändringsprocess individen använder sig 
av beror sig på i vilket stadium han eller hon befinner sig (Thøgersen-Ntoumani, 2007).
Prochaska med kollegor (1992) har studerat i vilka stadier i förändringsmodellen som 
förändringsprocesserna är verksamma. I förnekelsestadiet tar inte individen till sig information 
om sitt problem, utvärderar inte sitt beteende och pratar inte heller med sina nära om beteendet. 
I begrundandestadiet börjar de kognitiva beteendeprocesserna ta form då individen försöker 
medvetandegöra och utvärdera problemen med sitt beteende, dess konsekvenser för sig själv 
och andra samt ta reda på vilka möjligheter det finns till förändring. När individen befinner sig 
i förberedelsestadiet börjar individen att använda sig av mer beteendemässiga 
förändringsstrategier då de försöker förändra sin livsstil genom att ersätta det gamla beteendet 
med nya beteenden, exempelvis genom att införskaffa ett gymkort och välja att träna istället för 
att titta på TV. I handlingsstadiet blir beteendestrategierna ännu viktigare då individen har 
bestämt sig för att förändra beteendet och även har en idé för hur det ska gå till. Individen har 
nu en tro på sin egen förmåga att kunna förändra sitt beteende och bli fysiskt aktiv (Prochaska 
et al., 1992). Att använda rätt förändringsprocess vid rätt stadium är enligt Prochaska med 
kollegor (1992) det viktigaste för att utföra en varaktig beteendeförändring. Varken insikt eller 
handling för sig skapar förändring utan det är viktigt att kombinera kognitiva- och 
beteendeinriktade processer vid rätt tidpunkt i utvecklingen. Det är även viktigt att individerna 
inte går för snabbt fram och för tidigt använder sig av beteendemässiga förändringsprocesser då 
det ökar risken för återfall (Prochaska et al., 1992). Det är enligt Marcus och Forsyth (2008) 
viktigt att ha material även för dem i förnekelsestadiet som inte än är redo att bli fysiskt aktiva, 
till exempel handouts med information om hälsofördelar eller förslag på hur man övervinner 
vanliga barriärer. Överskrifter som ”Vad har jag för nytta av fysisk aktivitet?” och ”Behöver 
jag det här?” har visat sig leda till att individer i de tidigare stadierna kan ta emot materialet 
som relevant för dem (Marcus & Forsyth, 2008). För de människor som befinner sig i 
förnekelsestadiet är det viktigt att inte använda tvång, utan att låta dem själva inse vikten av
fysisk aktivitet, dess fördelar och öka självförtroendet till fysisk aktivitet (Prochaska et al., 
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1994). Individer i de senare stadierna letar efter information om hur man förebygger skador, 
skapar variation i sin fysiska aktivitet samt hur man upprätthåller träningen under resor eller 
semester (Marucs & Forsyth, 2008). Förutom de sedvanliga eventen som förekommer på 
företag behövs det ett stadiebaserat program på arbetsplatsen. Ett sådant program bör innehålla 
events som är mer personliga, exempelvis som promenadprogram, strukturerade klasser och 
program för ökade färdigheter. Ett exempel, för de som befinner sig i de tidigare stadierna, kan 
vara barriäridentifiering med problemlösningsstrategier vilket går att genomföra både 
individuellt och i grupp (Marcus & Forsyth, 2008). Fler praktiska exempel för de som befinner 
sig i förnekelsestadiet är enligt Marcus och Forsyth (2008) att bjuda in en gästföreläsare, sätta 
upp synlig information riktad speciellt till målgruppen, lista livsstilsaktiviteter som kan hjälpa 
personerna att uppnå hälsofördelar samt sända ut personliga meddelanden som hjälper 
individen att se hur det relaterar till hans/hennes liv. De som befinner sig i begrundandestadiet 
har även nytta av samma åtgärder som de i förnekelsestadiet men även också information om 
att lite fysisk aktivitet är bättre än ingen, lättare anordnade promenadrutter, samt information i 
samband med exempelvis nyår och eventuella nyårslöften. För individerna i förberedelsestadiet 
och handlingsstadiet kan företaget anordna ”chattrum” eller liknande forum där deltagarna kan 
hjälpa och stötta varandra och företaget kan även skicka dagens tips via mejl med nyttig 
information. För de individer i handlingsstadiet kan företaget även göra sporadiska besök för att  
följa upp och hålla kontakten med deltagarna. För de individerna i aktivitetsstadiet bör fokus 
läggas på återfallsprevention där exempelvis företaget kan uppmana individen att agera stöd åt 
en arbetskamrat eller någon i sin omgivning som vill bli fysiskt aktiv, lära ut andra aktiviteter 
för att undvika tristess och enformighet samt organisera olika event som innefattar fysisk 
aktivitet (Marcus &, 2008).

     Relapse prevention model/Återfallsprevention
Återfallsprevention (ÅP) har enligt Saxon och Wirbring (2004) sin grund i kognitiv 
beteendeterapi, som fokuserar på att ändra disfunktionella tankar och beteenden. Enligt Marlatt 
och Donovan (2005) är målet med ÅP att åtgärda problemet med återfall från ett önskat 
beteende och skapa en plan för att förebygga och hantera dess uppkomst. ÅP eftersträvar 
identifiering av högrisksituationer, där individer är sårbara och risken för återfall är stor, samt 
att använda både kognitiva och beteendeinriktade hanteringsstrategier för att förebygga 
liknande återfall i framtiden (Marlatt & Donovan, 2005; Brownell, Marlatt, Lichtenstein & 
Wilson, 1986). I ÅP handlar det även om att skilja på tillfälliga bakslag, såkallade lapses, och 
riktiga återfall, relapses. Det innebär att om ett tillfälligt bakslag kan ses som en lärdom och 
inte som ett misslyckande minskar risken för återfall (SBU, 2007; Buckworth & Dishman, 
2002). Till en början var teorin utformad för olika missbruksbeteenden men Buckworth och 
Dishman (2002) menar att teorin likväl går att använda i motionssammanhang. För att behålla 
beteendet under lång sikt är det enligt SBU (2007) viktigt att jobba med återfallsprevention. 
Det vill säga att individen förbereds på vilka högrisksituationer som kan förekomma för att 
kunna upptäcka, undvika och hantera dessa situationer. Marcus och Forsyth (2008) styrker det
då de menar att återfall ofta beror på oväntade hinder, högrisksituationer eller särskilda 
händelser. Marlatt och Gordon (1980) menar att första steget till att motverka relapse är att göra 
individen medveten om återfallsprocessen, följt av att individen identifierar de situationer som 
kan komma i vägen för deras försök att nå det uppsatta målet. De menar att genom att känna till 
vilka högrisksituationer det finns för återfall så kan individen förbereda sig på hur han eller hon 
ska hantera den situationen ifall den uppkommer. Att hantera en högrisksituation skapar i sin 
tur ett högre självtillit som i sin tur ökar chansen för följsamhet (Bandura, 1997).

     Self-efficacy teorin
Self-efficacy teorin är baserad på teorin Social Cognitive Theory (SCT). SCT går ut på att det 
finns en ständigt pågående interaktion mellan individ, omgivning och beteende, det vill säga att 
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de samverkar med varandra (Luszczynska & Schwarzer, 2005). Enligt SCT regleras individers 
motivation och handling i stor utsträckning av deras tankar (Luszczynska & Schwarzer, 2005). 
Det finns enligt teorin två starka drivkrafter, ett förväntat gynnsamt utfall av 
beteendeförändringen samt självtillit till att förändra beteendet, varav självtilliten anses vara 
den främsta (Luszczynska & Schwarzer, 2005; SBU, 2007). Begreppet självtillit anses vara 
grunden till individers motivation och handling och förklaras som antaganden om den egna 
förmågan att kunna organisera, utföra och inrikta den aktivitet som krävs för att nå det mål man 
vill (Bandura, 1997). De fyra faktorer som påverkar en persons självtillit är tidigare 
erfarenheter som är en människas tidigare prestationer från liknande situationer, påverkan från 
omgivningen där individer observerar andra människors beteenden och resultaten av dessa 
beteenden, verbal påverkan där en individs tro på den egna förmågan påverkas av att andra 
människor runt omkring antingen bekräftar eller nedvärderar samt den egna sinnesstämningen
som innebär att människor som exempelvis känner ångest och trötthet har en negativ känsla av 
att lyckas (Badura 1997). Enligt Bandura (1997) kommer personer som tror på sin egen 
förmåga inför ett beteende, exempelvis fysisk aktivitet, att klara det. Enligt SBU (2007) har 
situationsspecifik självtillit betydelse för barriärer till fysisk aktivitet. Individens självtillit till 
att genomföra den fysiska aktiviteten har, jämfört med andra faktorer, visat starkast samband 
med framtida fysisk aktivitetsnivå. Det är viktigt att upptäcka och hantera de hinder till fysisk 
aktivitet som kan uppstå på ett bra sätt. När individen känner att han/hon har kontroll över 
dessa hinder ökar självtilliten. Både självtillit och förväntningar på resultatet har betydelse i 
beslutet av levnadsvanor, ändring av ohälsosamma vanor och upprätthållande av nytt beteende. 
Ibland kan dessa faktorer enligt Bandura (1997) vara motsägande. Ett sådant fall är då 
människor enas om att de gör en hälsovinst då de utför en viss handling (förväntningar på 
resultatet) samtidigt som de ser sig själva inkapabla till att utföra regelbunden motion i 
vardagen (självtillit) till exempel på grund av tidsbrist. Den bristande överrensstämmelsen 
mellan faktorerna kan bero på att individen inte har kunskap eller de färdigheterna som krävs 
för att utföra den önskade handlingen (Bandura, 1997). På senare tid har Bandura (1997) hävdat 
att tron på en positiv konsekvens av ett beteende kan vara viktigare än att beteendet orsakat en 
faktisk positiv konsekvens tidigare. Av den anledningen kan människors beteende bättre 
förutses på den tron de har på deras färdigheter än vad de faktiskt kan åstadkomma. Lee, Arthur 
och Avis (2008) som har sammanställt en rad olika studier som berör självtillit menar att det 
finns fyra olika informationskällor, som även kan kombineras, som använts i interventioner för 
att öka självtillit. Dessa källor är prestation, ställföreträdande erfarenhet, verbal uppmuntran 
och uppfattande av psykologiska och känslomässiga reaktioner. Banduras Self-efficacy teori är 
enligt Lee med kollegor (2008) en av de mest tillämpade teorierna när det handlar om att 
förutsäga hälsobeteenden och ändra på beteendestörningar. McAuley, Kramer och Colcombe 
(2004) konstaterar att interventioner som har fokus på självtillit har ett lägre antal avhopp från 
träningsprogrammen samt ökat upprätthållande av träningsdeltagandet. Även SBU (2007) 
berättar hur självtillit har en stor inverkan för att bli fysisk aktiv samt att skapa följsamhet av 
fysisk aktivitet. Många teorier som till exempel Transtheoretical Theory och Social Cognitive 
Theory har tagit upp begreppet självtillit i den egna teoribildningen (SBU, 2007). 

Tidigare forskning
     Fysisk aktivitet på arbetsplatsen
En studie av Josefsson (2005) på Försvarsmakten visade att 2/3 av de anställda utnyttjade 
förmånen fysisk aktivitet på arbetsplatsen. Josefsson (2005) beskriver att en av orsakerna till 
det positiva resultatet kan vara möjligheten att utföra fysisk aktivitet på betald arbetstid och att 
de har ett stort antal kostnadsfria aktiviteter att välja på som massage, konditionstester med 
mera. I en studie utförd av Kruger, Yore, Bauer och Kohl (2007) på en arbetsplats tillfrågades 
de anställda vad som motiverade dem till att utnyttja företagets friskvårdserbjudande. Av de 
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svarande skulle 70 procent utnyttja det om de var lättillgängligt, rätt tidpunkt under dagen och 
om det sker under arbetstid, det vill säga att arbetsgivaren avsätter tid för friskvård under 
arbetstiden. Carr (2007) beskriver genom en undersökning på kommunalarbetare att 44 procent 
erbjöds friskvård på arbetsplatsen men endast 22 procent nyttjade erbjudandet. Resultatet av en 
studie gjord på kontorsarbetare av Van den Berg med kollegor (2007) visade att de som har 
brist på fysisk aktivitet på fritiden har sämre arbetsförmåga än de som ägnar sig åt kraftig fysisk 
aktivitet. Det har också visat sig att de företag vars anställda utövar fysisk aktivitet minst tre 
gånger i veckan har minskade antal sjukskrivningar (Proper, Van den Heuvel, De Vroome, 
Hildebrant & Van de Beek, 2006). En studie gjord av Ståhl med kollegor (2001) visade att den 
sociala omgivningen spelar stor roll i utövandet av fysisk aktivitet, en person med lågt socialt 
stöd från exempelvis arbetsplatsen har mer än dubbelt så stor risk att vara stillasittande än de 
med högt stöd från omgivningen. Theorell (2005) beskriver att utöver en stillasittande livsstil
kan även arbetssituationen, genom exempelvis fysiskt krävande arbete eller stillasittande arbete 
framför datorn, leda till ohälsa och i förlängningen sjukskrivningar och förtidspensioneringar.

     Motivationsfaktorer till fysisk aktivitet
I en studie gjord av Deforche, De Bourdeaudhuji och Tanghe (2006) visade resultatet att de 
vanligaste motivationsfaktorerna till fysisk aktivitet var utövarnas sociala kontakter, att 
utövarna mår bättre, att utövarna förbättrar hälsan och konditionen. Allender, Cowburn och
Foster (2006) fick i sin studie fram att viktkontroll, socialt umgänge och glädje är vanliga 
orsaker till deltagande i fysisk aktivitet. Glädje är en inre motivationsfaktor och det har visat sig 
att det är inre motivation som får ett beteende att upprätthållas under en längre tid. Motiveras 
individer av yttre motivationsfaktorer är det svårare att nå ett långsiktigt beteende vid utförande 
av fysisk aktivitet (Biddle & Mutrie, 2001; Hagger & Chatzisarantis, 2007; Ryan & Conell, 
1989; Ryan & Deci, 2000). Även Buckworth, Haag, Granello och Belmore (2007) belyste i sin 
studie att den inre motivationen var betydelsefull vid utövandet av fysisk aktivitet. De kom 
fram till att inre motivationsfaktorer som ger personlig utveckling och personliga mål ger 
motivation till att utföra fysisk aktivitet. I en studie av Johansson (2006) visade resultatet att de 
främsta motivationsfaktorerna till fysisk aktivitet är hälsoskäl, motiveras av andra, ha kul och 
viktnedgång. De främsta motivationsfaktorerna till fysisk aktivitet som uppkom i studien av 
Josefsson (2005) var att hålla sig i form och förbättra konditionen, alltså även här hälsoskäl.
Faktorer som ökar motivationen till att vara fysisk aktiv är socialt stöd, att ha en målsättning, ha 
tillgång till träningsanläggning eller göra något som är roligt. Socialt stöd uppfattas av många 
som en motiverande faktor för deltagande i fysisk aktivitet (McEachan, Lawton, Jackson, 
Conner & Lunt, 2008). Det stöds av Bragg, Tucker, Kaye & Desmond (2009) som menar att 
socialt stöd är en viktig motivationsfaktor samt nöjet med att utföra fysisk aktivitet och
viktkontroll. I Brickell och Chatziasarantis (2007) studie framgick det att tillgången till gymmet 
eller andra träningsanläggningar spelade stor roll i hur motiverade individer blev till att träna. 
De menar också att njutningen under träningen var en stor motivationsfaktor hos dem som 
ägnade sig åt fysisk aktivitet. En studie gjord på medelålders kvinnor, för att se vad som 
motiverade dem till att utföra fysisk aktivitet, visade att njutning, utseende och att ha en fin 
kropp var de främsta motivationsfaktorerna till utövande av fysisk aktivitet (Sit, Kerr & Wong, 
2008).

    Barriärer/hinder till fysisk aktivitet
Ett av de vanligaste skälen till att individer inte är tillräckligt fysiskt aktiva är tidsbrist (Anshel, 
2006; Berry, Naylor & Wharf-Higgins, 2005; Faskunger 2004; Sit et al., 2008). Buckworth och 
Dishman (2002) anser att upplevd tidsbrist upprepade gånger har bekräftats ha ett negativ 
samband med fysisk aktivitet. Anshel (2006) menar att en vecka innehåller 168 timmar och att 
ett träningsprogram som inkluderar kardiovaskulär träning bör uppta tre timmar av den tiden, 
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vilket innebär cirka en procent. Den vanligaste barriären är alltså inte tidsbrist utan upplevd
tidsbrist (Anshel, 2006). Ett sätt att hantera det hindret är enligt SBU (2007) att upplysa om 
vardagsmotionens betydelse samt att betona att den fysiska aktiviteten inte behöver vara så 
intensiv för att göra nytta för hälsan. Forskning som bedrivits på senare tid tyder på att en liten 
mängd fysisk aktivitet kan vara gynnsam, särskilt för de mest stillasittande (SBU, 2007). Trots 
att tidsbrist är en av de vanligast förekommande barriärerna för fysisk aktivitet finns det enligt 
Faskunger och Hemmingsson (2005) andra faktorer som också spelar stor roll som exempelvis 
låg självkänsla, dålig tillgänglighet eller att individer värderar andra sysselsättningar högre. Sit 
med kollegor (2008) studerade motiv och barriärer för deltagande i fysisk aktivitet bland 
kinesiska medelålders kvinnor. De kom fram till att de tre vanligaste barriärerna för fysisk 
aktivitet var avsaknad av tid, resurser eller färdigheter samt stöd från familj och vänner. Andra 
barriärer som också uppkom under studien var personligt välmående, psykosociala hinder, 
väder eller känsla av obehag. Alla dessa hinder tas även upp när Anshel (2006) listar de tio
vanligaste barriärerna för fysisk aktivitet enligt följande; bekvämlighet/tillgänglighet, 
miljöfaktorer, fysiska begränsningar, tidsbrist, tristess eller avsaknad av njutning, överdrivna 
eller ouppnåeliga mål, brist på självförtroende, brist på instruktion och coachning, upplevd brist 
på förbättring samt frånvaro av socialt stöd. Ytterligare hinder som tas upp i tidigare studier är 
bristande energi, åtagande i arbete och skola, för gammal för fysisk aktivitet och att individen 
inte ser sig själv som den ”sportiga typen” (Sørensen & Gill, 2008). I studien ”Motivation och 
hinder för fysisk aktivitet - sett ur ett stressperspektiv” uppges de vanligaste hindren förutom 
tidsbrist som nämnts tidigare vara att individerna prioriterar annat, trötthet, skada/sjukdom och 
dåligt väder (Johansson 2006). 

    Skillnader i motivationsfaktorer och barriärer mellan ålder och kön
I en översiktsstudie visade det sig att individer som befinner sig i åldern 18-30 motiverades till 
att delta i fysisk aktivitet av viktkontroll, socialt umgänge och glädje (Beart, Gorus, Mets, 
Gearts & Bautmans, 2011). Medelålders vuxna 30-60 år motiverades främst av hälsofördelar, 
stöd från omgivningen och kompetensutveckling. Äldre personer över 60 år motiverades också 
av socialt stöd, hälsofördelar och njutning (Beart et al., 2011; Coghill & Cooper, 2009). Socialt 
stöd har i många artiklar setts som ett viktigt motiv för fysisk aktivitet i alla åldersklasser, ju 
äldre människor blir desto viktigare blir det. De äldre som får utföra fysisk aktivitet i 
interaktion med andra deltar mer (Baert et al., 2011). Allender med kollegor (2006) menar att 
yngre verkar motiveras mer av yttre faktorer såsom vikt och se bra ut medan äldre motiveras 
mer av socialt stöd till utförande av fysisk aktivitet. De vanligaste motiven för yngre män och 
kvinnor till fysisk aktivitet var att det är roligt, hålla sig i form och umgås med vänner (Utter, 
Denny, Robinson, Ameratunga & Watson, 2006). Äldre människor är enligt en studie av Ory, 
Jordan och Bazarre (2002) mindre benägna än unga vuxna att följa hälsorekommendationerna 
för regelbunden fysisk aktivitet. De kan anta att hälsorekommendationerna är riktade mot yngre 
människor och anse att de hindras av begränsningar i sin fysiska funktion (Ory et al., 2002). I 
en norsk undersökning gjord av Sørensen och Gill (2008) framkom att kvinnor rapporterade
fler hinder än män då de gäller fysisk aktivitet, de upplevde i större utsträckning pratiska,
hälso- och prioriteringshinder än männen. 

     Transteoretiska modellen/Aktivitetsnivå
Efter att ha sammanställt olika studier på olika befolkningar uppskattade Prochaska och 
Norcross (2001) att 50-60 procent av befolkningen befann sig i förnekelsestadiet, 30-40 procent
i förberedelsestadiet och endast 10-20 procent var redo för handlingsstadiet. I studier av Parish 
(2006), Sørensen och Gill (2008), Berry med kollegor (2005) och Kim (2007) påvisades det att 
de som befinner sig i de lägre stadierna i den transteoretiska modellen upplever fler hinder till 
att utföra fysisk aktivitet och att antalet hinder minskade ju längre fram i stadierna individerna 
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kom, det vill säga ju mer fysiskt aktiva individerna var. Det har också visat sig att de som 
befinner sig i ett stadium längre fram i modellen har fler anledningar till att utföra fysisk 
aktivitet än de som befinner sig i de föregående stadierna (Kim, 2007; Parish, 2006). De 
barriärer som trots allt tenderar att uppkomma har individen enligt Kim (2007) en högre tro på 
att han/hon kan överkomma ju närmre aktivitetsstadiet han/hon befinner sig och det gäller 
också tron på sin förmåga att bibehålla den fysiska aktivitetsnivå individen har uppnått. 
Signifikanta motiv som skiljer sig beroende på förändringsstadium, var enligt en studie av Sit
med kollegor (2008) kompetens-utmaning, socialt, fitness-hälsa, njutning/intresse. Kompetens-
utmaning och fitness-hälsa var motiv som uppfattades betydligt mer viktiga för individerna i 
förberedelsestadiet jämfört med de som befann sig i begrundande- samt förnekelsestadierna. 
Dessa två motiv var också högre rankade bland individerna i handlingsstadiet och 
aktivitetsstadiet än de individer som befann sig i förnekelsestadiet. Sociala motiv var viktigare 
för de som befann sig i förberedelsestadiet än för de individer som befann sig i de andra 
stadierna. Jämfört med de andra två stadierna, klassade förberedelse-, handlings- och 
aktivitetsstadiet motivet njutning/intresse signifikant högre. Barriärer som skiljer sig signifikant 
mellan de olika stadierna var tid, resurser eller färdigheter, stöd från familj och vänner, 
personligt välmående, psykosociala faktorer, väder eller olägenhet. Individerna i 
förberedelsestadiet, handlingsstadiet och aktivitetsstadiet upplever alla förekommande barriärer 
mindre betydande än individerna i de andra två stadierna, förnekelse- och begrundandestadiet. 
Individerna i förberedelsestadiet rankade barriären personligt välbefinnande betydligt lägre än 
de som befann sig i förnekelse- och begrundandestadiet (Sit et al., 2008). I en studie gjord av 
Lowther, Mutrie & Scott (2007) beskrivs det att kognitiva processer är mest förekommande i 
de tidiga faserna inom transteoretiska modellen, då individer inte är regelbundet fysisk aktiva 
eller aktiva överhuvudtaget. Beteendeprocesserna har däremot visat sig vara mer 
förekommande i de senare faserna. Lowther med kollegor (2007) lyckades delvis lokalisera 
vilka specifika processer som hör hemma i respektive fas, vilket innebär att det med stor 
säkerhet kan sägas vilka processer hos den enskilde individen som borde förstärkas för att nå
ett framgångsrikt resultat, förutsatt att det är tydligt i vilken fas i modellen individen befinner 
sig. Även Prochaska och Nocross (2001) menar att olika förändringsprocesser är olika effektiva 
i olika skeden av förändring i den transteoretiska modellen. Förändringsprocesser som 
vanligtvis är associerade med erfarenhetsbetonade, kognitiva och psykoanalytiska riktlinjer är 
mest effektiva under de tidigare stadierna, förnekelse- och begrundandestadiet. 
Förändringsprocesser som associeras med existentiella och beteendemässiga riktlinjer är 
däremot mer användbara under handlings- och aktivitetsstadierna (Prochaska & Norcross, 
2001). Det har visat sig att de åtgärder som tar hänsyn till vilken nivå individer befinner sig på 
och vilka förändringsprocesser som tillhör respektive nivå är de som har störst chans att bli 
framgångsrika (Mulland & Markland, 1997). 

     Relapse prevention/Återfallsprevention
De 5 vanligaste barriärerna som påverkar återfall är enligt en studie av Berry med kollegor 
(2005) tid, anläggning, typ av aktivitet, personlighet samt brist på socialt stöd varav personer i 
ett tidigt stadium av fysisk aktivitet i högre grad upplever dessa hinder. De interventioner som 
riktar sig mot individer som är redo för en beteendeförändring kan med fördel inriktas på de 
vanligaste barriärerna och se hur barriären relaterar till individen i fråga (Berry et al., 2005). 
Studien av Berry med kollegor (2005) tyder på att individer som befinner sig i ett senare 
stadium, i den transteoretiska modellen, har minskad risk för att råka ut för återfall. Deltagarna 
i studien som råkade ut för återfall rapporterade även ett lägre självtillit än de som var fortsatt 
aktiva. De hinder som ungdomarna i studien identifierade som anledning till återfall stämde 
enligt Berry med kollegor (2005) överens med de hinder ungdomar angett i andra studier och 
liknar även rapporterade hinder för vuxna. När de relaterade återfall till aktivitetsstadium 
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visade det sig att de individer som befann sig i förberedelsestadiet, som även stod för den 
största kvantiteten, var de som hade störst antal återfall. Vidare visade det sig även att de 
individer som befann sig i förberedelsestadiet även såg flest nackdelar för en 
beteendeförändring, i tid- och motivationsrelaterade frågor. Självtillit visade sig i studien vara 
låg hos deltagarna i förberedelsestadiet jämfört med deltagarna i aktivitetsstadiet.

     Self-Efficacy
Självtilliten påverkas av våra tankar och erfarenheter av fysisk aktivitet (SBU, 2007). 
Ungdomar som har hoppat av ett försök till beteendeförändring har i studier av Nigg (2001) 
och Berry med kollegor (2005) rapporterat en lägre självtillit än de som var fortsatt aktiva. I en 
sammanställning av flertalet olika studier kom Lee med kollegor (2008) fram till att äldre 
vuxna kan komma att stöta på flera olika psykologiska hinder med målet att anta och 
upprätthålla fysisk aktivitet. De konstaterade även att genom att arbeta med attityden och 
övertygelsen kan effektiviteten av ett program för fysisk aktivitet utökas och att de i flertalet 
program använt self-efficacy teorin för att öka tilliten, vilket kan underlätta deltagandet. I en 
studie av Patterson med kollegor (2006) framkom det att de som tror på sig själva och tror på 
sin egen förmåga till att lyckas, också lyckas bättre än de som inte tror på sin förmåga och 
därmed har lägre självtillit. De fann också att de med högst nivå av självförtroende också 
befann sig på den högsta nivån av fysisk aktivitet. Om en person själv vill bli eller vill bli mer
fysisk aktiv och samtidigt har en hög självtillit, är sannolikheten större att han/hon fullföljer
det. En låg grad av självförtroende hjälper samtidigt att förklara varför vissa människor, trots 
kunskap om hur viktigt det är med fysisk aktivitet ur en hälsosynpunkt, inte lyckas agera i en 
riktning mot att bli mer fysiskt aktiva (Pattersson et al., 2006). Forskning visade att män är mer 
fysisk aktiva än kvinnor och att kvinnor i högre utsträckning än män inte är fysisk aktiva 
överhuvudtaget. I studien jämfördes män och kvinnors självtillit vid olika nivåer av fysisk 
aktivitet, de fann signifikanta skillnader som visade att män var mer fysiskt aktiva än kvinnor 
samt att de hade en högre tro på sin förmåga inför fysisk aktivitet än kvinnor hade (Patterson et 
al., 2006).

Sammanfattningsvis kan det konstateras att fysisk aktivitet bland de anställda ger positiva 
effekter för både individen och företaget. Det har visat sig att anställda motiveras av stöd från 
omgivningen samt att de får utföra aktiviteten på arbetstid. De främsta motivationsfaktorerna 
till fysisk aktivitet var enligt flertalet studier socialt stöd samt yttre faktorer som viktkontroll. 
Den vanligast förekommande barriären var tidsbrist. Forskare säger också att de som befinner 
sig i ett högre stadium i den transteoretiska modellen också har högre självtillit än de som 
befinner sig i de lägre stadierna. De individerna i de stadierna längre fram upplever också färre 
barriärer och har även minskad risk att råka ut för återfall. Alla människor är olika därför kan 
det vara viktigt att se hur det ser ut på det aktuella företaget idag, vad anställda motiveras av 
och vilka barriärer som finns, för att kunna göra en eventuell förändring som gynnar den 
specifika målgruppen.

Syfte
Undersöka den fysiska aktivitetsnivån hos de anställda på delar av ett företag inom 
tillverkningsindustrin, samt undersöka vad de upplever för motivationsfaktorer och barriärer till 
fysisk aktivitet och hur de övervinner dessa. Syftet innefattar även att se om motiv och barriärer 
skiljer sig beroende på aktivitetsnivå, ålder och kön. Det ska även undersökas i vilken 
utsträckning de anställda utnyttjar företagets erbjudande till fysisk aktivitet samt av vilken 
anledning de inte använder det, vad som skulle underlätta utnyttjandet samt hur deras träning 
påverkas av företagserbjudandet.
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  Frågeställningar
1. Hur fysiskt aktiva är de anställda på företaget?
2. Vilka motivationsfaktorer till fysisk aktivitet upplever de anställda?
3. Vilka barriärer/hinder upplever de anställda till fysisk aktivitet?
4. Hur övervinner de dessa hinder?
5. Skiljer sig motivationsfaktorer och barriärer beroende på:

- Kön?
- Ålder?
- Aktivitetsnivå?

6. Utnyttjas företagserbjudandet, om nej varför inte?
7. Vad skulle underlätta för de anställda att utnyttja företagets erbjudande till fysisk aktivitet?

Metod
Försökspersoner
Totalt deltog 139 av 413 anställda vid tre avdelningar i en tillverkningsindustri, både män 
(n=120) och kvinnor (n=19). Medelåldern för deltagarna var 39 år (SD=11). Yngsta deltagaren 
var 19 år medan äldsta var 63 år. De delades in i fyra åldersgrupper där grupp ett representerade 
åldrarna 19-30 (n=32), grupp två 31-40 (n=42), grupp tre 41-50 (n=35) och grupp fyra 51-63
(n=27). Tre deltagare valde att inte ange ålder.

Instrument
Instrumentet som användes var en omarbetad version av Josefssons (2005) Motivation Till 
Upprätthållande av Motionsvanor (MTUAM), (Se Bilaga 1). Totalt sett bestod frågeformuläret 
av 89 frågor. Tre frågor var bakgrundsfrågor i form av födelseår, kön och grad av utnyttjande 
av företagets erbjudande till fysisk aktivitet. De följdes av en svensk version av Physical 
Activity Stages of Change (Marcus & Forsyth, 2008) som innehöll fyra frågor (fråga tre till 
sex) och mätte vilken aktivitetsnivå individen befann sig på, utformat från transteoretiska 
modellen (Se Bilaga 1). Resterande 83 frågor tillhörde MTUAM som delades in i sex 
kategorier som besvarades på en fyrgradig Likertskala mellan instämmer inte alls och 
instämmer helt: Orsaker till att ej regelbundet utnyttja den fysiska aktivitet företaget erbjuder 
(15), Förslag till att underlätta utnyttjande av företagets erbjudande (10), Hur den fysiska 
aktiviteten påverkas av företagets erbjudande (5), Motiv till träning (18), Upplevda barriärer 
till fysisk aktivitet (20), Strategier för att övervinna barriärer till fysisk aktivitet (14). Samtliga 
kategorier innehöll en öppen fråga där respondenten gavs möjlighet att lägga till eget exempel. 
Det lades även till ett informationsbrev som förstasida som klargjorde studiens syfte och 
tillvägagångssätt (se Bilaga 2). 

Procedur
Första kontakt med företaget som låg till grund för studien togs via mejl med personalansvarig 
samt chefen för företagshälsovården, för att informera om och be om tillåtelse till att 
genomföra studien. Informationen företaget tog del av var bland annat studiens syfte samt 
informationsbrev och den enkät som kom att lämnas ut till de anställda. Företaget har cirka 
2000 anställda så för att begränsa undersökningen togs beslutet om vilka avdelningar som 
skulle vara aktuella för studien, i samråd med kontaktpersonen på företaget. Två avdelningar
med totalt 307 anställda valdes ut. Eftersom företaget tillhör tillverkningsindustrin är det viktigt 
att inte inkräkta på produktionsflödet, därav togs beslutet att skicka enkäten till de anställdas 
hemadresser. Innan enkäten skickades ut till de anställda genomfördes en pilotstudie på totalt 
20 deltagare. Deltagarna var personer i omgivningen med liknande arbetssituation som 
respondenterna. De fick svara på frågeformuläret och ge feedback på påståendena. Det 
framkom inga frågetecken kring formuläret utan de upplevde det lättförståligt. Vid ett tillfälle 
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på plats på företaget organiserades frankerade kuvert med enkäter samt ett frankerat 
svarskuvert som sedan skickades ut till de anställda. Med enkäten skickades ett 
informationsbrev som belyste studiens syfte, att studien sker i samarbete med företaget, varför 
respondenten blivit utvald, kontaktuppgifter samt etiska riktlinjer. De etiska riktlinjerna som
förklarades var att det var frivilligt att delta, att resultaten redovisas i tabellform som företaget 
tar del av men att ingen kan se hur den enskilda individen har svarat och på så vis är studien 
konfidentiell. Ett sista svarsdatum sattes fem dagar efter att respondenterna, enligt postens 
beräkningar, mottagit frågeformuläret. I ett veckobrev som skickas ut inom företaget 
informerade ledningen de berörda om studien. Svarsfrekvensen var sämre än önskat så ett nytt 
möte bokades med kontaktpersonen. Företaget föreslog en lösning som innebar att ytterligare 
en avdelning blev delaktig i undersökningen. Fyra grupper på avdelningen valdes ut av 
företaget och fick möjlighet att besvara enkäten på arbetstid. Enkäterna lämnades personligen 
ut till de ansvariga cheferna för de utvalda respondenterna och information om undersökningen 
delgavs samt eventuella frågor besvarades. Cheferna ansvarade sedan för att låta sina anställda 
fylla i enkäterna. Enkäterna skickades sedan via internposten till personalavdelningen som 
lämnade in dem i receptionen för avhämtning.

Analysmetod
Materialet från enkätundersökningarna sammanställdes i programmet IBM SPSS Statistics 20.
Data analyserades med hjälp av beskrivande och förklarande statistik. Aktivitetsnivån räknades 
ut enligt Marcus och Forsyths (2008) system innan materialet lades in i programmet. Ett 
medelvärde på de olika påståendena togs fram för att kunna urskilja de tre vanligast 
förekommande motiv och barriärer till fysisk aktivitet, anledningarna till varför de inte utnyttjar 
företagserbjudandet, vad som skulle underlätta att göra det samt hur de övervinner sina 
barriärer. För att se en skillnad mellan åldersgrupper och aktivitetsnivå utfördes en envägs 
oberoende variansanalys (ANOVA) följt av Bonferroni post hoctest. För att analysera kön 
utfördes ett oberoende t-test. Signifikansnivån beslutades till < 0.05. Den öppna frågan med 
egna alternativ sammanställdes för hand. 

Resultat
De flesta deltagarna befann sig i aktivitetsstadiet (55 %), följt av begrundandestadiet (17 %), 
förberedelsestadiet (14 %), förnekelsestadiet (10 %) och handlingsstadiet (4 %) (se tabell 1). 

Tabell 1. Fördelning i aktivitetsnivå

Vid genomförandet av studien utnyttjade 39 (28 %) av deltagarna företagets erbjudande till 
fysisk aktivitet. De tre främsta faktorerna till att de inte utnyttjade företagserbjudandet var
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”Tidsbrist” (M=2.71; SD=1.16), ”Ingen målsättning” (M=2.67; SD=1.15) samt att de ”Tränar 
på egen hand” (M=2.63; SD=1.24). I den öppna frågan uppkom anledningar som ”Andra 
fritidsintressen som tar tid”, ”Pendlar till jobbet”, ”Svårt när man jobbar skift” samt ”För litet 
gym”. En stor andel upplevde att ”Frihet i arbetstidsplaneringen” (M=2.49; SD= 1.20) skulle 
underlätta att utnyttja företagets erbjudande samt att det ”Ligger i anslutning till arbetsplatsen” 
(M=2.13; SD=1.13) och ”Gruppträning på fasta tider” (M=2.11; SD=1.20). De anställda kom 
även med egna exempel för att underlätta användningen av företagserbjudandet så som 
”Möjlighet att träna på arbetstid”, ”Subvention för träning på hemort för pendlare”, ”Mer 
träning på förmiddagarna”, ”Tydligare information om vad som erbjuds”, ”Mindre 
ickeanställda på företagsgymmet”, ”Större utbud av pass” samt ”Större träningsanläggning”. En 
del anställda upplevde att deras träning ”Inte påverkas alls” (M=2.73; SD=1.23) av 
företagserbjudandet medan vissa upplevde att deras ”Målsättning stimulerar dem” (M=2.41; 
SD=1.14) och att de ”Tränar mer än tidigare” (M=1.82; SD=1.01).

Motiv
     Vanligast förekommande
Som främsta motiv till fysisk aktivitet angavs ”Förbättra min kondition” (M=3.23; SD=0.95), 
”Förbättra min hälsa” (M=3.22; SD=0.98) och ”Öka min fysiska styrka” (M=3.17; SD=1.04). 
Andra exempel som uppkom i den öppna frågan var ”Skönt efteråt” samt ”Lindra värk”.

     Kön
Kvinnor motiverades signifikant mer av ”Rehabilitering”, ”Gå ner i vikt”, ”Förbättra 
färdigheter”, ”Tävla”, ”Mental kick” samt ”Timeout i vardagen” än män (se tabell 2).

           Tabell 2. Kön motiv
           Man      Kvinna

Motivationsfaktor M        SD M        SD   t       df     p

Rehabilitering 1.90*    1.04 2.50*    1.26 -2,11 133  .04

Gå ner i vikt 2.18*    1.13 2.88 *   1.27 -2.34  134  .03

Förbättra färdigheter 2.66*    1.10 3.12*    0.78     -1.69  135  .05

Tävla 1.49*    0.84 1.94*    1.26 -1.98  136  .05

Mental kick 2.33*    1.11 3.12*    1.14 -2.54  135  .02

Timeout i vardagen 2.28*    1.10 2.89*    1.13 -2.18  136  .04

                * Signifikanta skillnader enligt post-hoctest (Bonferroni).

     Åldersgrupper 
Åldersgrupp tre, 41-50 år, motiverades i signifikant högre utsträckning av att företaget erbjuder 
fysisk aktivitet än åldersgrupp ett, 19-30 år (se tabell 3). 

Tabell 3. Åldersgrupper motiv
19 – 30 år 31 – 40 år 41 – 50 år 51 – 63 år

Motivationsfaktor M        SD M        SD M        SD M        SD   f       df     p

Företaget erbjuder fysisk aktivitet 1.78*    1.04 2.46     1.23 2.62*    1.30 2.52     1.37 3.08    3    .03

* Signifikanta skillnader enligt post-hoctest (Bonferroni)   
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     Aktivitetsnivå
De som befann sig i förberedelse-, handlings- och aktivitetsstadiet angav i signifikant högre 
utsträckning att träningen var en ”Livsstil/identitet” som motiv till fysisk aktivitet än de som 
befann sig i förnekelsestadiet (se tabell 4). De som befann sig i handlings- och aktivitetsstadiet 
motiverades även signifikant mer av att träningen var en ”Livsstil/identitet” än de som befann
sig i begrundandestadiet. De anställda som befann sig i handlings-, föreberedelse- och 
begrundandestadiet motiverades signifikant mer av att ”Gå ner i vikt” än de som befann sig i 
förnekelsestadiet. De deltagare som befann sig i aktivitetsstadiet motiverades i signifikant 
högre grad av att ”Träffa vänner” än de som befann sig i begrundandestadiet. De individer i de
fyra senare stadierna upplevde motivet ”Förbättra min kondition”, ”Förbättra min hälsa” och 
”Hålla formen” signifikant viktigare än de som befann sig i förnekelsestadiet. De som befann
sig aktivitetsstadiet motiverades även av att ”Hålla formen” i signifikant högre grad än de som 
befann sig i begrundande- och förberedandestadiet. De som befann sig i aktivitets-, 
förberedelse- och handlingsstadiet motiverades signifikant mer av ”Öka min fysiska styrka”
och ”Förbättra mina färdigheter” än de som befann sig i förnekelsestadiet. De som befann sig i 
aktivitetsstadiet motiverades signifikant mer av att ”Öka min fysiska stryka” och ”Förbättra 
mina färdigheter” än de som befann sig i begrundandestadiet. De som befann sig i handling och 
aktivitetsstadiet motiverades signifikant mer av ”Det är en mental kick” än de som befann sig i 
förnekelsestadiet. De som befann sig i aktivitetsstadiet motiverades signifikant mer än de som 
befann sig i begrundandestadiet av ” Det är en mental kick”. 

Tabell 4. Aktivitetsnivå motiv
Förnekelse Begrundande Förberedelse Handlings Aktivitets

Motivationsfaktorer M        SD M        SD M        SD M        SD M        SD             f      df     p

Livsstil/identitet 1.21*    0.80 1.54*    0.78 2.33*    1.03 3.25*    0.96 2.75*    1.14     11.43   4    .00

Gå ner i vikt 1.36*   0.93 2.57*    0.90 2.53*    1.22 3.25*    1.50 2.24     1.18       4.71   4    .01

Träffa vänner 1.79     1.19 1.67*    0.76 2.37     1.16 2.00     0.82 2.46*    1.16       8.34   4    .00

Förbättra kondition 1.79*    1.19 3.04*    0.81 3.16*    0.83 3.25*    0.96 3.57*    0.70       9.78   4    .00

Förbättra hälsa 2.07*    1.33 2.96*    0.81 3.16*    0.83 3.75*    0.50 3.51*    0.84       6.91   4    .00

Hålla formen 2.07*    1.33 2.38*    0.71 2.47*    1.17 3.50*    0.58 3.30*    0.90       8.34   4    .00

Öka den fysiska styrkan 1.93*    1.21 2.75*    0.85 3.16*    0.96 4.00*    0.00 3.49*    0.88       9.16   4    .00

Förbättra färdigheter 1.57*    0.94 2.29     0.81 2.53*    1.12 3.50*    0.58 3.07*    0.94       8.78   4    .00

Mental kick 1.43*    1.09 1.96*    0.86 2.21     1.03 3.25*    0.50 2.75*    1.11       7.69   4    .00

* Signifikanta skillnader enligt post-hoctest (Bonferroni).

Barriärer
     Vanligast förekommande
Som främsta barriärer till fysisk aktivitet angavs ”Mycket att göra i hemmet” (M=2.45; 
SD=1.13), ”Stress/Tidsbrist” (M=2.35; SD=1.12) och ”Brist på motivation” (M=2.31; 
SD=1.15). I den öppna frågan framkom även ”Okunskap” som en barriär. ”Tanken på 
förväntade resultat” (M=2.59; SD=1.08), ”Tanken på min målsättning” (M=2.58; SD=1.08) 
samt ”Tanken på känslan efteråt” (M=2.51; SD=1.14) var det som främst hjälpte deltagarna att 
övervinna sina hinder. Även ”Tanken på en bra form” och ”Viljan att ha en god hälsa” uppkom 
som egna exempel.
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    Kön
Männen upplevde ”Mer tid för familjen” som en signifikant mer betydande barriär än 
kvinnorna (se tabell 5).

             Tabell 5. Kön barriärer
          Man        Kvinna

Barriär M        SD M        SD   t       df     p

Mer tid med familjen 2.30*    1.09 1.71*    0.77 -2.19  134  .04

                 * Signifikanta skillnader enligt post-hoctest (Bonferroni).

     Åldersgrupper 
Det visades ingen signifikant skillnad mellan de olika åldersgrupperna och upplevda barriärer 
till fysik aktivitet.  

     Aktivitetsnivå
De som befann sig i förnekelsestadiet upplevde ”Stress/tidsbrist” som en signifikant större 
barriär till fysisk aktivitet än de som befann sig i aktivitetsstadiet (se tabell 6). De som befann
sig i förberedelsestadiet upplevde ”Rädsla för skador” som ett signifikant större hinder än de 
som befann sig i aktivitet och begrundandestadiet. De som befann sig i förnekelse-, 
begrundande- och förberedandestadiet upplevde att de i signifikant större utsträckning 
hindrades av ”Otillräcklig förmåga/dålig fysisk form” jämfört med de som befann sig i 
aktivitetsstadiet. Deltagarna som befann sig i förnekelse- och begrundandestadiet upplevde att 
de ville tillbringa ”Mer tid med familjen” som ett hinder i signifikant högre utsträckning än de 
som befann sig i aktivitetsstadiet. De som befann sig i aktivitetsstadiet skiljde sig signifikant
mot de som befann sig i förnekelsestadiet på så vis att de som befann sig i aktivitetsstadiet inte 
ansåg att de saknade ”Stöd hemifrån” eller att de hade ”Mycket att göra i hemmet” i samma 
utsträckning som de som befann sig i förnekelsestadiet. 

Tabell 6. Aktivitetsnivå barriärer
Förnekelse Begrundande Förberedelse Handlings Aktivitets

Barriärer M        SD M        SD M        SD M        SD M        SD      f       df     p

Stress/tidsbrist 3.21*    1.05 2.67     1.20 2.72     0.96 2.25     0.96 2.00*    1.03      5.54   4   .00

Rädsla för skador 1.57    1.09 1.25*    0.53 2.00*    0.97 1.75     1.50 1.29*    0.67       2.22   4    .01

Otillräcklig förmåga/
dålig fysisk form 2.36*    1.50 2.00*    0.93 2.17*    0.92 1.50     1.00 1.40*    0.69       4.77   4    .00

Mer tid med familjen 3.14*    1.29 2.71*    1.08 2.22     0.94 1.75     0.50 1.93*    0.93       6.18   4    .00

Saknar stöd hemifrån 2.21*    1.37 1.78     1.00 1.59     0.94 1.50     0.58 1.37*    0.75       2.44   4    .02

Mycket hemarbete 3.14*    1.10 2.74     1.18 2.61     1.04 2.00     0.82 2.21*    1.09       3.53   4    .02

* Signifikanta skillnader enligt post-hoctest (Bonferroni).

Diskussion
Syftet med studien var att undersöka den fysiska aktivitetsnivån hos de anställda samt ta reda 
på vilka motivationsfaktorer och barriärer de upplevde till fysisk aktivitet. Syftet innefattade
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även att se om motiv och barriärer skiljde sig beroende på aktivitetsnivå, ålder och kön. Det 
undersöktes även hur aktiviteten kring företagets erbjudande till fysisk aktivitet såg ut.

Resultatet visade att mer än hälften (55 %) av de anställda befann sig i aktivitetsstadiet medan 
de andra var relativt jämnt spridda över de andra nivåerna. De främsta motivationsfaktorerna 
till fysisk aktivitet var förbättrad kondition, förbättrad hälsa samt ökad fysisk styrka. De 
vanligast förekommande barriärerna visade sig vara att de upplevde att de hade mycket att göra 
i hemmet, stress/tidsbrist samt brist på motivation. Vid jämförelsen mellan aktivitetsnivåerna 
visade det sig att, framför allt, de i förnekelsestadiet skiljde sig gällande de flesta motiv och 
barriärer jämfört med de i de stadierna längre fram i modellen. Den enda signifikanta 
skillnaden som visades mellan åldersgrupperna var att de anställda i åldern 41-50 i högre grad 
motiverades av att företaget erbjuder fysisk aktivitet än de i åldern 19-30. Resultatet visade att 
28 procent utnyttjade företagets erbjudande till fysisk aktivitet i läget för undersökningen och 
att de främsta anledningarna till att det inte utnyttjades uppgavs vara tidsbrist, avsaknad av 
målsättning samt att de tränar på egen hand.

Företaget erbjuder fysisk aktivitet
Det visade sig att mindre än hälften av deltagarna i undersökningen utnyttjade företagets 
erbjudande till fysisk aktivitet. Resultatet visade att det skulle kunna ske en ökning i antalet 
anställda som använder sig av företagets gym och andra aktiviteter, exempelvis om de fick 
möjlighet att utnyttja det på arbetstid. Ett exempel är att de erbjuds en friskvårdstimme 
dagligen alternativt ett antal dagar i veckan då de får möjlighet att utföra någon form av 
träning. De anställda såg det som en bra lösning för att underlätta utnyttjandet av 
företagserbjudandet. Josefssons (2005) undersökning på Försvarsmakten visade att majoriteten 
av de anställda utnyttjade förmånen fysisk aktivitet på arbetsplatsen och det höga deltagandet 
ansågs delvis bero på att de kunde utföra fysisk aktivitet på betald arbetstid och att de hade ett 
stort antal kostnadsfria alternativ att välja på. Kruger med kollegor (2007) fick även de fram att 
de flesta (70 %) skulle utnyttja friskvårdserbjudandet om det var lättillgängligt, rätt tidpunkt 
samt om det skedde på arbetstid. Företaget erbjuder ett bra utbud av fysisk aktvitet till sina 
anställda men det finns anställda som inte har möjlighet att ta del av det. Vissa bor långt ifrån 
arbetet och samåker till jobbet vilket begränsar tillgängligheten till träningslokalerna i 
anslutning till arbetsplatsen. Resultatet visade att de anställda som pendlar till arbetet föreslog
en subvention för att kunna utföra fysisk aktivitet på hemorten, men även för dem skulle 
träning på arbetstid kunna vara en lösning. I Brickell och Chatziasarantis (2007) studie 
framgick det att tillgången till gymmet eller andra träningsanläggningar spelade stor roll i hur 
motiverade individer blir till att träna. Det var viktigt att arbetsplatsen stödjer utövandet av 
fysisk aktivitet. En studie gjord av Ståhl med kollegor (2001) visade att en person som hade
lågt socialt stöd från till exempel arbetsplatsen hade mer än dubbelt så stor risk att vara 
stillasittande än de med högt stöd. De i förnekelsestadiet upplevde i föreliggande studie
avsaknad av stöd hemifrån som en större barriär till fysisk aktivitet än de som befann sig i 
aktivitetsstadiet. Det kan därför vara extra viktigt att företaget visar dem sitt stöd då det sociala 
stödet har visat sig vara en viktig motivationsfaktor till fysisk aktivitet både enligt McEachan 
med kollegor (2008) och Bragg med kollegor (2009). Eftersom företaget i fråga är stort och har 
många anställda kan det vara komplicerat att nå ut till varje enskild individ. Det är i det här 
fallet enklare att ge ett stöd till de anställda som grupp, vilket företaget delvis gör genom att 
erbjuda en träningsanläggning med aktivteter. Att genomföra fysisk aktivitet på arbetstid skulle 
givetvis innebära ett stort stöd från företaget. Företaget har en komplex uppbyggnad vilket kan 
skapa problem rörande friskvårdstimmen. Att låta de anställda gå ifrån utan att störa 
produktionsflödet kan vara en utmaning att lösa i praktiken. Gruppaktiviteter på fasta tider 
uppkom som en av de främsta faktorerna för att underlätta utnyttjandet av företagets aktiviteter. 
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Företaget erbjuder det i dagsläget och resultatet kan ses som ett kvitto på att det fyller en viktig 
funktion. Många upplever att deras träning inte påverkas alls av det företaget erbjuder, vilket 
kan bero på att många även har svarat att de tränar på egen hand i frågan som eftersöker 
anledningen till att de inte utnyttjar företagserbjudandet. Det behöver alltså inte betyda att 
verksamheten är dålig utan att de anställda i vissa fall väljer ett annat alternativ.

Motiv
     Vanligast förekommande
Resultatet tyder på att deltagarna i undersökningen främst motiverades av hälsoskäl, så som 
förbättra kondition, hälsa och fysisk styrka, vilket går i linje med tidigare forskning. Johansson 
(2006) och Josefsson (2005) fick båda fram i sina studier att hälsoskäl var en av de främsta 
motivationsfaktorerna till fysisk aktivitet. Förbättra kondition samt öka fysisk styrka ses som 
yttre motivationsfaktorer. Enligt flertalet studier anses det svårare att få ett långsiktigt beteende 
då individen drivs av yttre motivationsfaktorer (Biddle & Mutrie, 2001; Buckworth, et al., 
2007; Hagger & Chatzisarantis, 2007; Ryan & Conell, 1989; Ryan & Deci, 2000). Anshel
(2006) menar att ett sätt att stärka personens inre motivation är att hitta träningsformer som 
personen känner glädje till och tycker är rolig. En möjlighet för företaget att påverka kan i det 
här fallet vara att anordna en ”prova på månad”. De anställda får här möjlighet att testa olika 
aktiviteter som företaget erbjuder, men möjligtvis också andra aktiviteter där de kan bjuda in 
instruktörer utifrån. För att öka antalet deltagare och variationen i aktiviteterna kan det 
utformas någon form av tävling där de som testat flest olika aktiviteter vinner någon form av 
hälsoinriktat pris som är en yttre belöning. I de tidigare stadierna, innan fysisk aktivitet har 
blivit en vana, kan yttre belöningar bidra till fortsatt utövande (FYSS, 2008). Den yttre 
motivationen används för att locka fram den inre. Det underlättar att lista ut vilken 
träningsform individen finner intressant genom att testa olika. Individer i alla stadier i 
transteoretiska modellen har nytta av det, de i de tidigare stadierna som kan behöva hjälp att 
hitta ”sin” aktivitetsform men även de i de senare stadierna för att undvika att träningen blir för 
enformig och att de blir uttråkade.
     
     Kön och ålder
Fördelningen män respektive kvinnor var relativt ojämn. Eftersom företaget bestod av 
majoriteten män kan det hända att siffrorna speglade verkligheten. Att gruppen kvinnor är så 
pass liten kan göra att siffrorna blir aningen missvisande, då ett fåtal deltagare som tycker 
annorlunda kan påverka resultatet mycket. Men det finns även en möjlighet att resultatet 
speglade vad resten av kvinnorna tyckte. Tidigare forskning gjord av Sit med kollegor (2008) 
visade att kvinnor främst motiverades av utseende, njutning och att ha en fin kropp. Resultatet i 
föreliggande studie visade att det enda motivet som går i linje med tidigare forskning var 
viktnedgång. I övrigt motiverades kvinnorna i högre grad av rehabilitering, förbättra 
färdigheter, tävling, mental kick samt en timeout i vardagen än män. En anledning till att 
resultaten skiljer sig från tidigare forskning kan tänkas bero på att kvinnorna i undersökningen 
vistas i en relativt mansdominerad miljö och kan tänkas formas därefter.

Socialt stöd har i många åldersklasser setts som ett viktigt motiv till fysisk aktivitet, ju äldre 
människor blir desto viktigare är det (Baert et al., 2011). Resultatet visade att den äldre 
åldersgruppen 41-50 i högre grad motiverades av att företaget erbjuder fysisk aktivitet än den 
yngre åldersgruppen 19-30. Att företaget erbjuder fysisk aktivitet är ett slags socialt stöd vilket 
kan förklara hur de äldre anser det mer motiverande än de yngre. Dock skiljde sig inte den 
äldsta åldersgruppen signifikant från de yngre. Det kan vara av intresse att ta reda på 
fördelningen av aktivitetsnivå åldersgrupperna sinsemellan för att se om det kan vara en 
anledning till resultatet. Det kan vara så att det inte finns många aktiva i den äldsta 
åldersgruppen vilket kan öka anledningarna för företaget att arbeta med just socialt stöd 
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eftersom det visat sig vara viktigare i högre ålder. De äldre som får utföra fysisk aktivitet i 
interaktion med andra deltar mer (Baert et al., 2011).

     Aktivitetsnivå
Resultatet visade att de som befann sig i förnekelsestadiet hade färre motivationsfaktorer än de 
som befann sig i framför allt förberedelse-, handlings- och aktivitetsstadiet. De som befann sig i 
de tre senare stadierna upplevde fler motivationsfaktorer än de i förnekelsestadiet i många 
anseenden medan de i förnekelsestadiet inte motiverades mer i någon kategori än de i de högre 
stadierna. Det instämmer med tidigare forskning som säger att de som befinner sig i ett stadium 
längre fram finner fler anledningar till att utföra fysisk aktivitet än de som befinner sig i 
tidigare stadier i modellen (Parish, 2006). De individer som befinner sig i förberedelse-, 
handlings- samt aktivitetsstadiet motiveras enligt Sit med kollegor (2008) mer av hälsofördelar 
än de som befinner sig i begrundande- och förnekelsestadiet. Det visade sig även i resultatet där 
alla de fyra senare stadierna i högre grad motiverades av förbättrad hälsa, kondition och att 
hålla formen, alltså hälsofördelar, jämfört med de individer i förnekelsestadiet. De som befann
sig i aktivitets-, förberedelse- och handlingsstadiet motiveras även signifikant mer av att öka 
den fysiska styrkan och förbättra färdigheter än de som befann sig i förnekelsestadiet. De i 
förnekelsestadiet skiljde sig mycket från de andra stadierna när det kom till 
motivationsfaktorer. Enligt Marcus och Forsyth (2008) upplever de som befinner sig i 
förnekelsestadiet inte att de behöver någon förändring och att fysisk aktivitet inte är någon 
viktig del i deras liv där de väger nackdelarna över fördelarna. Eftersom de inte anser sig 
behöva den fysiska aktiviteten eller förändringen motiveras de förmodligen inte av något då de 
möter tanken med förnekelse eller motstånd. Det kan vara en anledning till att skillnaden är så 
stor mellan just gruppen individer i förnekelsestadiet och individerna i de andra stadierna. 

Den största utmaningen är att nå de anställda som befinner sig i förnekelsestadiet. Det är enligt 
Prochaska med kollegor (1994) viktigt att inte tvinga individerna i förnekelsestadiet utan få 
dem att själva inse fördelarna med ett fysiskt aktivt liv. För att närma sig dem i 
förnekelsestadiet kan företaget enligt Marcus och Forsyth (2008) bjuda in en gästföreläsare. Ett 
exempel kan vara att försöka bjuda in en intressant gästföreläsare, som lockar på grund av 
orsaker förutom det aktuella ämnet. Är föreläsaren exempelvis en känd profil kan även de som 
inte intresserar sig för fysisk aktivitet, de i förnekelsestadiet, lockas att gå dit och därmed har 
möjlighet givits att upplysa dem om passande information om temat. För att få igång de i 
begrundandestadiet kan företaget enligt Marcus och Forsyth (2008) utnyttja speciella tider på 
året, som till exempel nyår, för information till fysisk aktivitet. Det är vanligt att lägga 
nyårslöften om att bli mer fysiskt aktiv och det kan därför vara gynnsamt att informera om 
fysisk aktivitet just i det skedet för att individerna är mer mottagliga. De som befinner sig i 
förberedelsestadiet och handlingsstadiet kan påverkas positivt av dagliga tipsmejl (Marcus & 
Forsyth, 2008). Ett dagligt mejl kan kännas mer än nödvändigt medan ett i veckan kan kännas 
mer rimligt. Mejlet skulle kunna innehålla information, råd och tips gällande fysisk aktivitet, 
kost och liknande samt vad företaget erbjuder i veckan. Det är ett effektivt sätt att både 
informera och skapa intresse. Marcus och Forsyth (2008) förespråkar även stödgrupper för 
personerna som befinner sig i begrundande- och handlingsstadiet. I det här fallet behöver inte 
företaget erbjuda en fysisk samlingsplats för deltagarna utan ett forum på internet kan vara en 
effektiv lösning då deltagarna har mer möjlighet att välja när de vill utnyttja tjänsten och alla 
får samma förutsättningar oavsett vart de bor. Deltagarna kan logga in och dela med sig av sina 
erfarenheter, be om råd och tips samt hjälpa och stötta varandra. Det underlättar för företaget 
som inte själva behöver göra allt arbete utan även kan utnyttja den kunskapen de anställda bär 
på. Ett annat sätt att utnyttja kompetensen som finns inom företaget kan vara att låta de 
individer som är i aktivitetsstadiet vara ”faddrar” till de som vill bli fysiskt aktiva och behöver 
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stöd. Marcus och Forsyth (2008) menar att ett sätt att arbeta med återfallsprevention, som är 
viktigt för de i aktivitetsstadiet, är att be individen stödja en arbetskamrat eller någon i sin 
omgivning som vill bli mer fysiskt aktiv. Det gör därmed nytta både för individen som vill bli 
mer fysiskt aktiv och individen som redan är det. Ett annat sätt att arbeta med 
återfallsprevention är att stimulera de i aktivitetsstadiet genom att organisera event som 
innefattar fysisk aktivitet (Marcus & Forsyth, 2008). Att företaget, enligt kännedom, anordnar 
flera aktiviteter årligen som utnyttjas av många anställda kan motverka återfall. Individerna 
håller då motivationen uppe och har möjlighet att sysselsätta sig med varierande aktiviteter 
under organiserade former. Enligt Marcus och Forsyth (2008) leder deltagande i olika 
aktiviteter till minskad risk för tristess och i somliga fall återfall.

Barriärer
     Vanligast förekommande
De två vanligaste barriärerna bland deltagarna visade sig vara att de upplevde att de har mycket 
att göra i hemmet samt stress/tidsbrist. Dessa två faktorer går hand i hand och bekräftas även av
en mängd tidigare forskning som menar att tidsbrist är det vanligaste skälet till utebliven fysisk 
aktivitet (Anshel, 2006; Berry et al., 2005; Faskunger, 2004; Sit et al, 2008). Enligt Anshel 
(2006) handlar det i många fall inte om faktisk tidsbrist utan upplevd. För att hantera barriären 
tidsbrist kan företaget öka medvetenheten hos de anställda att även lättare träning gör nytta för 
hälsan. Eftersom många av de anställda förmodligen har lite tid att undvara för fysisk aktivitet 
handlar det om prioriteringar och planering. Företaget kan därmed stötta de anställda med 
information om hälsofördelar med träning som kanske gör att de prioriterar annorlunda, ge 
planeringsalternativ och hjälpa dem att ge exempel som kan göra träningen till en del av 
vardagen och att det blir en vana. Förutom att erbjuda fysisk aktivitet på arbetstid, som antas 
underlätta barriärerna tidsbrist och mycket att göra i hemmet, kan det vara av nytta att ge 
exempel på vardagsmotion som inte är särskilt tidskrävande. Exempel på det kan vara att gå i 
trappan istället för att ta hissen, cykla till arbetet och så vidare. En liten mängd fysisk aktivitet 
kan även den vara gynnsam (SBU, 2007). Genom de öppna frågorna i föreliggande 
undersökning uppkom bland annat hinder som att de hade långt till träningslokalen samt att de 
engagerade sig i andra tidskrävande intressen. Faskunger och Hemmingson (2005) kom i sin 
studie fram till att förutom tidsbrist, som visat sig vara den vanligaste barriären till fysisk 
aktivitet, påverkar andra faktorer som exempelvis låg självkänsla, dålig tillgänglighet eller att 
individer värderar andra sysselsättningar högre. Att ägna sig åt andra sysselsättningar behöver 
inte alltid vara negativt beroende på vilken slags sysselsättning det handlar om. Andra intressen 
som exempelvis trädgårdsarbete kan i många fall innefatta att individen är i rörelse och att det 
sker en kraftansträngning, trots att individen i fråga kanske inte ser det som en fysisk aktivitet. 
Även i ett sådant fall blir informationen viktig för att öka kunskapen hos individen om vad 
fysisk aktivitet innebär, att även lättare aktiviteter kan göra nytta för hälsan och välbefinnandet.

     Kön och ålder
Männen i föreliggande studie såg viljan att spendera mer tid med familjen som ett större hinder 
till fysisk aktivitet än kvinnorna. Tidigare forskning inom ämnet menar att kvinnor upplever 
fler hinder än män och upplever praktiska, hälso- och prioriteringshinder större än männen 
(Sørensen & Gill, 2008). Då resultaten i föreliggande studie inte visade att kvinnorna upplevde
något hinder signifikant större än männen går det emot den tidigare forskningen. En anledning 
till det kan tänkas bero på den ojämna fördelningen mellan antalet deltagare i respektive 
könsgrupp. Om ett fåtal kvinnor exempelvis tillhörde den yngre åldersgruppen och i dagsläget 
inte har någon egen familj, vilket kan göra att de inte ser mer tid för familjen som ett hinder, 
kan påverka resultatet mycket då antalet är så få. Alltså kan en mindre avvikelse i små grupper 
få en större påverkan på resultatet.
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Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan de olika åldersgrupperna och upplevda 
barriärer. Tidigare forskning säger att äldre är mindre benägna än yngre vuxna att följa 
rekommendationerna för fysisk aktivitet då de kan anta att hälsorekommendationerna är riktade 
mot yngre människor och att de känner sig hindrade i sin fysiska funktion (Ory et al., 2002). 
Huruvida aktiva de olika åldersgrupperna är förtäljer inte undersökningen men de äldre 
deltagarna upplever inte sin fysiska förmåga som ett större hinder än de yngre. 
Arbetsuppgifterna på företaget är relativt fysiskt krävande vilket kan föra med sig att kroppen 
tål en viss mängd fysisk ansträngning, som i sin tur kan leda till att de anställda inte upplever
hinder i sin fysiska funktion. En annan anledning kan tänkas vara att en stor del av deltagarna 
idag är fysiskt aktiva. De deltagare som befinner sig i aktivitets- handlings- och 
förberedelsestadiet är redan aktiva eller står i startgroparna för att förändra sitt beteende vilket 
innebär att de inte upplever sin fysiska funktion som ett hinder. Prochaska med kollegor (1992) 
menar att individerna som befinner sig i handlingsstadiet har en tro på sin förmåga att ändra sitt 
beteende och bli fysiskt aktiv. Hade alla på företaget deltagit i undersökningen hade 
möjligheten funnits att ett större antal hade befunnit sig i de tidigare stadierna och därmed hade 
resultatet eventuellt kunnat se annorlunda ut.

     Aktivitetsnivå
De deltagare i föreliggande studie som befann sig i de lägre stadierna, men framför allt i 
förnekelsestadiet, upplevde fler barriärer till fysisk aktivitet än de som befann sig i de stadierna 
längre fram i modellen. De i aktivitetsstadiet har hittat en strategi att överkomma sina upplevda 
barriärer (Marcus & Forsyth, 2008). Kim (2007) beskriver att ju närmre aktivitetsstadiet en 
individ befinner sig desto färre barriärer och desto fler fördelar upplever individen. Han menar 
även att de barriärer som ändå tenderar att uppkomma har individen en högre tro på att han/hon 
kan övervinna ju närmre aktivitetsstadiet denne befinner sig. De deltagare som befann sig i 
förnekelsestadiet, begrundande och förberedandestadiet upplevde i föreliggande studie att de 
hade otillräcklig förmåga och dålig fysisk form som en större barriär än de som befann sig i 
aktivitetsstadiet. Att individerna upplevde de två tidigare nämnda barriärerna skulle kunna 
grunda sig i en rädsla för att utmana sig själv. Kompetens-utmaning och fitness-hälsa visade sig 
i en studie av Sit med kollegor (2008) vara motiv som uppfattades betydligt mer viktiga för 
individerna i förberedelsestadiet jämfört med de som befann sig i begrundande- samt 
förnekelsestadierna. Dessa två motiv var också högre rankade bland individerna i 
handlingsstadiet och aktivitetsstadiet än de individer som befann sig i förnekelsestadiet.
Rädslan för att våga utmana sig själv kan grunda sig i en låg självtillit. Självtilliten kan vara 
något som skiljer sig markant åt stadierna emellan. Både självtillit och förväntningar på 
resultatet har enligt Bandura (1997) betydelse i beslutet av levnadsvanor, ändring av beteenden 
som inte gynnar hälsan och upprätthållande av ett nytt beteende. Han påstår även att dessa 
faktorer ibland kan vara motsägande exempelvis då en individ inser att de gör en hälsovinst 
genom att utföra en viss handling (förväntningar på resultatet) samtidigt som de ser sig 
inkapabla till att utföra regelbunden motion (självtillit) till exempel på grund av tidsbrist. Den 
bristande överrensstämmelsen mellan faktorerna kan bero på att individen inte har kunskap 
eller de färdigheter som krävs för att utföra den önskade handlingen (Bandura, 1997). Genom 
att i de tidigare stadierna ge ut den information de saknar och därmed arbeta med individernas 
självtillit kan det göra att de får en högre tro på sig själva, vågar utmana sig själva och klarar av 
att ta motgångar på ett bättre sätt. Därmed kanske deras tro på sin fysiska förmåga och fysiska 
form ökar, vilket kan göra att de upplever det som ett mindre hinder än tidigare. Enligt 
Patterson med kollegor (2006) lyckas de som tror på sig själva och sin egen förmåga bättre än 
de som inte tror på sin förmåga och därmed har lägre självtillit. Bandura (1997) menar att tron 
på en positiv konsekvens av ett beteende kan vara av större vikt än att beteendet i sig orsakat en 
faktisk positiv konsekvens tidigare. Av den anledningen kan individers beteende bättre förutses 
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på den tro de har på sina färdigheter än vad de faktiskt kan åstadkomma (Bandura, 1997). För 
att öka en individs självtillit kan det vara fördelaktigt att ta hänsyn till transteoretiska modellens 
olika stadier. I en studie gjord av Lowther, Mutrie och Scott (2007) beskriver de att de 
kognitiva processerna är de mest förekommande i de tidiga faserna inom transteoretiska 
modellen, då individer inte är regelbundet fysisk aktiva eller aktiva överhuvudtaget. Beteende 
processerna har däremot visat sig vara mer förekommande i de senare faserna. Med kognitiva 
menas enligt Mulland och Markland (1997) att saker som att skaffa sig information om fördelar 
med att vara fysisk aktiv, att ta reda på vilka alternativ det finns att motionera exempel 
tillsammans med andra. Med de beteendemässiga innefattar bland annat att ta hjälp av andra för 
att komma i gång med sin motion, att aktivt belöna sig själv när man nått ett delmål eller att se 
till att röra sig i miljöer som gör steget till aktivitet lätt att ta (Mulland & Markland, 1997). Det 
är därmed viktigt att ge individerna den information de saknar. Utmaningen är att nå ut till dem 
som befinner sig i de tidigare stadierna, framför allt förnekelsestadierna eftersom de själva 
förmodligen inte väljer att ta del av officiell information. Ett förslag kan vara att undersöka 
aktivitetsnivå under exempelvis hälsoundersökningar om det förekommer på regelbunden basis 
inom företaget. Befinner sig individen då i förnekelsestadiet kan företaget be om lov att få 
informera om fysisk aktivitet och på så vis fånga upp de som i dagsläget inte överväger en 
livsstilsförändring. De i faserna längre fram i modellen kan antas söka information på egen 
hand i större utsträckning då de är intresserade av ämnet.

Relapse prevention
Många deltagare, så mycket som 55 procent, visade sig befinna sig i aktivitetsstadiet. Ett flertal 
olika studier på olika befolkningar har sammanställts av Prochaska och Nocross (2001) och de 
uppskattar att 50-60 procent av befolkningen befinner sig i förnekelsestadiet, 30-40 procent i 
förberedelsestadiet och endast 10-20 procent är redo för handlingsstadiet. Resultatet i 
föreliggande studie stämde inte alls överens med tidigare forskning. Anledningen till det kan 
tänkas vara att det finns ett stort mörkertal med många inaktiva anställda. Endast ett fåtal (34 
%) av de tillfrågade valde att delta i studien och det kan tänkas att de med högst intresse för 
ämnet valde att medverka. Oavsett hur den verkliga fördelningen ser ut är det viktigt att jobba 
mot individerna i aktivitetsstadiet, likväl som de individer i de andra stadierna, med 
återfallsprevention för att undvika återfall eller avhopp. Det är enligt Statens Folkhälsoinstitut 
(2008) vanligt att drabbas av återfall under förändringsprocessen, vilket kan leda till 
förflyttningar till ett tidigare stadium, och de poängterar därför vikten av att arbeta med 
återfallsprevention. Genom att känna till vilka högrisksituationer det finns till återfall kan 
individen förbereda sig på hur han eller hon ska hantera en sådan situation om den skulle 
uppkomma (Marlatt & Gordon, 1980; SBU, 2007). Ett sätt att definiera högrisksituationer är att 
identifiera de personliga barriärerna individerna upplever. Efter det är det lättare att hantera och 
lägga upp en plan för hur de ska agera om de upplever att de exempelvis har mycket att göra i 
hemmet, känner sig stressade och upplever tidsbrist eller saknar motivation, som visade sig 
vara de främsta barriärerna i den här studien. Att hantera en högrisksituation när den uppstår
skapar i sin tur enligt Bandura (1997) högre självtillit som i sin tur ökar chansen att upprätthålla 
det nya beteendet. Även om individen har en plan för hur han eller hon ska hantera en 
högrisksituation om den uppstår är det inte alltid lätt att hantera den och det händer att vi 
misslyckas. I återfallsprevention handlar det inte bara om att identifiera högrisksituationer utan 
även om att skilja på tillfälliga bakslag, såkallade lapses, och riktiga återfall, relapses. Det 
innebär att om ett tillfälligt bakslag kan ses som en lärdom och inte som ett misslyckande så 
minskar risken för återfall (Buckworth & Dishman, 2002; SBU, 2007). Här bevisas det 
ytterligare en gång att informationen är viktig, att öka medvetenheten. Det är viktigt att de 
anställda vet om att ett missat träningstillfälle/vecka inte innebär att det nya beteendet är brutet
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och att de är tillbaka på ruta ett igen. Här kan de snarare använda sig av sin erfarenhet och 
fundera över hur de ska försöka undvika en liknande situation i framtiden.

Metoddiskussion
Begreppsvaliditeten blir högre då det som är avsett att studeras verkligen studeras (Hassmén & 
Hassmén, 2008). Genom att använda ett befintligt och tidigare beprövat mätinstrument som 
MTUAM stärks validiteten då övertygelsen att rätt saker studeras ökar. Genom att använda sig 
av färdiga frågor minskar även risken för formuleringsmisstag, hade det förekommit hade de 
förmodligen redan uppmärksammats (Elofsson, 2005). Genomförandet av en pilotstudie på en 
liknande grupp för att se hur frågeformuläret upplevs och tolkas av andra stärker validiteten 
ytterligare. Det var positivt att göra en pilotstudie på personer med liknande erfarenheter som 
de tilltänkta deltagarna, bland annat för att se om frågorna är lätta att förstå (Bell, 2000). Första 
utskicket via post resulterade i ett stort bortfall och tidsåtgång, vilket är en risk med metoden. 
Det gavs möjlighet att lämna ut en ny omgång enkäter till en ny avdelning med andra 
arbetsförhållanden som skulle fylla i enkäterna på plats, då chefen ansvarade för att dela ut och 
samla in materialet. Svarsfrekvensen blev bättre och hela processen gick snabbare. 
Anledningen till att enkäten skickades ut via posten från början var i det här fallet att 
produktionen inte fick störas och de anställda inte har möjlighet att lämna sina arbetsuppgifter. 
En fördel med att skicka enkäterna med post är enligt Mitchell och Jolley (2009) att 
respondenten kan känna sig mer anonym. Alla deltagare som svarade via post fyllde i samtliga 
uppgifter medan tre av de deltagare som fyllde i på arbetsplatsen valde att utelämna födelseår. 
En anledning till det kan tänkas vara att de inte kände sig tillräckligt anonyma. En studie 
baserad på hur respondenten själv upplever sitt beteende kan i föreliggande studie vara en risk
och medföra en lägre reliabilitet. Det kan hända att respondenten förskönar sitt beteende och 
upplever sitt faktiska beteende samstämmigt med sitt önskvärda, trots att det i realiteten inte är 
det. Hassmén och Hassmén (2008) menar att en hög reliabilitet innebär att de siffror som tas 
fram är tillförlitliga. Det kan även tänkas vara så att de som fick fylla i enkäterna på 
arbetsplatsen satt tillsammans med sina arbetskamrater, vilket kan ha påverkat hur de valde att 
svara. Fördelningen mellan antalet deltagande kvinnor (19) och män (120) skiljde sig mycket. 
Det för med sig en risk för missvisning i resultatet då en mindre avvikelse i gruppen kvinnor 
kan bli mer synlig än i gruppen män, där avvikelsen kan försvinna i mängden. Företaget är 
relativt mansdominerat vilket kan göra det svårt att kräva ett urval som skiljer sig från 
verkligheten.

Det första urvalet, som svarade via post, innefattade alla anställda på de två utvalda 
avdelningarna. Det andra urvalet, innefattade inte alla utan fyra utvalda grupper som 
representerade cirka hälften av de anställda på avdelningen. För att vi ska kunna uttala oss om 
vad som gäller generellt i populationen är det viktigt att urvalet är en bra spegelbild av hela 
populationen (Hassmén & Hassmén, 2008). Eftersom, i andra urvalet, en del av avdelningen 
valdes ut av företaget har inte alla fått samma möjlighet att svara. Det kan hända att en särskild 
grupp på avdelningen har en särskild kultur för hur de ser på träning vilket gör att de kan skilja 
sig från resten av avdelningen. Det gör det svårt att uttala sig om hela företaget och även de 
aktuella avdelningarna men det går att se ett mönster. Även de som har valt att delta i 
undersökningen (139) skiljer sig på något sätt från de som valt att inte delta (274). I det här 
fallet kan det misstänkas att intresset för ämnet spelar roll då en stor andel visade sig vara 
fysiskt aktiv. Om något skulle ha gjorts annorlunda skulle ett sätt vara att utesluta 
postenkäterna från undersökningen och att hela avdelningen, som fick svara på arbetsplatsen, 
hade fått möjlighet att fylla i. Det hade varit ett sätt att öka möjligheten att kunna generalisera 
resultatet i efterhand samt att nå de individer som befinner sig i de lägre stadierna och inte har 
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samma intresse för fysisk aktivitet. Speciella förutsättningar gör att det är svårt att genomföra 
det i praktiken.

     Etik
För att göra en etisk korrekt studie har det utgåtts ifrån Policydokumentet God forskningssed 
(Vetenskapsrådet, 2011) som påvisar att det är viktigt följa de fem kraven gällande information, 
samtycke, konfidentialitet, nyttjande och individskydd. För att uppfylla informationskravet 
gavs tydlig information om studien så att deltagarna var medvetna om vad de gav sig in på 
genom att ställa upp. Det innebar en presentation av oss som forskare likväl som information 
om fördelar med deltagande i studien. Det gjordes genom ett informationsbrev som alla 
deltagare fick i samband med enkäten (Se Bilaga 2). Samtyckeskravet uppfylldes då det sätts
lite press på deltagarna och möjligheten med att delta i studien istället betonas. I det här fallet 
förklarades det hur företaget kunde använda siffrorna för att utveckla verksamheten. Det 
informerades även noga om rätten att avbryta påbörjat deltagande utan att behöva förklara 
varför. För att uppfylla konfidentialitetskravet har det inte använts några namn, utan istället har 
alla enkäter numrerats från ett till och med 139. Frågeformulären som löpande har kommit in 
har förvarats på ett ställe där endast vi forskare har tillgång till dem. Nyttjandekravet 
tillfredsställs då det informerades om att datan endast kommer att användas för studiens syfte
samt som grund för företagets vilja att utveckla verksamheten. Genom att uppfylla alla 
ovanstående krav och respektera individen uppfylls även individskyddskravet. På den tredje 
avdelningen som valdes ut för att delta i undersökningen fick inte alla individer möjlighet att 
delta i studien vilket inte är etiskt korrekt. De resultat som tagits fram representerar 
avdelningen medan hälften inte har fått möjlighet att vara med att påverka det.

Implikationer
Från basis av föreliggande studie kan rekommendationer ges att vara medveten om att de 
anställda befinner sig i olika stadier i den transteoretiska modellen och därmed kräver olika 
bemötanden. Det har visat sig att de åtgärder som tar hänsyn till vilken nivå individer ligger på 
och vilka förändringsprocesser som tillhör respektive nivå är de som har störst chans att bli 
framgångsrika i upprätthållande av fysisk aktivitet (Mulland & Markland, 1997). Det är även 
viktigt att lägga vikt vid individernas självtillit och helst genom att, som tidigare nämnts, arbeta 
på olika vis beroende på i vilket aktivitetsstadie individen befinner sig i. McAuley, Kramer och 
Colcombe (2004) konstaterar att interventioner som har fokus på självtillit har ett lägre antal 
avhopp från träningsprogrammen samt ökat upprätthållande av träningsdeltagandet, följsamhet.
Enligt Angelöw (2002) är det angeläget att undersöka hur det ser ut på företaget i dagsläget för 
att kunna arbeta effektivt med fysisk aktivitet på arbetsplatsen. Genom att undersöka vilka 
aktivitetsnivåer de anställda befinner sig på samt genom att se vilka som är de främsta motiven
och barriärerna till fysisk aktivitet, kan det ges en översiktsbild vilket gör det lättare att rikta 
insatserna för ett framgångsrikt resultat. De interventioner som riktas mot de individer som är 
redo för en beteendeförändring, det vill säga de som befinner sig i förberedelsestadiet, kan med 
fördel inriktas på de vanligaste barriärerna (Berry et al., 2005). Marcus och Forsyth (2008) 
menar att hälsosatsningar i många fall vänder sig till dem som redan är fysiskt aktiva eller som 
är intresserade. Av den anledningen kan det vara av nytta att göra en satsning på de som 
befinner sig i de tidigare faserna för att få dem intresserade då de förmodligen inte söker upp 
information eller hjälp själva. Ett ytterligare råd är att överväga att erbjuda de anställda som 
pendlar till arbetet subventionering för gymkort eller dylikt samt att överväga ekonomiskt om 
det skulle löna sig att erbjuda ”friskvårdstimme” på betald arbetstid. Enligt föreliggande studie 
skulle antalet fysiskt aktiva ha möjlighet att öka vid dessa åtgärder. Att ha anställda som är 
fysiskt aktiva ger inte bara positiva effekter för individen utan även för företagets effektivitet 
och lönsamhet (Andersson et al., 2004; Angelöw, 2002). Slutligen kan det jämföras huruvida 
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det företaget erbjuder idag överrensstämmer med vad de anställda enligt undersökningen 
faktiskt motiveras av och eftersöker för att efter det, om nödvändigt, genomföra en förändring.

Framtida forskning
I föreliggande studie har det undersökts tre av fyra avdelningar med relativt låg svarsfrekvens. 
Det hade för framtida forskning varit intressant att utföra en mer omfattande undersökning med 
möjlighet att kunna generalisera resultatet för hela företaget och kanske även jämföra 
avdelningarna sinsemellan. Det hade gett en möjlighet att eventuellt rikta resurserna olika till 
olika avdelningar om det skulle behövas.

Nigg med kollegor (2008) menar att det krävs ytterligare forskning kring skillnaden mellan de 
olika faserna i transteoretiska modellen samt vad det är som avgör att vissa personer klarar av 
att höja sig från en nivå till en annan medan andra inte gör det, då det saknas kunskap inom det 
området idag.

Slutsats
Mer än hälften (55 %) av de anställda befann sig i aktivitetsstadiet samtidigt som de andra var
relativt jämnt spridda över de andra nivåerna. De främsta motivationsfaktorerna till fysisk 
aktivitet var förbättrad kondition, förbättrad hälsa samt ökad fysisk styrka. De vanligast 
förekommande barriärerna visade sig vara att de upplevde att de hade mycket att göra i 
hemmet, stress/tidsbrist samt brist på motivation, vilket till stor del går i linje med tidigare 
forskning. Vid jämförelsen mellan aktivitetsnivåerna visade det sig att, framför allt, de i 
förnekelsestadiet skiljde sig gällande de flesta motiv och barriärer jämfört med de i de stadierna 
längre fram i modellen. Tidigare forskning rapporterar att individer i förnekelse- och 
begrundadestadiet upplever fler barrärer än individerna i de övriga stadierna. Den enda 
signifikanta skillnaden som visades mellan åldersgrupperna var att de anställda i åldern 41-50 i 
högre grad motiverades av att företaget erbjuder fysisk aktivitet än de i åldern 19-30. Det har 
framkommit i tidigare forskning att äldre motiveras av socialt stöd i högre grad än yngre. 
Resultatet visade att 28 procent utnyttjar företagets erbjudande till fysisk aktivitet i dagsläget 
och att de främsta anledningarna till att det inte utnyttjades uppgavs vara tidsbrist, avsaknad av 
målsättning samt att de tränar på egen hand.
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Bilaga 1
Motivation Till Upprätthållande Av Motionsvanor (MTUAM) reviderad version. 

1. Födelseår _____________

Man Kvinna

2. Kön □ □

3. Jag är för närvarande fysiskt aktiv

Ja Nej

□ □

4. Jag har för avsikt att bli mer fysiskt aktiv under de närmaste 6 månaderna

Ja Nej

□ □

Regelbunden fysisk aktivitet innebär att du måste vara fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag och minst 5 dagar i 
veckan. Till exempel kan du ta en 30 minuters promenad eller 3 promenader som varar 10 minuter vardera.

5.  Jag engagerar mig för närvarande i regelbunden fysisk aktivitet

Ja Nej

□ □

6. Jag har varit regelbundet fysiskt aktiv de senaste 6 månaderna

Ja Nej

□ □

7. Utnyttjar Du regelbundet den fysiska aktiviteten företaget erbjuder?

Ja Nej

□ □

Om nej på fråga 7, vad beror det på? Instämmer Instämmer
(Om ja, gå vidare till fråga 23) Inte alls helt

( Markera det alternativ som stämmer bäst in på Dig)
8. Jag har inte satt upp någon målsättning □ □ □ □

9. Skada/sjukdom □ □ □ □

10. Otillräcklig förmåga/dålig fysisk form □ □ □ □

11. Brist på energi/trötthet □ □          □ □

12. Brist på motivation □ □          □ □

13. Tidsbrist/svårt att planera in träning  □ □          □ □

14. Svårt att ta sig till träningsanläggningen □ □          □ □

15. Begränsat schema/aktivitetsutbud □ □          □ □

16. Jag tränar på egen hand □ □          □ □
17. Dåliga instruktörer/ledare vid 
      träningsanläggningarna □ □ □ □



Instämmer Instämmer
Inte alls helt

18. Saknar träningspartner □  □ □ □
19. Jag vill träna men hoppar alltid av 
      efter ett tag □ □ □ □
20. Jag vill träna men kommer inte igång 
      på egen hand □ □ □ □

21. Inte roligt □ □ □ □

22. Annat, nämligen ______________________ □ □ □ □

_______________________________________

Vad skulle underlätta för dig att utnyttja företagets erbjudande?
23. Organiserad gruppträning på fasta tider □ □ □ □

24. Att chefen deltar □ □ □ □

25. Träningspartner/instruktör/personligt stöd □ □ □ □

26. Hjälp att komma igång □ □ □ □
     (ge eventuella exempel på sida 4)
27. Större aktivitetsutbud □ □ □ □
     (ge eventuella exempel på sida 4)
28. Fler aktiviteter i anslutning till arbetsplatsen □ □ □ □
29. Tillgång till fler träningstillfällen vid 
      Anläggningarna □ □ □ □

30. Större frihet i arbetstidsplanering □ □ □ □

31. Bättre uppföljning □ □ □ □

32. Annat, nämligen ____________________ □ □ □ □
_____________________________________

Hur påverkas Din träning av det företaget erbjuder?
33. Inte alls, jag tränar som tidigare □ □ □ □

34. Jag tränar mer än tidigare □ □ □ □

35. Jag tränar mindre än tidigare □ □ □ □

36. Den personliga målsättningen stimulerar mig □ □ □ □

37. Annat, nämligen ___________________ □ □ □ □
____________________________________

Följande frågor avser all träning/motion i Ditt liv, alltså även utanför arbetet.

Jag tränar för att:
38. Det är en livsstil/identitet □ □ □ □

39. Rehabilitera mig från skada/sjukdom □ □ □ □

40. Gå ner i vikt □ □ □ □

41. Hålla mig i form □ □ □ □

42. Ha roligt □ □ □ □

43. Träffa vänner □ □ □ □

44. Förbättra min kondition □ □ □ □

45. Öka min fysiska styrka □ □ □ □

46. Förbättra min hälsa □ □ □ □

47. Förbättra mina färdigheter □ □ □ □

48. Få status/erkännande □ □ □ □

49. Tävla □ □ □ □

50. Företaget erbjuder fysisk aktivitet □ □ □ □

51. Det är en mental kick □ □ □ □

52. Hantera/reducera stress □ □ □ □



Instämmer Instämmer
Inte alls Helt

53. Få en time-out från dagliga livet □ □ □ □

54. Jag är tvungen □ □ □ □

55. Annat, nämligen _____________________ □ □ □ □
______________________________________

I vilken utsträckning upplever Du följande faktorer som hinder till träning?
56. Stagnation/märker inga resultat av träningen □ □ □ □

57. Tråkigt/enformigt □ □ □ □

58. Stress/tidsbrist □ □ □ □

59. Brist på energi/trötthet □ □ □ □

60. Brist på motivation □ □ □ □

61. Lättja □ □ □ □

62. Rädsla för skador □ □ □ □

63. Otillräcklig förmåga/dålig fysisk form □ □ □ □

64. Skada/Sjukdom □ □ □ □

65. Vill tillbringa mer tid med familjen □ □ □ □

66. Saknar stöd hemifrån □ □ □ □

67. Mycket att göra i hemmet □ □ □ □

68. Vill träffa mina vänner utanför träningen □ □ □ □

69. Vill utveckla andra färdigheter/intressen □ □ □ □

70. Svårt att ta sig till anläggningen □ □ □ □
71. Begränsat utbud/schema vid
      träningsanläggningarna □ □ □ □

72. Dåliga instruktörer/redskap □ □ □ □

73. Saknar träningspartner □ □ □ □

74. Väder □ □ □ □

75. Annat, nämligen _____________________ □ □ □ □
______________________________________

Jag övervinner mina hinder till träning genom:
76. Tanken på känslan efteråt □ □ □ □

77. Tanken på kicken jag får av att träna □ □ □ □

78. Tanken på att träningen är stresslösande □ □ □ □

79. Tanken på min målsättning □ □ □ □

80. Tanken på förväntade resultat  □ □ □ □
81. Tanken på att företaget erbjuder tillgång till
       fysisk aktivitet □ □ □ □
82. Bra instruktörer/pass vid 
      träningsanläggningarna □ □ □ □

83. Stöd av en träningspartner □ □ □ □

84. Att skifta mellan olika aktiviteter □ □ □ □

85. Rutinen/vanan □ □ □ □

86. Dåligt samvete □ □ □ □

87. Social press □ □ □ □

88. Ångest □ □ □ □

89. Annat, nämligen _____________________ □ □ □ □
______________________________________

Vänligen kontrollera att alla frågor är ifyllda. Tack för Din medverkan!
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Fysisk aktivitet på företag

Hej!

Vi är två studenter som studerar Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning 
idrottspsykologi vid Halmstad Högskola. Vi skall skriva en C-uppsats som handlar om fysisk 
aktvitet på företag. Syftet med studien är att ta reda på den fysiska aktivitetsnivån hos de 
anställda på företaget, samt undersöka vad de upplever för motivationsfaktorer och barriärer till 
fysisk aktivitet. Du har valts ut för att Du är anställd på Scania i Oskarshamn och därmed är 
aktuell för studien. 

Du håller framför dig ett frågeformulär bestående av olika frågor som handlar om din fysiska 
aktivitetsnivå samt dina motiv och barriärer för fysisk aktivitet.  

Undersökningen sker i samarbete med Scania där företaget kommer att ta del av resultatet, för 
att öka möjligheten att förbättra sin verksamhet. Resultaten kommer att redovisas i tabellform, 
vilket innebär att ingen kommer att se hur just Du har svarat, på så sätt är studien konfidentiell. 
Svara därför så ärligt, uppriktigt och så spontant som möjligt. Studien är frivillig och Du kan 
när som helst, utan att ange orsak, avbryta din medverkan. 

En rapport kommer att skrivas där Ni kan få feedback på Era resultat. Vi är väldigt tacksamma 
om Du vill vara med och hjälpa oss med vår uppsats. Ju förr vi får ta del av ditt svar, desto 
bättre. Är det något Du inte förstår eller vill fråga om får Du gärna kontakta oss. 

Ebba Tovstedt, 0730460708 
ebbtov09@student.hh.se

Evelina Moberg, 0723292499
evemob09@student.hh.se

Sista svarsdatum: Söndag 11 december 2011


