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Abstrakt
Tidigare forskning har visat att vi i dagens samhälle är allt mer fysisk inaktiva,
samtidigt som kunskapen om betydelsen av fysisk aktivitet är stor. Hälsofrämjande
arbete är ett sätt att främja befolkningens hälsa och det finns många faktorer som
påverkar hur aktiva vi är. Studiens syfte var att ta reda på hur deltagare i ett hälsoprojekt
upplevde att deras fysiska aktivitetsgrad varierade under projektet och vad de upplevde
påverkade förändringen. Studien har även undersökt hur de upplevde att motivationen
förändrades under projektet. Semi-strukturerad intervju har använts som
undersökningsmetod. Urvalet var fem individer som genomfört ett hälsoprojekt.
Resultatet visade att social gemenskap har stor betydelse för att utföra fysisk aktivtet.
Gemenskapen medförde även att ett förtroende utvecklades som innebar att inte svika
de andra i projektet vilket motiverade till fysisk aktivitet. Undersökningen visade även
att projektet i sig var positivt för att öka aktivtetsgraden men att den till viss del sjönk i
slutet av projekttiden. Andra påverkansfaktorer som nämns är prioriteringen av tid samt
avbrott i aktivteten såsom semester och jul. Vädret påverkade också valet av att vara
aktiv eller inte.
Nyckelord: Fysisk aktivitet, motivation, motivationsfaktorer, beteendeförändring,
hälsofrämjande arbete
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Inledning
Vår vardag innehåller allt mindre fysisk ansträngning (Faskunger, 2001; Winroth & Rydqvist,
2008). Under industrialiseringen på 1800-talet tog tekniken över många fysiskt krävande
moment då rulltrappor, diskmaskin och tvättmaskin utvecklades (Faskunger & Hemmingsson,
2005). Utvecklingen har till stor utsträckning medfört en ökad fysisk inaktivitet då dessa
hjälpmedel finns tillgängliga. Den inaktiva vardag vi har idag beror på stillasittande arbeten
samt en inaktiv livsstil. Dessa faktorer är ett stort hot för vår hälsa (ibid.).
Fysisk aktivitet innebär stora hälsovinster för folkhälsan (SBU, 2007), något som de flesta
också har kunskap om. Ändå är den fysiska aktiviteten låg i jämförelse med Jansson &
Anderssens (2008) rekommendationer om 30 minuters fysisk aktivitet om dagen i enlighet
med SBU (2007). Vilka faktorer påverkar individer till att förändra sin fysiska aktivitetsgrad?
Vad motiverar individer till fysisk aktivitet? Motivation är en viktig förutsättning vid fysisk
aktivitet, samt föränderlig och beroende av sammanhang, situation och förhållanden
(Faskunger & Hemmingsson, 2005).
Hälsofrämjande arbeten kan bidra till att människor röra sig mer i vardagen. Genom att
bedriva dessa arbeten kan många folkhälsosjukdomar förebyggas (Ewles & Simnett, 2005).
Hälsofrämjande arbete är ett paraplybegrepp som syftar till olika aktiviteter för att öka
individers hälsa (Ewles & Simnett, 2005; Winroth & Rydqvist, 2008). Varje hälsoarbete har
som syfte att vägleda individer för en positiv förändring av dess tänkande och handlande.
Detta för att individen lättare ska ha möjlighet att välja vad som är positivt för dem i olika
situationer (Ewles & Simnett, 2005). Syftet med hälsoarbeten är att bibehålla och förbättra
hälsa samt förebygga ohälsa (Wijk, 2003). Detta kan utformas på många olika sätt samt
innefatta varierande varaktighet. En typ av hälsofrämjande arbeten är hälsoarbeten på
arbetsplatser (ibid.).
Den här studien har utförts på uppdrag av ett högteknologiskt företag som genomfört ett
hälsoarbete. Deltagarnas upplevelser av förändringsgraden av fysisk aktivitet och vad som
påverkat förändringen, samt hur de upplever att motivationen ändrats under projektet kommer
att undersökas.
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Problemformulering
Det finns tydliga bevis på att fysisk aktivitet främjar hälsa och förebygger folksjukdomar
(SBU, 2007; Socialstyrelsen, 2009). I en folkhälsorapport från socialstyrelsen (2009)
rapporteras att endast två tredjedelar av vuxna i Sveriges befolkning är aktiva minst 30
minuter om dagen och uppnår därmed rekommendationen för fysisk aktivitet. SBU (2007)
menar att kunskap bland befolkningen finns, men att det inte syns i samma utsträckning i våra
levnadsvanor. Vad finns det då för hinder som påverkar detta? Utveckling av effektiva
hälsoarbeten kräver en förståelse av vilka faktorer som påverkar positiva beteenden (Bragg,
Tucker, Kaye & Desmond, 2009; Faskunger, 2001). Därför finns intresse av att undersöka
vilka faktorer som deltagare i ett hälsoarbete upplever påverkar till fysisk aktivitet.
Kunskapen om påverkansfaktorer för fysisk aktivitet i hälsoarbeten samt att vidmakthålla en
fysisk aktiv livsstil skulle därmed på sikt kunna främja folkhälsan.

Syfte
Studiens syfte är att undersöka upplevelser av förändring i grad av fysisk aktivitet hos
deltagare i ett hälsoprojekt och vad deltagarna upplever har påverkat förändringen.

Frågeställningar
Vilka förändringar i grad av fysisk aktivitet beskriver deltagarna?
Vilka hinder och möjligheter upplevde deltagarna under förändringen?
Hur upplevde deltagarna att motivationen varierade under projektet?

Bakgrund
I bakgrunden presenteras tidigare forskning kring hälsofrämjande arbete,
beteendeförändring, vad som påverkar individer till fysisk aktivitet samt hinder för
vidmakthållande. Bakgrunden kommer även att presentera motivationsteorier.

Hälsofrämjande arbete
WHO (2009) beskriver hälsofrämjande arbete som en process för individer att ta kontroll över
sin egen hälsa och förbättra den. Enligt Ewles & Simnett (2005) finns det olika sorter av
arbeten, främjande av fysisk aktivitet är en av dem. Intervention är en typ av hälsoarbete och
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kan beskrivas som en planerad insats för att förbättra hälsa (ibid.). Interventioner kan
organiseras på olika sätt och pågå allt från en vecka till flera år, de kan ske lokalt på
gruppnivå eller involvera en hel befolkning (Wijk, 2003; Winroth & Rydqvist, 2008). För att
nå en hållbar förändring menar Robroek, Polinder, Bredt & Burdorf (2012) att
interventionstiden inte bör vara för kort, detta kan förklaras av att det tar minst 6 månader att
skapa en rutin för regelbunden fysisk aktivitet (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2010).
Menckel (2004) menar att det finns en begreppsförvirring inom hälsofrämjande arbete. Det
talas om två olika begrepp, prevention, vilket innebär förebyggande samt promotion,
främjande. Prevention riktas mot en riskgrupp för att minska riskerna för ohälsa medan
promotion syftar till att skapa förutsättningar för bättre hälsa. Det går även att arbeta med
både promotion och prevention tillsammans. I hälsofrämjande arbete läggs ansvar på
individen men också på miljön runt omkring individen, exempelvis en arbetsplats. Arbete för
att förbättra hälsa kan ses som en process som ständigt måste utvecklas eftersom individers
förutsättningar ständigt förändras (ibid.).
Större delen av individers tid tillbringas på arbetsplatsen, därför kan hälsofrämjande arbete
vara till fördel då många i yrkesverksam ålder nås (Rongen et al.,2014). Målet för ett
hälsoarbete kommer att styra hur arbetet kommer ske (Winroth & Rydqvist, 2008). När det
finns ett mål är det lättare att utarbeta en plan för att uppnå de resultat som eftersträvas.
Hälsoinsatser kan utarbetas på olika sätt och inkludera olika preventioner, bland annat främja
fysisk aktivitet (ibid.). Många hälsofrämjande arbeten på arbetsplatser har visat sig ge
bristande resultat (Rongen, Robroek, Van Lenthe & Burdorf, 2013). Därför är det viktigt att få
kunskap om medarbetarnas nulägessituation samt hur villiga de är för en förändring (ibid.).
Identifieringen av detta resulterar i en utgångspunkt för arbetet och ökar förutsättningarna för
positiva resultat (Rongen et al., 2013; Angelöw, 2002). Angelöw beskriver vikten av
utvärdering av livssituationen för att kartlägga faktorer som påverkar hälsan. Det som
kartläggs är hinder och obalanser, men också identifiering av vad som påverkar drivkraften
till ett hälsobeteende. Kartläggningen sker av arbetssituationen, fritidssituation,
familjesituation samt personliga egenskaper och förmågor. Dessa förhållanden kommer att
påverka varandra och helheten kan vara till hjälp för att nå ett positivt förändringsarbete
(ibid.).
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Malik, Blake & Suggs (2014) har gjort en sammanställning av bland annat studier om
hälsoarbeten inriktade på fysisk aktivitet på arbetsplatser. En typ av intervention bestod av ett
program med promenader. Två grupper var med i studien, en grupp med stegräknare och en
utan. Studien visade att den grupp som använde stegräknare hade större drivkraft till att utföra
promenader än den gruppen utan. Studien visade även att de som använde stegräknare ökade
antal steg per dag till skillnad från innan interventionen. Vissa interventionsstudier i
undersökningen bestod av personlig rådgivning, telefonrådgivning, konditionstest,
gymträning samt gemensam träning. Alla dessa faktorer visade en ökning i frekvensen av
fysisk aktivitet jämfört med en kontrollgrupp. Vissa av studierna i undersökningen visade att
ett gemensamt arbete med andra enheter som arbetar med att förebygga ohälsa var mer
effektivt för att förbättra den fysiska aktiviteten (ibid.).
Hälsoinformation, försök till att främja trappanvändning, hälsoscreening, hälsoworkshop,
hälsobudskap har också använts i interventionssammanhang men visade inte lika positiva
resultat som exempelvis rådgivning och påminnelser till fysisk aktivitet (Malik et al., 2014.).
Författarna menar att hälsoinformation inte är tillräcklig för att nå fysisk aktivitet på en
arbetsplats. Malik et al. menar att det finns för få studier för att säkerhetsställa effektiviteten i
interventioner på arbetsplatser och att det krävs mer undersökning för att fastställa vad som
kan påverka utfallet. Faskunger (2001) menar att det krävs mer än bara information för att nå
ett positivt hälsoarbete. Fokus bör ligga på en beteendeförändring (ibid.).

Beteendeförändring
Faskunger (2001) menar att det kan vara ett stort steg att påbörja en förändring från tanke till
handling. Därför är det viktigt att dessa är realistiska för att de ska kunna vidmakthållas under
lång tid (Faskunger & Hemmingsson, 2005). Beteendeförändring syftar till att skapa en
hälsosammare livsstil (Faskunger, 2001). Många faktorer har betydelse när en individ vill
ändra sitt beteende, bland annat motivation, familjeförhållanden, självförtroende, livssituation
och förutsättningar (Faskunger & Hemmingsson, 2005).
Prochaska, Norcross & DiClemente, (1994) beskriver vikten av medvetenhet hos individen
vid en förändring. Genom att bli medveten om sig själv samt hur miljön runt omkring
påverkar det oönskade problemet stärks möjligheterna att lyckas. Genom att identifiera vilka
hinder som bidrar till inaktivitet finns chans att eliminera dessa hinder (ibid.). Enligt
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Kostenius & Lindqvist (2006) är det viktigt att involvera personalen i planeringen av
hälsoarbeten på arbetsplatser för att de ska känna delaktighet. Planeringen är viktig för att
klargöra vilka åtgärder som ska genomföras och av vem. Detta är en förutsättning för positiva
resultat. Planeringen är i ständigt behov av att uppdateras då livssituationer kan ändras under
arbetets gång, vilket påverkar förutsättningarna för förändringen. Uppföljningstillfälle bör
även inplaneras då uppföljningsarbeten ger positiva resultat. Alla dessa faktorer bidrar till en
motivation för att utföra hälsoarbetet (ibid.).
Genom forskning har Prochaska, DiClemente och Norcross utvecklat den transteoretiska
modellen som ofta nämns vid beteendeförändring vid bland annat fysisk aktivitet (Prochaska
et al., 1994). Modellen används för att skapa förståelse för processen av en
beteendeförändring från individens eget beslutsfattande. Samtidigt skapar den kunskap om
när och hur individen förändrar sina livsstilsvanor. Den uppkom genom analyser av olika
teorier vid beteendeförändring inom psykoterapin. Efter analyserna skapade Prochaska,
DiClemente och Norcross den transteoretiska modellen. Ur analyserna upptäcktes att
individer förflyttar sig genom olika stadier i en beteendeförändring vilket blev en central roll i
modellen som benämns Stage of change. Den beskriver var i förändringsprocessen en individ
befinner sig (ibid.).
Som tidigare nämnts i kapitlet hälsofrämjande arbete är det viktigt att möta individen på
dennes nivå och se dess individuella förutsättningar vid ett förändringsarbete inom fysisk
aktivitet, detta för att uppnå positiva resultat (Kostenius & Lindqvist, 2006). Stage of change
kan vara till hjälp för att förstå individen i förändringsarbetet. Det är även viktigt att
hälsoarbeten utarbetas utifrån var i processen individerna befinner sig för att nå lyckat resultat
(Prochaska et al., 1994).
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(Prochaska et al., 1994, sid. 49).
Figur 1. Är en bild av de sex stegen i stage of change, enligt Prochaska et al. (1994). Individer
kan inte förbise något steg men kan befinna sig i dem olika länge. Förnekelsestadiet
(Precontemplation), i detta stadium är inte individen medveten om att det finns ett problem
trots att det är synligt för omgivningen (Prochaska et al., 1994). De vill ofta ändra på sin
omgivning istället för sig själva. Det är vanligt att blunda för problemet och inte vilja tänka
eller prata om det. En förändring görs för att andra vill det, på grund av exempelvis hot om
avsked från arbetet. Så fort påtryckningen har försvunnit går individen tillbaka till sina gamla
vanor. I Begrundandestadiet (Contemplation) är individen medveten om problemet och börjar
fundera ut en lösning. I detta stadium finns en förståelse samt vetskap om bakgrunden till
problemet, samtidigt som en lösning skapas. Individen vet hur han/hon ska komma fram till
lösningen, men är ofta inte redo till förändringen, som kan ligga sex månader framåt.
Vanligtvis stannar de i detta stadium länge, detta på grund av en rädsla av att inte klara av
förändringen. I Förberedelsestadiet (Preparation) har individen börjat förbereda sig för att
handla, mest troligt inom en månad. Ofta krävs en övertygelse om att förändringen är positiv.
Han/hon har ofta redan gjort små förändringar som exempelvis gå till jobbet istället för att ta
bilen. För att handlingen ska bli bestående är detta stadium viktigt. Handlingsstadiet (Action)
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är ett stadium där individer ändrar sina beteenden, exempelvis implementerar fysisk aktivitet.
I detta stadium krävs ett stort engagemang och handlingskraft. Medvetenheten, självbilden
och positivt tänkande förstärks. Det är riskfyllt att blanda ihop handling med en förändring
eftersom målet inte är uppnått när aktiviteten påbörjats, då det krävs längre tid för att uppnå
en bestående förändring. För att nå målet är uppmuntring viktigt. I Aktivitetsstadiet
(Maintenance) är risken stor för ett återfall om inte ett betydande engagemang finns.
Aktivitetsstadiet kan ses som en ständig pågående och upprätthållande process av
förändringen som pågår från sex månader upp till en livstid. Vidmakthållandestadiet
(Termination) är det slutgiltiga målet som vill uppnås. När detta stadium uppnåtts finns
tillräckligt med säkerhet att klara av förändringen utan rädsla att falla tillbaka till de gamla
vanorna (ibid.).
Processen från förnekelsestadiet till vidmakthållandestadiet är inte linjär utan en spiral och
individer förflyttas fram och tillbaka i spiralen (Prochaska et al., 1994). Det är mycket som
påverkar individen till en förändring och kan krävas flera försök innan den lyckas (ibid.).

Påverkan
I enlighet med Winroth & Rydqvist (2008) har människan till viss del eget ansvar för sin
hälsa. Möjligheten till att välja hur vi ska agera i olika situationer kommer att påverka vår
livsstil och levnadsvanor och därmed vår hälsa. Winroth & Rydqvist menar även att
uppväxtvillkor och sociokulturella faktorer påverkar hur vi agerar i olika situationer.
Agerandet påverkas av kunskap, erfarenhet samt vilken känslostämning individen befinner sig
i (ibid.). Positiva erfarenheter så som att klara av en aktivitet kommer öka chansen att lyckas
implementera en fysisk aktiv livsstil (Prochaska et al., 1994).
Den fysisk aktiva livsstilen är en pågående process och det krävs att den upprätthålls. I
processen behövs även utveckling och uppmuntran (Faskunger, 2001). Detta kan härledas till
Banduras (1977) social learning theory, som sedan ändrade namn till social cognitive theory.
Rosenstock, Stretchers & Beckers (1988) menar att individers beteende påverkas av bland
annat kognitiva och miljömässiga faktorer. Inlärda beteenden har påverkats av erfarenheter,
upplevelser samt observationer (Bandura, 1977). Rosenstock et al. (1988) tolkar social
cognitive theory och menar att en beteendeförändring uppnås av förväntan och stimuli.
Förväntan kan förklaras av att individen har en förståelse för hur stimuli utifrån kan påverka
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beslut av handlingar, hur dessa handlingar kan påverka resultatet samt tron på den egna
förmågan att klara av att nå det förväntade resultatet. Stimuli kan förklaras som ett
individuellt värde för en förändring. Hur viktig förändringen är för individer är olika. Tron på
att handlingen är positiv för individen och egen förmåga att klara av uppgiften är avgörande
för att nå det önskade resultatet (ibid.).
Viljestyrka är en stark komponent för förändring på egen hand, den innefattar en tro på den
egna förmågan att klara av förändringen (Proschaska et al., 1994). Self-efficacy är ett begrepp
som Albert Bandura utvecklat och som syftar just till hur individer ser på sin egen förmåga att
klara av en uppgift. Begreppet är relaterat till självförtroende och självkänsla, när
förändringen lyckas ökar självförtroendet samt individens self-efficacy. Beroende på var i
förändringsprocessen individen befinner sig krävs olika handlingar för att nå den förändringen
som eftersträvar (ibid.).
Variationer så som att byta träningsmiljö samt intensitet och varaktighet är också av betydelse
för att inte träningen ska bli för ensidig och att motivationen upprätthålls (Steven & Edward,
2009). En annan faktor är målsättning. Målen bör vara realistiska samt innefatta delmål
(ibid.). För att lättare nå målen är positiv feedback viktig, samt att förstå varför aktiviteten bör
utövas (Kilpatrick, Hebert & Jacobsen 2002.). Dessa faktorer kommer att påverka individens
motivation (Granbom, 1998).

Motivation
Kostenius & Lindqvist (2006) beskriver att motivation är viktig för att göra förändringar i
livet. De flesta motivationsteorier som det tidigare forskats om har till syfte att implementera
ett beteende som medför ett önskat resultat (ibid.). Teorierna utgår från att individer påbörjat
ett beteende som senare kommer resultera i ett önskat resultat eller mål (Deci & Ryan, 2000).
Motivation har visat sig vara en viktig faktor till implementering samt upprätthållande av
fysisk aktivitet (Faskunger & Hemmingsson, 2005). Motivation definieras som en drivkraft
inom individer (Dishman, 2001; Ryan & Deci, 2000). Denna drivkraft är föränderlig och
påverkas av individens värderingar, behov, önskningar och krav (Ryan & Deci, 2000;
Faskunger & Hemmingsson, 2005; Granbom, 1998).
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Motivationen är viktig för att behålla sin fysiska aktivitetsnivå (Steven & Edward, 2009). För
att bevara denna motivation menar Steven & Edward att variation i träningsprogram,
belöning, vilodagar och rutin i aktiviteten krävs (ibid.). Positiva känslor som uppstår efter ett
träningspass stärker också motivationen i enlighet med Bragg et al (2009) då individen vill
utföra aktiviteten igen för att uppnå den positiva känslan (ibid.). Vilken typ av aktivitet som
utförs har också stor betydelse för motivationen (Kilpatrick et al., 2002). Intresse för
aktiviteten är viktig, intresse kan även uppstå när de positiva känslorna av aktiviteten nåtts
och därmed främja fortsatt fysisk aktivitet (Kinnafick et al., 2014).
Yttre påverkansfaktorer
Kinnafick, Thøgersen-Ntoumani & Duda (2014) har identifierat vad som kan inspirera
individer till fysisk aktivitet samt påverkansfaktorer till att individer inte fullföljer
hälsoarbeten som innehåller fysisk aktivitet. Studien visar att externa faktorer var viktiga i
början av ett hälsoarbete. Dessa externa faktorer beskrivs som råd från läkare, en känsla av att
inte vilja göra de andra personerna i hälsoarbetet besvikna, samt känna skuld genom att inte
delta. Kostenius & Lindqvist (2006) beskriver belöning och press från omvärlden som en yttre
drivkraft. Även Prochaska, Norcross & DiClemente (1994) menar att belöningar är
betydelsefulla vid förändringar. Belöningar kan exempelvis bestå av en tillställning som
anordnas av personer i ens närhet eller ett inköp av något önskvärt vid uppnått mål. Kinnafick
et al. (2014) beskriver att drivkraften bestod av att självförtroendet stärktes när individerna
bevisat sig klara uppgiften.
Ryan & Decis (2000) teori Self- Determination Theory (SDT) förklarar hur motivation kan
uppstå. Ryan & Deci (2000) menar att vi har medfödda behov av kunskap, självbestämmande
och social meningsfullhet. Självbestämmande avser agerande utifrån en vilja,
självbestämmande har visat sig vara viktig för positiv förändring (Deci & Ryan, 2012). Ett av
deras två perspektiv på motivation benämns extrinsic motivation, vilket även kan definieras
som yttre motivation (Ryan & Deci, 2000).
Extrinsic motivation påverkas av yttre faktorer, det vill säga utföra en uppgift för att undvika
eventuella negativa påföljder, alternativt för att nå ett mål som eftersträvas (Ryan & Deci,
2000). Motivationen nås på grund av rädsla för konsekvensen av utebliven handling,
alternativt att handlingen medför en fördel i ett senare skede. Detta kan ses som en motsats till
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att utföra en handling på grund av ett intresse. Agerandet sker på grund av belöningar och
yttre påverkan.
Social påverkan
Relationen och samspelet mellan individer är viktigt vid arbetet på gruppnivå för att uppnå ett
lyckat hälsoarbete (Winroth & Rydqvist, 2008). Den enskilda individens agerande kommer att
påverka gruppen i något avseende, vilket kan skapa konflikter. Detta kan i sin tur komma att
påverka insatserna i hälsoarbetet negativt (ibid.).
Enligt Bragg et al. (2009) är social påverkan en stark motivationsfaktor för främjandet av
fysisk aktivitet, det vill säga stöd från vänner, familj samt olika ledarroller. En stödjande
relation hjälper till att skapa utvecklingsmöjligheter till förändring (Prochaska et al., 1994).
Winroth & Rydqvist (2008) nämner också att den sociala gemenskapen är viktig för ett
effektivt hälsoarbete. Träningspartners kan också ses som en del av social påverkan och kan
uppmuntra till fysisk aktivitet (Winroth & Rydqvist, 2008; Prochanska et al., 2004).
Kinnafick et al. (2014) presenterar i sin studie individer som genomfört en
promenadintervention där de beskriver betydelsen av samhörighet vid promenaderna. De
beskriver även vikten av uppmuntran av varandra till att genomföra promenaden och att
aktiviteten hade försvårats om den utförts på egen hand. (ibid.).
”Men on move” är en pilotinterventionsstudie som också nämner den positiva påverkan av det
sociala stödet och gemenskapen till varandra för främjandet av fysisk aktivitet (Griffith,
Allen, Johnson-Lawrence & Langford, 2014). I studien samarbetade flera aktörer som arbetar
med hälsa, deltagarna tränade tillsammans med personlig tränare som utformat individuella
träningsprogram. Studien visade att deltagarna inte fullföljde dessa träningsprogram. Detta
skulle kunna förhindras genom större andel strukturerade träffar, hjälp till individuella mål,
samt planer på hur målen ska nås för att aktiviteterna ska bli av (ibid.). Andra studier
bekräftar att effektiviteten i hälsoinsatser höjs med kontinuerlig kontakt av ledare, helst varje
vecka, för att exempelvis få uppmuntran (Rongen et al., 2013).
Social network and social support är en modell som förklarar hur det sociala nätverket och
sociala stödet påverkar hälsan positivt (Heaney & Israel, 2008). Socialt stöd indelas i fyra
olika kategorier. Emotional innefattar att personer i ens närhet visar tilltro till individens
förmåga att klara en uppgift. Det innefattar även ett stöd genom att lyssna till individen.
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Instrumental inkluderar hjälp för att underlätta för individen, exempelvis sitta barnvakt så att
den fysiska aktiviteten kan genomföras. Informational där råd och information ges för att
underlätta arbetet, exempelvis hjälp av en kunnig person inom området såsom en personlig
tränare. Appraisal handlar om att ge stöd som påminner individer om de egenskaper personen
har för att kunna utföra en aktivitet. Socialt nätverk utgår ifrån två perspektiv, dels ett som
utgår från att undersöka hela nätverket. Dels hur vissa relationer i nätverket har betydelse för
bland annat i vilken utsträckning resurserna i stöd ska ges. Socialt stöd, framförallt
informativt stöd kan påverka individers tankar och beteenden till att göra sitt eget val (ibid).
Vad som gör att individer är fysisk aktiva förflyttas inom ett kontinuum, allt från att det
sociala stödet är viktigt till att aktiviteten utförs på grund av ett välbefinnande (Ryan & Deci,
2000).

Inre påverkansfaktorer
Kinnafick et al. (2014) beskriver att deltagarna i studien upplevde stora fördelar med fysisk
aktivitet och att de efter en tid kände ett välbefinnande, samt fick en rutin kring aktiviteten.
När välbefinnande och rutin uppnåtts utförs aktiviteten med hjälp av en inre drivkraft, utan
yttre belöningar vilket Ryan & Deci (2000) förklarar som inre motivation, intrinsic
motivation. Intrinsic motivation syftar till att utföra en handling på grund av ett intresse samt
genom att känna välbefinnande av aktiviteten (ibid.).

Intrinsic motivation definieras som en inneboende kraft för ett agerande (Ryan & Deci, 2000).
Den inneboende kraften kan förklaras som ett intresse för aktiviteten och bedrivs utan yttre
belöningar så som beröm eller betyg. Människan anses som nyfiken, lekfull, utforskande och
aktiv redan från födseln och beteendena sker utan yttre påverkan. Beteendena kan ge positiva
känslor och erfarenheter vilket påverkar ett fortsatt agerande, då belöningen i sig är en känsla
av tillfredställelse som uppstått på grund av handlingen. Både självbestämmande och
kompetens ses som starka komponenter för att uppnå inre motivation, känslan att själv
bestämma vad som ska göras och hur de ska utföras är viktigt (ibid.). Förståelse av fördelarna
av aktiviteten och hitta intresset är av betydelse för att förskjuta motivationen från yttre till
inre (Kinnafick et al., 2014). Hinder kan uppstå på vägen och försvåra förändringen (ibid.).
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Hinder
Känslan av välbefinnande utav fysisk aktivitet samt att den sker regelbundet är två viktiga
faktorer för vidmakthållande (Faskunger & Hemmingsson, 2005). För att känna detta
välbehag är det av vikt att anpassa tidslängden, intensiteten och frekvensen på aktiviteten för
att ansträngningen inte ska bli för stor vid uppstarten av fysisk aktivitet. För hård
ansträngning till en början vid implementering av fysisk aktiv är relaterat till sämre
upprätthållande. Upplevelsen av den fysisk aktivitet kan bli negativ för att den upplevs för
ansträngande. På grund av den negativa upplevelsen menar Faskunger (2001) att den
regelbundna fysiska aktiviteten ofta kan utebli. Enligt Petosa & Holtz (2013) är följsamheten i
fysisk aktivitet en utmaning. Avbrott i form av exempelvis en förkylning, semester eller
mycket arbete kan påverka att aktiviteten uteblir (Faskunger, 2001).
Tidsbrist och tillgänglighet kan ses som hinder för att implementera samt upprätthålla fysisk
aktivitet (Dishman, 2001). I samband med tillgänglighet att utföra aktiviteten nämns brist på
resurser samt brist på tillgång till platser att utföra aktiviteten på (Bragg, Tucker, Kaye &
Desmond, 2009; Kilpatrick, Hebert & Jacobsen, 2002). Samtidigt har vissa studier visat att
personer som har tid och hög tillgänglighet är den största gruppen som inte utför fysisk
aktivitet. Orsaken har visat sig vara att den lediga tiden inte prioriteras för fysisk aktivitet
(ibid.). Ewles & Simnett (2005) menar att individer beskylls för sin dåliga hälsa på grund av
att de inte prioriterar fysisk aktivitet. Prioriteten beror på individens nuvarande livssituation,
och att avstå fysisk aktivitet kan vara ett hälsoval på grund av andra omständigheter (ibid.).
En av faktorerna som kan påverka hälsovalen negativt är hög arbetsbelastning. Arbetet
prioriteras, vilket medför att den fysiska aktiviteten uteblir (Faskunger & Hemmingsson,
2005; Kinnafick et al., 2014). Genom den höga arbetsbelastningen kan individer känna tidsoch energibrist vilket Bragg et al. (2009); Robroek et al. (2012); Williams, Henry, France,
Lewis & Wilkinson (2007); Petosa & Holtz (2013) presenterar i sina studier. Enligt Kinnafick
et al. (2014) finns en rädsla av att bli trött efter fysisk aktivitet som utförs på arbetstid då
trötthetskänslan kan påverka att arbetsuppgifterna inte blir gjorda (Kinnafick et al., 2014). En
viktig faktor som framkom ur samma studie var att aktiviteten bör vara rolig för att den ska
genomföras. Samtidigt som en rädsla av att inte klara av att genomföra aktiviteten kan
medföra att den uteblir (ibid.). Vädret påverkar hur fysisk aktiva individer är (Bragg et al.,
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2009). Rädsla i samband med farliga platser, att känna fysiskt obehag vid fysisk aktivitet samt
en rädsla att inte inneha tillräcklig konditionsnivå identifieras också som hinder (ibid.).
Hur individer identifierar dessa hinder kan kopplas till Precaution adoption process modell,
PAPM som har likheter med den transteoretiska modellen. PAPM består till skillnad från den
transteoretiska modellen av sju olika stadier, från brist på medvetenhet till handling
(Weinstein, Sandman & Blalock, 2008). Modellen förklarar hur individer kommer till beslut
om en förändring. Viljan att agera förflyttar individen till de olika stadierna där även vissa
steg kan förbises (ibid.). I jämförelse med den transteoretiska modellen där individen befinner
sig på alla steg (Prochaska et al., 1994). Till skillnad från den transteoretiska modellen kan
PAPM användas för att identifiera hinder som omöjliggör förflyttning mellan stadierna. Olika
hinder identifieras vid de olika stadierna, vilka som kan uppstå är individuellt beroende på hur
individerna är som personer. PAPM ser en beteendeförändring som dynamisk och som kan
upphöra även om individen nått upprätthållande av beteendeförändringen. Därför kan effekten
av beteendeförändringen försämras ifall bara långtidsuppföljning används. Även om
förändringen är kortvarig ses den som positiv, eftersom hinder under förändringen framträtt.
Därmed kan förändringsprocessen underlättas vid nästa gång en beteendeförändring ska ske
(Weinstein et al., 2008).

Metod
I metoden kommer valet av metod som använts i studien presenteras. Vidare beskrivs
urvalsprocessen, tillvägagångssättet samt hur en intervjuguide framarbetades. Metoddelen
beskriver även databearbetningen samt vilka etiska aspekter som vidtagits.

Metodval
Eftersom studiens syfte är att undersöka informanternas unika upplevelser kring vad som
påverkat dem under förändringsarbetet var kvalitativ metod lämpad som datainsamlingsmetod
(Cohen, Manion & Morrison, 2007; Dalen, 2008). I enlighet med Dalen (2008) valdes en
kvalitativ intervju eftersom den ger insikt kring informantens egna tankar, erfarenheter och
känslor i forskningsfrågorna. Studiens avsikt var att få en djupare förståelse av informanternas
svar inom undersökningsområdet. Cohen et al. (2007) nämner att den djupa och komplexa
förståelsen kan uppnås genom kvalitativ intervju. Jag ville få fram det unika hos varje
informant för att sedan se likheter och skillnader i berättelserna. För att få fram detta använde
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jag mig av semistrukturerade intervjuer. Detta ger informanten möjlighet till utveckling av
sina svar som bygger på dess upplevelser (ibid.) därför var semistrukturerade intervjuer mest
lämpad i studien.

Urval
Jag hade hört talas om ett hälsoprojekt som utförts på en avdelning på ett företag. Det som
intresserade mig i projektet var resultaten efter avslutad projekttid. Projektet hade god effekt,
men på sikt höll majoriteten av deltagarna inte fast vid sitt beteende. De hade förbättrat både
konditionsnivån, blodtryck och minskat i vikt, men ett år efter utvärderingen hade många av
deltagarna återgått till ursprungsvärdena. Intresset av att undersöka varför resultatet blev som
det blev växte fram, samt vikten av att studera hur den fysiska aktiviteten förändrades i och
med projektet samt om detta kan kopplas till att den inte vidmakthölls.
Jag tog kontakt med avdelningschefen, som visade intresse av att delta i studien. Urvalet
valdes därför ur ett bekvämlighetsurval i enlighet med Cohen et al. (2007). De individer som
fanns tillgängliga vid genomförandet av studien fick därför utgöra urvalsgrupp. Fördelen med
detta är att det är tidssparande (ibid.). Första kontakten togs via telefon med både högsta
chefen och avdelningschefen, därefter mailkontakt med sistnämnda. Jag förklarade att jag
skulle skriva C-uppsats och var intresserad av att skriva om projektet som utförts på företaget.
Det var fem medarbetare på avdelningen som medverkat i projektet, som bestod av att
tillämpa fysisk aktivitet.

Intervjuguide
En intervjuguide som bestod av elva frågor utformades (bilaga 2). De inledande frågorna var
utformade så att informanterna skulle känna sig bekväma och kunna känna sig avslappnade i
situationen. Efter utformning av intervjuguiden utfördes en pilotintervju för att eventuellt
revidera frågor genom att testa frågornas relevans gentemot syftet. Pilotintervjun gav nya
tankar kring vissa frågor som reviderades för öka sannolikheten att besvara syftet.
Pilotintervjun var också positiv då den gav mig erfarenhet av att genomföra en intervju.
Följdfrågor framkom som kunde användas i den riktiga intervjun. Intervjuguiden bestod av
öppna frågor där informanterna fritt kunde berätta om sina upplevelser kring projektet. Öppna
frågor ger informanterna möjlighet till spontana och öppna svar (Svensson & Starrin, 1996).
För att kunna urskilja likheter och skillnader är det av vikt att informanterna besvarar samma
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frågor (ibid.). Därför är intervjuguide ett bra hjälpmedel vid intervjuer (Dalen, 2008; Cohen et
al., 2011).

Tillvägagångssätt
I studien har fem intervjuer genomförts med individer som medverkat i projektet. Alla
intervjuer utfördes enskilt. Första kontakt togs med högsta chefen som hänvisade vidare till
avdelningschefen på avdelningen där projektet genomförts. Jag informerade om att jag skulle
skriva min C-uppsats och tillfrågade vederbörande om avdelningen ville medverka i studien.
De tyckte det lät intressant och vi utbytte tankar om studiens syfte. Han berättade mer
ingående om projektet för att ge en bredare bild om vad som genomförts vilket underlättade
processen att arbeta fram ett genomförbart syfte. Chefen informerade de anställda om vårt
samtal och meddelade att de var villiga att delta. För att underlätta för honom och mig tog jag
personligen kontakt med informanterna via mail för att skicka missiv (bilaga1) samt
bestämma tid och plats för intervjuerna. Innan intervjun hade jag läst in mig på området som
vi skulle samtala om samt var noga förberedd kring intervjuguiden (bilaga 2). Detta för att
intervjun skulle flyta på bättre och vara ett samtal. Flera frågor kan beröras samtidigt och då
underlättar det att vara insatt. Det blir också lättare att fokusera på intervjupersonen istället för
att koncentrera sig på bestämda följdfrågor. Innan intervjun påbörjades hölls ett kortare
vardagligt samtal för att skapa en relation med informanterna (Kvale & Brinkmann, 2014). De
fick även ta del av missivet (bilaga 1) än en gång för att försäkra att de förstått syftet och hur
materialet skulle användas samt påminna om att intervjun skulle spelas in. Sedan startades en
diktafon för att inte gå miste om någon viktig information under intervjun. Intervjuguiden
(bilaga 2) styrde samtalet, vilket var positivt för att hålla samtalet kring syftet och
frågeställningarna. Intervjuerna tog ca 30 minuter per informant och ägde rum på
arbetsplatsen då det var enklast för dem. Tre av fem intervjuer genomfördes i fikarummet, där
alla intervjuer stördes av en person som kom in. De intervjuerna som inföll vid en fikarast
utfördes i ett arbetsrum, där det var lugnare och vi kunde sitta ostört.

Databearbetning
Efter varje avslutad intervju påbörjades transkribering där ord för ord skrevs ner för att lättare
kunna analysera empirin då den blev mer överskådlig i skrift. Transkribering är fördelaktigt
när likheter och skillnader ska urskiljas (Kvale & Brinkmann, 2009). Materialet lästes igenom
flertalet gånger för att få ett sammanhang och teman kunde urskiljas. De relevanta markerades
med markeringspenna, detta för att bli mer bekant med materialet. För att ge empirin bättre
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struktur togs irrelevant material bort, likheter och skillnader i informanternas berättelser
synliggjordes. I och med att teman framarbetades synliggjordes grundtankar ur materialet och
visar det centrala i utsagorna. Analysarbetet av empirin har inspirerats av analysmetoden som
Kvale & Brinkmann (2009) kallar meningskoncentration.

Etiska överväganden
Vissa åtgärder har gjorts i studien med hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska
principer, samtyckes-, informations-, nyttjande- och konfidentialitetskravet. Informanterna
fick ta del av ett missiv (bilaga 1) där bland annat syftet med studien förklarades.
Informanterna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde
avbryta intervjun. Innan intervjun påbörjades gavs möjlighet till samtycke om att spela in
intervjun via bandspelare. Inspelningen skulle underlätta analysarbetet av datan då inget
missas och det går att spola tillbaka och lyssna på informanterna flera gånger. Informanterna
informerades även att datan som samlades in bara kommer användas till studien och att endast
jag och min handledare kommer ha tillgång till materialet.
Ett etiskt dilemma som jag stött på efter min studie är hur jag med min studie kan ha påverkat
informanterna. Det var inte min mening att påverka informanterna men jag kan inte utesluta
att jag gjort det. Frågorna under intervjun skulle kunna få informanterna att känna skuld ifall
de inte är fysisk aktiva. Jag skulle lika gärna kunnat påverka dem till att bli mer motiverade
till att börja med fysisk aktivitet igen då de fick möjlighet till reflektion. Jag som forskare kan
inte med säkerhet säga att jag inte påverkat informanterna, men jag tror att studien bidrog till
en reflektion kring deras nuvarande fysiska situation.

Resultat och Analys
Efter bearbetning av empirin kunde mönster av likheter och skillnader urskiljas av vad som
påverkat informanternas fysiska aktivitet och hur den förändrats. Detta kommer nedan att
presenteras utifrån de teman som arbetades fram under analysarbetet.

Barriärer
Informanterna beskriver att brist på energi, bristande variation av den fysiska aktiviteten, tid
och ursäkter är orsaker till utebliven fysisk aktivitet. Följande citat visar ytterligare
anledningar.
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”På nått sätt kanske man var lite nöjd också och tänkte att nu kan man ju som ta det lite
lugnt” (Informant 2)
”Man var nöjd och belönade sig” (Informant 1)
”Jag håll ju ofta mycket på med grejer och fixar bilbygg, bygg släp och sånna
småpyssel” (Informant 4)
Citaten ovan visar att känslor, tankar och intresse påverkar hur den fysiska aktiviteten
prioriteras. En känsla av att ha klarat av en prestation och nått belåtenhet av exempelvis vikt
eller frånvaro av värk efterföljs av belöning i form av att vila från fysiska aktiviteten samt ofta
något i matväg. Att gå från en inaktiv livsstil till att träna flera gånger i veckan och visa bra
resultat har ett tydligt samband med belöningar, som då är en del av drivkraften att fortsätta
för dessa informanter. Ett intresse visar sig vara av stor vikt för att finna drivkraft till att vara
aktiv.
”Sen är det den stora grejen, älgjakten i två månader då går jag typ 1.5-2 mil/ dag men
det är ju den bästa motion som finns, ha bössan på ryggen och strosa” (Informant 4)
En hög arbetsbelastning har betydelse ifall den fysiska aktiviteten uteblir. Är
arbetsbelastningen hög prioriteras den och den fysiska aktiviteten missgynnas. Rasterna på
arbetsplatsen sker under olika tider mellan avdelningar. En informant berättar att hen måste
vara tillgänglig för båda avdelningarna även under rasten vilket försvårar att hinna utföra den
fysiska aktiviteten. Under projekttiden var det en lugnare period på arbetet vilket medförde att
informanterna var aktiva mestadels varje dag.
”Vi äter inte vid samma tider som andra avdelningar och det gör att telefonen ringer
och att personer vill komma hit” (Informant 5)
Prioritet visas här vara en anledning ifall informanterna är fysiskt aktiva samt vad som är
viktigt just nu, det vill säga ringer telefonen så uteblir den fysiska aktiviteten. Väder, ledighet
och årstider är andra betydelsefulla anledningar till att informanterna inte utför den fysiska
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aktiviteten, de nämner kyla, halka, snö som påverkansfaktorer. Jul, vår och semester nämns
också, främst med tanke på att ledigheten påverkar att det blir ett avbrott i rutinen.
”Nä men det vart mer sporadiskt. Sen tror jag de var, de var runt jul, de var jullov och
julmat och allt sånt kom med i bilden” (Informant 5)
”Jag minns så sen vart det vinter och det var besvärligt med snö och oväder så efter
vintern i fjol så var det som ganska dött” (Informant 5)
Detta tolkas som att drivkraften krävs för att upprätthålla den fysiska aktiviteten även om
hinder framträder. Detta verkar bero på hur motiverad informanten är men också ifall de
andra informanterna är motiverade. Ovanstående faktorer hindrar informanterna att förflytta
sig mot handling, som en parallell till Precaution adoption process modell som identifierar
hinder för att handla.

Uppmuntran
Alla informanter beskriver svårigheten att alltid hitta drivkraften till att utföra den fysiska
aktiviteten. Drivkrafterna varierar dagligen hos informanterna och därför finns möjligheten att
uppmuntra varandra till att vara fysisk aktiva.
”Man peppar varann också för jag menar man är ju int på topp alla dagar och känner
att träna men då är det alltid nån som är på topp så då drar man ju med varann också”
(Informant 3).
Citatet visar att gemenskap är en viktig komponent för att vara fysisk aktiv. Informanterna
berättar att det är lättare att genomföra aktiviteten när de är i grupp för att de lockar med
varandra. Detta visar på att individers beteende kan förändras av omgivningen såsom social
cognitive theory beskriver. Det finns ett stimuli som påverkar informanterna till handling.
Resultatet visar att arbete utanför gruppen uteslöt den fysiska aktiviteten men blev av de dagar
informanten var på plats med de andra. Detta stärker antagandet att gemenskapen och
pådrivningarna av varandra är viktiga.

18

Drivet
Även om alla informanter beskriver gemenskapen som viktigast finns ändå skillnader, några
nämner att drivet inom dem är viktig.
”När jag lix har kört igång då kör jag det är ju så” (Informant 1)
Detta visar att informanten har drivkraften, vilket visar sig vara en viktig faktor, då de
informanter som beskriver en stark drivkraft visade goda resultat i avslutat projekt. Citatet
visar också att det finns vilja i att förändra och att det finns en stor envishet att fullfölja
åtaganden.
Under projektet fick två av informanterna hjälp av en arbetskompis med kost och
träningsupplägg. Informanterna beskriver denna hjälp som en styrka då de tyckte det
underlättade att kunna följa ett kost och träningsupplägg. En jämförelse mellan informanterna
visade att motivationen och resultatet hos dem som haft detta upplägg var högre än hos de
övriga informanterna.
”Hon var ju som en pådrivare också så då ger det ju alltid mer än om man skulle göra
det själv” (Informant 2)
Citatet visar att bevakning är av vikt för att få motivation till att utföra mer och inte ge upp.
Det framkommer att det är lättare att ge upp ifall träningen utförs på egen hand.
Träningsuppläggen påverkar att det blev lättare att veta vad som ska utföras på gymmet vilket
kan kopplas till Social network and social support modell som beskriver vikten av att
underlätta för individen där träningsupplägget kan ses som en komponent i det avseendet.
Stödet beskrivs av informanterna som en viktig komponent för att bli påmind om framstegen i
processen, vilket Social network and social support beskriver som appraisal, där individer blir
påminda om dess egenskaper för att klara målet. Mätningar skedde veckovis för de två
informanter som fick personlig hjälp, vilket blev en motivation till att fortsätta, att se
framgångarna. En tydlig koppling kan urskiljas mellan minskad fysisk aktivitet och avslutat
samarbete med den personliga tränaren vilket tyder på att det krävs någon som driver på
informanterna för att vidmakthålla. I stage of change befann informanterna sig i
aktivitetsstadiet vid tidpunkten då ett stort engagemang krävs och återfall är vanliga om inte
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tillräckligt engagemang finns, vilket kan kopplas till att tiden var för kort för att finna
vidmakthållande. Informanterna beskriver även att de inte ville göra de andra besvikna och
fick därför drivkraft att fullfölja.
”…I och med att det är fler inblandade då har man ju den moroten och pressen mot
varann också…” (Informant 1)
Detta visar på en yttre motivationen, extrinsic motivation. Yttre påverkansfaktorer påverkar
till fysisk aktivitet. När projektet var utvärderat och klart blev den fysiska aktiviteten mindre.
När det inte fanns någon utomstående förväntan att leva upp till minskade motivationen. Detta
kan tolkas som att det behövs en utomstående drivkraft för att motivationen till fysisk aktivitet
ska behållas.
Vissa informanter startade projektet med hög intensitet av fysisk aktivitet.
”Vi körde ju som sagt igång med det där och jag va ju taggad, vi va på gymmet, jag
höll på att dö till en början” (Informant 1)
Citatet visar på att det var mycket fysisk aktivet i början av projektet. En informant berättar
att det blev mycket träning under projektet och att det kändes som det var tillfälligt och inte
skulle pågå hela livet. Motivationen var hög i början av projektet och några informanter
beskriver projektet i sig som en stor motivation, en yttre motivationsfaktor. I början av
projektet var själva projektet en motivationsfaktor. Allt eftersom projektet fortgick blev de
inre faktorer mer viktiga såsom känsla av att vara pigg och känna välbefinnande vilket kan
beskrivas som intrinsic motivation. Kroppsvikten ansågs vara en motivationsfaktor under hela
projektet. Betydelsen av att ha något som motiverar kan urskiljas från informanterna, att ha
insikt om varför uppgiften utförs. Detta kan tolkas utifrån stimuli i social cognitive theory där
beteendeförändringar sker ifall individen ser en fördel med förändringen.

Rädslor
En yttre fara såsom diabetes, högt blodtryck, värk, risk för hjärt-och kärlsjukdomar nämns
som motivationsfaktorer. Mätningarna innan projektet blev ett kvitto på den kroppsliga
konditionen och var ett uppvaknande för vissa informanter som medförde ett driv att påbörja
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projektet. En rädsla för att bli sjuk eller få något kroppsligt symtom kan skildras av
informanterna.
”Vi borde göra nått åt våra vanor och konditionsmässigt var vi inte i nån vidare
kondition” (Informant 5)
Rädsla att bli sjuk visar sig vara en betydande anledning till implementering av fysisk
aktivitet. Flertalet informanter beskriver värk i kroppen innan projektet men att den försvann i
och med att de började röra på sig. Detta kan också ses som en yttre motivationsfaktor till
implementering av fysisk aktivitet.
”Man såg ju de sambandet att ja slutade ha ont” (Informant 2)
”Det var min hälsa, jag mådde bättre, var piggare och sen blodsockervärdena ligger på
normalnivå nästan” (Informant 5).
En känsla av välbefinnande urskiljs ur citaten. Det välbefinnande gav motivationen att
fortsätta vara fysisk aktiv och en inre motivationsfaktor, intrinsic motivation, en inneboende
drivkraft där belöningen är välbefinnandet. Ett samband kan tydas mellan avsaknad av värk
och uppnådd effekt av fysisk aktivitet exempelvis bra blodsockervärden. Informanterna kände
då en tillfredsställelse, vilket medförde att motivationen sjönk och informanterna minskade
den fysiska aktiviteten på grund av att de inte såg samma betydelse i att vara fysisk aktiv.
Detta visar att det är av betydelse att känna en strävan efter att nå ett specifikt mål vare sig det
är att gå ner i vikt eller få mindre värk.

Vikten av att ha tränat innan
Erfarenheten av fysisk aktivitet innan projektet speglar informanternas svar av att klara av den
fysiska aktiviteten under projektet. De visste hur det kändes i kroppen efter den fysiska
aktiviteten vilket medförde ett driv att utföra den. Kunskapen om hur de skulle utföra
exempelvis övningar på gymmet är också av vikt för att de ska genomföras. Hos de
informanter där kunskapen sen innan var mindre var utförandet också mindre.
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”Joo jag vet att det, en del av oss som var med hade problem med gymträningen, de
tyckte inte att det var ingenting för dom och de tyckte att det kändes inte som nån bra
träning för dom och jag vet inte om jag har erfarenhet sen förrut för jag tyckte absolut
att det kändes bra, det kändes meningsfullt” (Informant 2)
Kunskapen men även intresset belyses än en gång. När kunskapen blev större ökade
självförtroendet och tron på sig egen förmåga, self-efficacy. Känslan av meningsfullhet av
aktiviteten visar sig vara viktig för att utföra den. En informant som utförde olika aktiviteter
innan projektet är lika aktiv efteråt, men också lagt till styrketräning. Generellt bland
informanterna var aktiviteten högre under projektet än innan. Hur mycket aktivitetsnivån
höjdes varierade mellan informanterna, men samtliga var mer aktiva. De flesta menar också
att intensiteten höjdes i och med projektet fortlöpte, promenaderna blev snabbare och de
kunde lyfta tyngre vikter i gymmet. Tre av informanterna menar att den fysiska aktiviteten
minskade i slutet innan slutmätningarna skulle utföras där motivation, väder, högtider och
tillfredsställelse nämns. Informanterna som menar att den fysiska aktiviteten var densamma
under hela projektet är de två som höjt aktivitetsgraden efter avslutat projekt eller menar att
de är mer aktiva idag på grund av medverkan i projektet.
”Jag tror generellt sett även efter projektet tror jag man är ut mycket mer än om man
inte skulle va me” (Informant 4)
Sambandet hos dem är att förändringen inte var så stor i och med projektet. De som minskade
i aktivitetsgrad efter avslutat projekt var de som gjorde en totalomvändning. Detta visar att en
mindre förändring skapar större chans till att vidmakthålla då motivationen behålls längre och
det finns utrymme för aktiviteten i vardagen för att kunna vidmakthålla den.
När vanan bryts och andra intressen uppstår blir det svårare att börja om igen. Informanterna
nämnde att konditions- och styrkenivå försämrades efter ett uppehåll. Viljan att kunna utföra
samma övningar med samma tyngder samt inte acceptera eller visa sig svagare än innan är en
barriär för fysisk aktivitet. Delvis försvann meningsfullheten efter slutmätningarna då det inte
längre fanns någon att visa upp för vad de åstadkommit och motivationen blev mindre och
lathet nämns. Motivationen för att visa andra vad som åstadkommits visar sig tydligt av
informanterna vilket kan tyda på bekräftelsen att vara duktig När bekräftelse ges av
prestationer blir det lättare att fortsätta vara fysisk aktiv.
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Diskussion
Nedan kommer jag föra en diskussion utifrån studiens resultat och den tidigare forskningen i
bakgrunden, sedan följer en metoddiskussion och slutligen presenteras studiens slutsats och
förslag till vidare forskning.

Resultatdiskussion
Studien visar att det sociala stödet och gemenskapen är betydelsefull vid fysisk aktivitet,
stödet och uppmuntran av varandra bidrog till ökad motivation. Winroth & Rydqvist, 2008
beskriver att samspelet mellan individerna i ett hälsoarbete är viktigt för att uppnå ett positivt
hälsoarbete. Heaney & Israel (2008) beskriver att socialt stöd påverkar individers tankar till
att göra olika val. Informanterna beskriver att de motiverade varandra till fysisk aktivitet, de
peppade varandra att följa med på aktiviteterna samtidigt som de beskriver vikten av att utföra
aktiviteten tillsammans. Känslan av att inte göra andra besvikna genom att inte medverka i
aktiviteterna nämns som en motivationsfaktor. En stödjande relation skapar
utvecklingsmöjligheter i förändringsarbetet (Prochaska et al., 2004). Detta tydliggörs genom
informanternas upplevelser av stöd vid förändringen. De som fick mer stöd upplever större
förändring men även större motivation. Malik et al. (2014) beskriver bland annat att personlig
rådgivning och gemensam träning ökar frekvensen av fysisk aktivitet, vilket resultatet visar.
Mängden fysisk aktivitet är relaterat till upplevelsen av personlig hjälp till förändring.
Resultatet visar att bevakningen från omvärlden och vetskapen om att resultatet skulle
utvärderas skapade en motivation att fortsätta vara fysisk aktiv. Detta nämner Ryan & Deci
(2000) som yttre motivation. Även Granbom (1998) nämner påtryckningar och press från
andra som en yttre motivation. Detta visar att omgivningen är av stor vikt vid förändringar.
Då kraven från omgivningen förvinner är det vanligt att individers aktivitet upphör (ibid.).
Även detta kan ses i studiens resultat. När uppföljningen var över, bevakningen från den
personliga tränaren upphörde och projekttiden var slut minskade aktiviteten hos vissa av
deltagarna. Bekräftelsen och att visa sig duktig gentemot omgivningen framträder i studien då
en informant nämner vikten av att visa bättre resultat på kroppsmätningen vid
uppföljningstillfället.
Två av informanterna ökade aktiviteten i jämförelse med innan projektet. Detta kan tyda på
att en ökad kunskap och en tro på sin förmåga att klara uppgiften ökat. Proschaska et al.
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(1994) nämner denna tro på sin förmåga som self-efficacy och är relaterat till självförtroende
och självkänsla. När uppgiften genomförts ökar individens self-efficacy. I och med att selfefficacy ökar, ökar också drivkraften (Kinnafick et al., 2014). De som gjort störst förändringar
i och med projektet var de som inte fortsatt efteråt. Faskunger & Hemmingsson (2005)
nämner att en för stor förändring påverkar upprätthållandet negativt, vilket studieresultatet
visar. Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (2010) menar att det tar sex månader att skapa en
rutin, projektet varade under ett år, men bevakningen och hjälpen av den personliga tränaren
höll i sig i tre månader, vilket skulle kunna vara en orsak till att följsamheten inte varade. Det
kan även tolkas som att det inte fanns tillräcklig med inre motivation eller att aktiviteten sågs
som en tillfällighet under projektets gång.
Studien visar välbefinnande och tillfredsställelse i och med att aktiviteten utförs, detta
förklarar Ryan & Deci (2000) som inre motivation. Resultatet visar att intresse för aktiviteten
ökar den inre motivationen och aktiviteten blir roligare. När aktiviteten känns rolig genomförs
den i större utsträckning (Kinnafick et al., 2014). Vikten av att den ska kännas meningsfull
framträder ur studiens resultat då en informant relaterar till mindre värk i och med den fysiska
aktiviteten. Den inre motivationen blir synlig i studien genom känslan av avsaknad av värk,
tillfredsställelse och välbefinnande.
Motivation beskrivs i studien som grunden för att utföra aktiviteten och det finns olika
faktorer som påverkar. Kostenius & Lindqvist (2006) belyser belöningar som en viktig faktor
för att behålla motivationen, vilket även resultatet visar. Deltagarnas drivkraft varierade, vissa
nämner en stor drivkraft från början medan vissa hade mindre engagemang. De som nämner
att de känner mindre drivkraft känner inte lika mycket gemenskap. Gemenskapen återkommer
som en viktig faktor och speglar en central roll i studien.
Med hjälp av den transteoretiska modellen skapas en förståelse för beteendeförändringar och
beskriver var i beteendeförändringen individer befinner sig Prochaska et al. (1994). Tydligt
visar informanternas utsagor att de befinner sig i handlingsstadiet och aktivitetsstadiet då de
alla ändrat sina beteenden och implementerat fysisk aktivitet. De flesta visar stort
engagemang och är medveten om vikten av förändringen. Studien visar att informanterna
förstår vikten av att vara fysisk aktiv då de menar att de känner en tillfredsställelse, blir
piggare och har mindre värk. Bandura (1977) beskriver i sin teori, social cognitive theory och
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nämner stimuli där även tron på att klara av uppgiften beskrivs. Det visade att tron på sin egen
förmåga fanns hos deltagarna och växte sig starkare ju mer kunskap de fick.
Avbrott i den fysiska aktiviteten påverkar individen så att aktiviteten uteblir (Faskunger,
2001). Studien visar att semester och jul innebär att aktiviteten avtog. Detta kan bero på
avsaknad av rutin samt att den fysiska aktiviteten bortprioriteras. En känsla av att ha fått
sämre kondition och inte orka lika mycket som innan avbrottet kan vara en bidragande faktor
till att inte börja om. Den inre motivationen är inte nog hög. Kinnafick et al. (2014) menar att
den inre drivkraften nås bland annat av rutiner. Hade den inre motivationen varit större hade
troligtvis den fysiska aktiviteten fortsatt efter dessa avbrott då aktiviteten blir ett begär och
motivationen kommer inifrån. Resultatet var ganska förutsägbart, ingen ny infallsvinkel
framkom ur studien. Vilket skulle kunna bero på mig som forskare, att jag har vinklat
studieresultatet mot bakgrunden som skrevs innan intervjun utfördes.

Metoddiskussion
Studiens syfte var att undersöka informanternas upplevelser kring förändringar i grad av
fysisk aktivitet, upplevelser av möjligheter och hinder till fysisk aktivitet och hur
motivationen varierade under projektet. Kvalitativ intervju användes därför som lämplig
metod i enlighet med Kvale & Brinkmann (2014). Resultatet bygger på informanternas egna
berättelser om sina upplevelser av bland annat vad som påverkat dem till fysisk aktivitet.
Valet av metod gav en inblick i informanternas upplevda förutsättningar samt hinder för
fysisk aktivitet samt hur den fysiska aktiviteten förändrats. I projektet fanns ingen nedskriven
projektplan, varför jag valde att ställa en fråga angående projektets innehåll. Detta gav mig en
större inblick i projektet och bättre förutsättningar att ställa ledande frågor då jag blev mer
insatt i projektet. Med enkät skulle förmodligen inte samma utförliga beskrivning nås då jag
ställde följdfrågor om något var oklart. Informanterna som genomfört projektet var fem till
antalet, vilket underlättade valet av metod då underlaget var begränsat. Att intervjua alla
deltagarna var genomförbart med tanke på förutsättningarna i tidsplanen. I mitt fall hade inte
enkäter nått fler, eftersom intervjun täckte alla deltagare.
Studien riktade sig mot ett hälsoprojekt som utförts på Boliden Mineral Process Technology.
Därför var kravet för att delta i studien att individen hade medverkat i detta projekt, eftersom
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syftet var att undersöka förändringen i grad av fysisk aktivitet. Vad som påverkat detta fanns
inte något krav att de slutfört projektet utan bara medverkat i det för att kunna undersöka
hinder och möjligheter till fysisk aktivitet. För att studien skulle beröra samma ämne vid varje
intervju användes en intervjuguide då informanterna svarar på samma frågor vilket ökar
studiens tillförlitlighet. Frågorna kan ändå uppfattas olika av informanterna. Vid de tillfällena
fick jag som intervjuare tydliggöra frågorna för att få svar på det jag ville och på det sättet öka
studiens trovärdighet. För att säkerställa vad de menade i intervjun upprepade jag mina
tolkningar av deras utsagor vilket gav informanterna tillfälle att justera eller utveckla sina
svar. Detta var positivt för resultatets omfattning.
Jag var ensam intervjuare vilket gav samma förutsättningar i intervjuerna och på det sättet
ökar studiens trovärdighet. För att stärka studiens tillförlitlighet ytterligare genomfördes en
pilotintervju där frågorna testades och reviderades. Även jag som intervjuare fick erfarenhet
av intervjuprocessen och blev medveten om hur frågorna skulle ställas för att inte påverka
informanterna. När väl de riktiga intervjuerna skulle genomföras kändes det positivt att ha
gjort pilotintervjun då situationen var igenkännbar och följdfrågor kom mer naturligt då de
testats innan. Alla intervjuer spelades in med diktafon för att inte missa någon viktig
information och materialet kunde spelas upp flera gånger under analysarbetet vilket var
positivt då det var svårt att hålla full fokus under alla intervjuer. Vid ett tillfälle inföll tre
intervjuer under samma dag. Detta påverkade koncentrationen till viss del då det tar på
krafterna att vara skärpt, samtidigt som jag känner att det var positivt då jag lättare kom in i
rollen som intervjuare när de ägde rum nära inpå.
I efterhand har jag dock uppmärksammat att jag som intervjuare ställde vissa ledande frågor
som kan ha påverkat resultatet. Efter arbetet med bakgrunden fanns mycket bakgrundsfakta
som jag tog med mig till intervjun och bakgrunden avspeglades i intervjun då jag omedvetet
ställde vissa följdfrågor som kunde härledas till bakgrunden.
Vid tre intervjuer blev vi störda antingen av personer som kom in i rummet eller att en
arbetstelefon ringde, vilket skapade ett avbrott i intervjun. Detta medförde i vissa fall att vi
kom från ämnet, men mestadels var avbrottet så kort att det inte påverkade samtalet. För att
säkerhetsställa vad de menade i intervjun upprepades det jag uppfattat vilket gav
informanterna tillfälle att justera eller utveckla sina svar. Detta är positivt för resultatet då
svaret kan bli mer omfångsrik och tillförlitligheten ökar.
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Vissa av informanterna är jag bekant med sen tidigare vilket kan ha påverkat resultatet både
positivt och negativt. Positivt då de möjligen kände sig avslappnade i situationen och därför
kunde vara mer öppna och känna att de vågade berätta mer ingående. Det kan ha påverkat
resultatet negativt då informanterna kanske inte vågade eller inte ville berätta hela
verkligheten med rädsla att informationen skulle gå vidare trots konfidentialiteten. I min
studie såg jag det bara som positivt, då informanterna upplevdes väldigt öppna i samtalen och
tycktes ha ett avslappnat förhållningssätt.
Under databearbetningen markerades de relevanta svaren med en markeringspenna vilket
gjorde det svårare att se något nytt i materialet i efterhand. Trost (2005) beskriver att det är
lätt att ”bli blind” för sitt eget material och bara se det som är markerat. Jag tror och hoppas
att min medvetenhet om detta medfört ett kritiskt förhållningssätt som inte påverkat resultatet.
Sammanfattningsvis utifrån det tidigare beskrivna anser jag min studie har hög tillförlitlighet,
det går alltid att förbättra vissa delar för att nå högre reliabilitet exempelvis med tanke på hur
frågorna ställs. Eftersom studien har svarat på dess syfte har studiens validitet ökat.

Avslutande kommentarer
Syftet med studien var att undersöka upplevelser av förändring i grad av fysisk aktivitet hos
individer i ett hälsoprojekt samt vad de upplevde påverkade förändringen. Studien undersökte
även hinder och möjligheter till fysisk aktivitet. Syftet var också att undersöka hur
motivationen varierade under projektet. Resultatet visar att gemenskap är den största upplevda
faktorn som främjar fysisk aktivitet. Det sociala stödet från omgivningen visar sig vara
betydelsefullt men också bevakningen från omgivningen. Visa sig duktig och inte göra
omgivningen besviken är en stor motivationsfaktor. Motivationen och det sociala stödet visar
sig påverkas av varandra, när det sociala stödet upplevs som mindre sänks även motivationen
till att vara aktiv. Under projektets gång gick många deltagare från yttre till inre motivation då
de kände positiva fördelar med att vara fysisk aktiva och de yttre belöningarna blev mindre
viktiga. Känna meningsfullhet och se fördelen med aktiviteten är viktigt vid fysisk aktivitet.
Stor förändring till en början samt uppleva den fysiska aktiviteten som tillfällig visade sig
vara sämre för vidmakthållandet efter projektets slut.
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Resultatet indikerar att väder och uppehåll som exempelvis semester eller jul var upplevda
hinder. När en känsla av tillfredsställelse med sin prestation infinner sig är chansen stor att
aktiviteten minskar. Vid projektets slut upplever majoriteten av informanterna att
aktivitetsnivån och motivationen sjönk.

Vidare forskning
Studien visar upplevda möjligheter och hinder för fysisk aktivitet, hur aktiviteten förändrats
och motivationsfaktorer under ett hälsoprojekt. Det skulle vara av intresse att utöka urvalet
från olika hälsoprojekt för att nå en generaliserad bild. Det skulle även vara av intresse att
jämföra resultaten med hur hälsoprojekten är utformade för att nå ett framgångsrikt
hälsoarbete.
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Bilaga 1

Hej!
Mitt namn är Maria Stridbäck och jag läser min sista termin på det Hälsopedagogiska
programmet vid Högskolan i Gävle och skriver nu mitt examensarbete i pedagogik. Jag
kommer att skriva min uppsats mot New Boliden och den hälsosatsningen som utförts. Jag
vill intervjua dig som deltagit i hälsosatningen där du kommer att få berätta om dina
upplevelser om din förändrade grad av fysisk aktivitet, vilka faktorer som enligt dina
upplevelser har motiverade dig till förändringen i den fysiska aktiviteten samt upplevda
hinder som enligt dig begränsat ditt engagemang. Intervjun kommer ta 45-60 minuter och
kommer att behandlas konfidentiellt då ingen kommer kunna urskilja dina upplevelser i
studien. Tillsammans med dig kommer vi överens om tid och plats för genomförande av
intervju. Deltagandet i intervjun är helt frivillig och du har rätt till att avbryta ditt deltagande
när du vill. Intervjun kommer att spelas in med hjälp av en diktafon för att inte missa någon
viktig information. Materialet av intervjun kommer endast att användas till denna studie och
det är endast jag som intervjuare och min handledare som kommer kunna ta del av
inspelningen. Materialet av intervjun kommer att förvaras på högskolan. Det färdiga
examensarbetet kommer att publiceras i DIVA som är en portal för uppsatser och
examensarbeten som finns fritt tillgänglig för alla läsare.
Med vänliga hälsningar

Handledare:

Maria Stridbäck
maria.stridback@hotmail.com
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Bilaga 2
Intervjuguide

•

Hur kom det sig att ni började med projektet?

•

Vad har du gjort under projektet?

•

Kan du beskriva dina upplevelser av deltagandet i projektet?

•

Har du upplevt stöd från familj, vänner och kollegor under projektet? Om ja på
vilket sätt?

•

Vad gjorde dig motiverad under projektet?

•

Motiverades du av samma faktorer under hela projektet? Om ja vilka? Om inte
vad förändrades? Varför?

•

Hur upplevde du din fysiska aktivitet innan projektet?

•

Upplevde du att den förändrades under projektet? Om ja på vilket sätt?

•

På vilket sätt tror du projektet skulle kunna göras annorlunda för att få dig mer
motiverad?

•

På vilket sätt är du fysiska aktiv idag?, om den har förändrats vad har påverkat?

•

Hur upplevde du din förmåga att klara av uppgiften innan projektet?, under
projektet? Och efter?
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