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Abstract 
Högman, T. (2015). Study: Factors that motivate increased physical activity among 
participants intervention project at a University in Sweden. Bachelor thesis in Public Health 
Science. Department of Work and Public Health Science, The Academy of Health and 
Working life, University of Gävle, Sweden. 
 
Objective: The aim of this study was to find out the factors that motivate the employees at the 
University to health behavior change, substantially regarding physical activity, and study the 
experiences and perceptions surrounding the intervention project. 
Method: The study used a qualitative method where five semi-structured interviews were 
accomplished at the University. The informants were aged 44-56 years. The data was 
processed through content analysis on a phenomenological basis. 
Results: All informants consider that the intervention project is a good initiative to get 
employees more physically active. The obstacle all have more or less is lack of time and then 
related to the life puzzle; to both keep up with work and family life. These factors take up the 
time of the physical activity, this means that the training sometimes was omitted in order to 
fill the duties and responsibilities of the informants that they have as parents. 
Conclusion: All respondents had a positive attitude to intervention projects and the use of 
pulse watch as a tool. They expressed that the project contributes to a chance for a person to 
change her/his lifestyle. The barriers that existed among all respondents was the lack of time 
due to family and / or work. The study could possibly be strengthened by frequent monitoring. 
It contributes to the creation of a dialogue between the supervisor and the student. This 
dialogue could result in an increased awareness of one's own behavioral processes, and an 
increased motivation to change one´s lifestyle. It could possibly also affect the participation in 
the study, i.e. more people choose to stay. 
 
 
Keywords: Public Health, Motivation, Physical active, Pulse watch, Intervention project
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Sammanfattning 
 
Syfte: Syftet med studien var att ta reda på faktorer som motiverar de anställda på högskolan 
till hälsofrämjande beteendeförändring, då i huvudsak ökad fysisk aktivitet, samt att studera 
erfarenheter och upplevelser kring interventionsprojektet.  
Metod: En kvalitativ studie genomfördes med fem stycken semistrukturerade interjuver bland 
de anställda på högskolan. Informanterna var i åldrarna 44-56 år. Resultatet bearbetades 
genom en innehållsanalys med en fenomenologisk utgångspunkt.  
Resultat: Alla informanter anser att interventionsprojektet är ett bra initiativ för att få de 
anställda mer fysiskt aktiva. Det hinder alla har mer eller mindre är brist på tid och då 
relaterad till livspusslet; att både hinna med arbetsuppgifter och familjeliv. Dessa faktorer tar 
upp tiden från den fysiska aktiviteten. Träningen utesluts därmed ibland för att hinna med 
arbetsuppgifter och de ansvarsuppgifter informanterna har som föräldrar.  
Slutsats: Alla informanter hade en positiv attityd till interventionsprojektet och användandet 
av pulsklockan som verktyg. De uttryckte att projektet ger en möjlighet för en person att 
kunna förändra sin livsstil. De hinder som fanns bland alla informanter var tidsbristen på 
grund av familjeliv och/eller arbete. Studien skulle eventuellt kunna stärkas med en frekvent 
uppföljning. Det bidrar till att det skapas en dialog mellan handledaren och deltagaren. 
Dialogen kan resultera i ökad medvetenhet om ens egen beteendeprocess samt en ökad 
motivation till att förändra sin livsstil. Den kan möjligen också påverka deltagandet i studien, 
dvs att fler väljer att stanna kvar.  
 
 
 
 
Nyckelord: Folkhälsovetenskap, Motivation, Fysisk aktivitet, Pulsklocka, Interventionsprojekt 
 
Sökord: De sökord som användes var livsstil, beteendeförändring, socialt stöd, motivation, 
physically active, exercise, lifestile, health, psychological well-being och behavior change. 
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Förord 
 
Tack! 
 
Jag vill tacka de fem informanterna som var med i studien. Tack för snabb respons på mail 
och för ert medverkande. Utan er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Jag vill 
även passa på att tacka Maria som gav mig information kring tidigare insatser som utförts på 
högskolan samt kontaktuppgifter till fler viktiga personer som Jonas och Ronny.  
 
/ Tove Högman 
2015-12-01, Högskolan i Gävle 
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Introduktion 
I denna studie intervjuades fem informanter som ingår eller har ingått i ett 
interventionsprojekt på högskolan. De valdes ut utifrån studiens kriterier vilka var att 
deltagarna har eller hade varit med sedan interventionsprojektets start. Därefter skickades sex 
mail ut med en förfrågan och ett missivbrev till deltagarna. Fem stycken av dessa deltagare 
valde att delta i studien. Dessa informanter är anställda på högskolan och är mellan åldrarna 
44-56 år. Interventionen påbörjades hösten år 2014 och ska pågå i tre år. Syftet med 
interventionsprojektet är att öka deltagarnas upplevda hälsa och syreupptagningsförmåga samt 
bidra till individuell utveckling som exempelvis ökad självkänsla. Pulsklockan har tidigare 
använts i hälsofrämjande insatser och i arbetslivet (Palm et al. 2014). Det finns möjlighet att 
undersöka individens hjärtfrekvens i samband med en riskbedömning av ergonomin på en 
arbetsplats. Denna metod kan vara till fördel att nyttja där arbeten ställer krav på användning 
av stora muskelgrupper. Resultatet av personens maximala puls kan därefter jämföras med 
vilket ansträngningsintensitet individen ligger på under sitt arbete i förhållande till sin 
maximala kapacitet (ibid). I interventionsprojektet på högskolan är dock pulsmätningen en 
komplex del och det behöver läggas fokus på individuell anpassning i projektet. Det ligger 
därför i författarens intresse att utforska pulsklockans påverkan samt andra faktorer som kan 
bidra till ökad motivation till fysisk aktivitet bland informanterna samt deras erfarenheter och 
upplevelser av projektet.  
 
Bakgrund om interventionsprojektet  
Det finns två olika underlag som gjorde att interventionsprojektet startade på högskolan. Det 
första gäller en medarbetarundersökning som utfördes år 2014 med hjälp av en enkät. Enkäten 
innehöll bland annat frågor om hälsan hos de anställda på högskolan. Resultatet visade att 28 
procent orkar sällan eller aldrig kombinera 8- timmars arbetsdag med en aktiv fritid, på grund 
av bland annat hög arbetsbelastning, sömnbrist, dålig kondition och psykosociala orsaker 
(Organisationsrapport 2014). Högskolan har inte definierat om hög arbetsbelastning beror på 
psykiska orsaker eller överbelastning av individens arbetsuppgifter 1. De anser att individen 
själv uppskattar om hen upplever sig ha en hög respektive låg arbetsbelastning, de har inte 
gjort någon bedömning av orsaken till varför de anställda inte har en fysisk aktiv vardag. Det 
kan vara en blandning eller kombination av psykiska orsaker och/eller hög belastning 
gällande arbetsuppgifterna de ska utföra. En hälsopedagog på högskolan beskriver att 
medarbetarenkäten är ett verktyg för att se olika indikatorer när det gäller arbetsmiljöarbetet, 
vad som skulle exempelvis kan skapa ohälsa. Frågorna kring träning är gjorda för att de ska 
kunna se hur arbetsmiljön upplevs och om de anställda nyttjar förmånen att träna på arbetstid. 
Detta för att skapa sin en uppfattning i hur pass stor utsträckning de anställda är aktiva på 
högskolan (ibid).  
 
Det andra underlaget gäller en hälsoundersökning som högskolan köpte av ett företag. Detta 
företag arbetar med hälsofrämjande insatser och utgår från det friska istället för att betona det 
sjuka (Betania 2015). De erbjuder olika tjänster som bland annat hälsoundersökningar, fysisk 
och psykosocialt arbetsmiljöarbete och ergonomi (ibid). Hälsoundersökningen erbjuds till alla 
                                                
1 Maria Hälsopedagog, e-post den 25 november 2015 
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som är 50+ på högskolan och de personerna får gå vartannat år och den är helt frivillig2. Det 
är cirka 100 stycken 50+ som är anställda på högskolan (ibid). Det var 27 medarbetare som 
var delaktiga i hälsoundersökningen, 16 av dessa personer utförde ett cykeltest där individen 
fick fram ett värde av hens syreupptagningsförmåga (Almström 2014). Elva av 16 personer 
som utförde konditionstestet nådde inte upp till yrkets givna krav som är 35 ml syre/kg/min, 
snittkapaciteten för de elva personerna låg på 26,9 ml (ibid). Detta går att jämföra sig med vad 
det kostar människokroppen att vila eller sova som är ca 25 l/min syre (Ljusenius & Rydqvist 
2004). Det är de två anledningarna till varför projekt har utarbetats.  
 
När huvudchefen för en viss institution på högskolan fick reda på resultaten av 
hälsoundersökning blev han orolig3. Chefen diskuterade resultatet tillsammans med den 
hälsopedagogen på högskolan och insåg att hans medarbetare är i behov av en 
livsstilsförändring. Hälsopedagogen på högskolan bestämde sig för att göra en intervention på 
tre år på grund av det dåliga resultatet. Hon är den ansvariga för interventionsprojektet. De 
gick ut med information om interventionsprojektet på en viss institution som sedan är 
uppdelad i fyra ämnesavdelningar och underliggande sektioner på högskolan och detta skedde 
via samlingsmöten, medarbetarwebben eller via mail från hälsopedagogen. Det är totalt 138 
stycken anställda på institutionen år 2015 och det har inte skett någon nedskärning eller 
ökning av personal sen projektets start år 2014 (ibid).  
 
Hälsopedagogen skapade ett samarbete med leverantören CardiMo som arbetar med 
pulsregistrering relaterat till individens maxpuls. Det har inte tidigare gjorts någon studie på 
denna typ av intervention och därför kan intervention ses som ett pilotprojekt (Bryman 2011). 
Innan pilotprojektet/interventionsprojektet startade behövdes ett ekonomiskt godkännande av 
HR-chefen på högskolan4. 
 
Interventionsprojektet  
I interventionsprojektet fanns de tre oberoende variabler; pulsklocka, föreläsning om 
SMART:a mål samt hälsopedagogen på högskolan. Dessa oberoende variabler påverkade den 
fysiska aktiviteten, kosten, målsättningen och motivationen hos deltagarna. Det främsta 
verktyget för interventionen är en pulsklocka och ett pulsband där de för över sin träning 
digitalt. Detta system kallas CardiMo och leverantören som är grundaren för detta system 
kom och gav information och delade ut pulsklockor och pulsband till alla deltagare. CardiMo 
är ett företag som riktar sig till arbetsgivare för att öka friskfaktorn och produktiviteten hos de 
anställda (CardiMo 2015). De verktyg som CardiMo erbjuder är pulsmätare i form av 
pulsklocka och pulsband samt systemet CardiMo. Denna företagstjänst innebär att individen 
ser till en pulsbaserad träning där köparen valfritt kan välja om företaget ska uppnå ett visst 
mål så väl individuellt eller på gruppnivå (ibid). Pulsklockan i sig har även egna funktioner 
som inte är knutna till CardiMo, som kalorimätare, intervallinställningar och ett ”pip”-ljud 
som ”piper” till när individen har suttit för länge, en slags varning som anger att personen bör 

                                                
2 Maria Hälsopedagog, e-post den 25 november 2015 
3 Maria Hälsopedagog, e-post den 16 december 2015 
4 Maria Hälsopedagog, e-post den 25 november 2015 
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resa på sig. Det finns även flera andra slags funktioner i pulsklockan. Dessa funktioner var 
inget som informerades om utan deltagarna fick utforska dem på egen hand.  
 
Målet för interventionsprojektet var att samtliga tio deltagare måste uppnå 60 procent av sin 
maxpuls för att träningen ska bli godkänd i systemet samt att träningen ska utföras på minst 
20 minuter5. Riktlinjer för godkänd träning beslutades av hälsopedagogen tillsammans 
leverantören från CardiMo. Vid starten av interventionsprojektet fick deltagarna välja att göra 
ett maxtest eller submaximalt test antingen på cykel, stepbräda eller genom löpning. Detta för 
att senare i interventionen kunna mäta deras syreupptagningsförmåga jämfört med resultatet 
vid starten, dock utförde inte alla deltagare testet (ibid).  
 
Deltagarna fick även tillgång till en föreläsning utförd av författaren angående hur mål bör 
utformas utifrån SMART: a mål modellen, denna modell beskrivs mer i bakgrunden. Det var 
hälften av deltagarna som kunde medverka på denna föreläsning. De som inte kunde 
medverka på denna föreläsning informerades under det individuella samtalet istället. 
Hälsopedagogen och författaren utförde individuella möten med deltagarna då de fick berätta 
om sin bakgrund samt att hälsopedagogen och författaren redogjorde för målet gällande 
projektet. Efter författarens fyra veckor på högskolan tog hälsopedagogen över. Hon fanns där 
för eventuella träningsscheman eller diskussion kring kost samt pulsklockan. Vid starten av 
interventionsprojektet fick deltagarna tillgång till författaren gällande träningsupplägg, vilket 
tre deltagare nyttjade under dessa fyra veckor på högskolan.  
 
Det kan vara en fördel att utföra denna utvärderingsrapport eftersom det finns få liknande 
interventioner utförda. Detta för att ta reda på faktorer som motiverar till fysisk aktivitet bland 
informanterna samt deras upplevelser och erfarenheter kring interventionsprojektet. Det kan i 
sin tur möjligen bidra med en ökad insikt i förståelse för vart framtida insatser och 
förebyggande arbete ska läggas för att främja medarbetares hälsa.  
 

Bakgrund 
I dagens samhälle tenderar det till att bli ett allt mer krävande levnadsvanor som innebär bland 
annat ökad arbetsbelastning, tidspress och mindre fysisk aktivitet (Rozanski 2014). Detta kan 
i sin tur resultera i minskad sömn samt övervikt och fetma (ibid). Fysisk inaktivitet kan leda 
till negativa effekter för individen så som ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar och 
endometriecancer samt även risk för diabetes typ 2 (Socialstyrelsen 2013).  
 
Genom att se till Sveriges elva målområden för folkhälsa riktar sig detta interventionsprojekt 
till framförallt två utav dessa; nr 4 hälsa i arbetslivet och nr 9 fysisk aktivitet (Andersson & 
Eljertsson 2009).  
Motivation 
Motivation handlar om de faktorer som väcker, formar och riktar individens beteende mot 
olika mål (NE 2015b). Motivationen kan påverkas av ens individs avsaknad av ordentlig 
bostad, arbetslöshet, dålig ekonomi, den sociala situationen, utbildningsnivå och avsaknad av 
                                                
5 Maria Hälsopedagog, e-post den 25 november 2015 
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meningsfull fritid (Revstedt 2014). För att kunna förbättra dessa faktorer är det avgörande att 
det finns ett samspel mellan psyke och livssituation för att individen ska finna en motivation 
till förändring. För att individen ska finna motivation är det viktigt att hen går igenom 
motgångar för att kunna gå vidare i sin process för en manifest motivation. Detta innebär att 
individen har ett eget engagemang, hopp och tilltro riktat till sig själv. I en motgångsfas blir 
individen oftast bekräftad, eftersom hen är i behov av stöd och därmed förhoppningsvis får 
någon form av hjälp och stöttning. Det kan bidra till att hens inre kärna stärks och beteendet 
blir allt mindre destruktivt. Den inre kärnan, också kallad livskraft, stärks vid varje möte med 
pedagogen/utbildaren/vårdaren. För att motivationsarbetet ska resultera i ökad motivation är 
det viktigt att det finns samband mellan metod och relation, engagemang, hopp, tilltro, 
aktning, förståelse och ärlighet. Det så kallade motivationsarbetet skulle även kunna kallas för 
individens beteendeförändrings process i interventionsprojektet på högskolan. Vilket betyder 
att det påverkar personens upplevda motivation men också genom motivationsarbete få 
kunskap och verktyg i att själv kunna öka den (ibid).  
 
Det kan vara till fördel att ta hjälp av vissa modeller för att öka individers självkännedom men 
också för att finna motivation till det mål individen önskar uppnå (Faskunger 2001). En 
modell som användes vid interventionsprojektet var SMART:a mål. Modellen SMART: a mål 
är ett redskap för att uppnå mål. För att målet ska kunna nås behöver det vara SMART, varje 
bokstav står för en mening, S står för specifik, M: mätbar, A: accepterad, R: realistisk och T: 
tidsatt (Hydén & Schéele 2013). Under bokstaven tidsatt kan de även finnas med delmål för 
att sedan kunna uppnå det stora målet (ibid). Detta kan leda till att individen lättare når sitt 
mål men också finner en ökad motivation efter sina avklarade delmål. Genom att ha en egen 
motivation till att vara fysisk aktiv resulterar det i ett bättre beteende, självreglering och 
hållbarhet (Segar & Richardson 2014). Dysvik och Kuvass (2013) antyder de att kongruenta 
mål kan förstärka sambandet mellan inre motivation och ökad arbetsinsats. Kongruenta mål 
innebär hur det stämmer överens med andras föreställningar om mål (NE 2015a).  

Inre & yttre motivation samt amotivation 
Det finns två olika sidor av motivation, inre och yttre motivation (Hamssén & Plate 2013). 
Dessa olika synvinklar bör vara tillfredsställda bland deltagarna på högskolan för att på bästa 
möjliga vis skapa en god beteendeförändring. Den inre motivationen innebär att individen har 
en egen vilja och gör egna val (Gagné & Deci 2005). Inre motivation kan även bestå av tre 
typer: inre motivation för att lära sig och nå kunskap, för att uppnå något eller för att uppleva 
stimulans (Hamssén & Plate 2013). Den yttre motivationen ser till det upplevda trycket från 
omgivningen av att behöva engagera sig i handlingar (Gagné & Deci 2005). Även yttre 
motivation kan delas upp i olika typer vilket är yttre reglering som belöningar eller 
restriktioner, introjicerad reglering här handlar det om att valen inte är självvalda (Hamssén 
& Plate 2013). Identifierad reglering är ett beteende som är högt prioriterat av individen själv 
oavsett utfallet blir positivt eller negativt. Slutligen Integrerad reglering som exempelvis kan 
vara om en tennis spelare avstår från att gå ut med vänner för att vara i bästa möjliga form 
inför tävling (ibid).  
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Det finns även en till synvinkel från hur motivation kan utforskas och det är att titta på 
amotiverade individer (Hamssén & Plate 2013). Detta innebär brist på kontroll vilket leder till 
brist på motivation. Denna typ av motivation bör hälsopedagogen på högskolan vara 
uppmärksam på så att det inte resulterar i att deltagarna blir mindre aktiva eller i värsta fall 
hoppar av projektet. Amotivation kan delas upp i fyra olika grupper vilket kan förklara dess 
innebörd mer begripligt, den mest förekommande är att genom en följd av upplevelser kan 
individen känna brist på egen kapacitet och förmåga. Det andra kan vara att individen har en 
övertygelse av att hen inte kommer lyckas i sin strategi, tredje gruppen handlar om att 
individen upplever ett beteende allt för krävande och därmed kan en brist på engagemang 
uppstå. Den sista berör känslor av hjälplöshet och brist på upplevd kontroll (ibid).  
 
Motivationen kan öka med hjälp av en ledare, denna ledare blir hälsopedagogen på högskolan 
och hon bör se till varje enskild individ i en grupp (Brehm 2006). Detta genom att se till 
individens framgångar och till de uppgifter som har utförts korrekt (ibid). En studie som 
utfördes i USA visar att fortsatt stöd och kontakt från en instruktör i fysisk aktivitet är viktigt 
för att individen ska bevara motivation till fortsatt träning (Castro et al. 2001). 

Motivation på 3 nivåer  
Inre och yttre motivation samt amotivation kan utforskas från tre hierarkiska nivåer, 
situationsnivå, kontextuell samt global nivån (Hassmén & Plate 2003). Inom de olika 
hierarkiska nivåerna påverkas deltagaren i interventionsprojektet i högre eller lägre grad.  
 
Med Situationsnivån menas upplevelsen av motivationen här och nu för individen (Hassmén 
& Plate 2003). Tillståndet gällande motivationen kan variera kraftigt, kan vara hög som låg. 
Sociala faktorer som påverkar är belöning, priser, tidsgränser och utvärderingar (ibid).  
 
Kontextuella nivån handlar om vad individen känner för ett specifikt område som exempelvis 
arbete, studier eller idrott (Hassmén & Plate 2003). Inom denna nivå påverkar även de sociala 
faktorerna motivationen som exempelvis idrottsledare, lärare och coacher. Men även vilken 
typ av personlighet de olika idrottsledaren, läraren eller coachen har och deras 
personlighetsdrag kan vara kontrollerande, tvingande och/eller resultatorienterade. Det 
innebär då att den yttre motivationen stärks. Det är därför viktigt vilket motivationsklimatet 
det finns runt alla deltagarna i interventionsprojektet på högskolan. Här bör hälsopedagogen 
på högskolan uppmuntra individen att vara med i aktiviteten med åtanke att hen ska utvecklas 
och bli bättre och inte i termer att vinna och bli bäst (ibid).  
 
Inom den globala nivån påverkas individen av faktorer som handlar om levnadsmiljö samt 
attityder som hens omgivs av i samhället gentemot aktiviteten personen är med i (Hassmén & 
Plate 2003). Det är även viktigt att se till individens livstillfredsställelse samt graden av 
positiv eller negativ livsinställning (ibid).  
 
Transteoretiska modellen 
Transteoretiska modellen används för individers beteendeutvecklig (Scriven 2013). I denna 
“Stages of changes model”, också kallad förändringsstegmodellen, finns det fem olika 
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förändringsstadier i cirkeln (se bilaga 2), övervägande (en tanke på förändring), åtagande 
(mogen för förändring), åtgärd (utförande av förändring), upprätthållande (bibehåller 
förändringen) och återfall (går tillbaka till tidigare vanor). Det finns två steg till, det första 
före själva övervägandet. Det innebär att individen har ett riskfyllt beteende och vill inte 
förändra sin situation. Det andra steget är vid utgång, som innebär att individen är stabil i sin 
beteendeförändring (ibid). 
 
I den beskrivna beteendeprocessen kan individen avsluta och påbörja när hen själv vill 
(Nutbeam et al. 2010). Det är därför viktigt att veta var individen är i cirkeln vid start och 
avslutande, för att veta var eventuella insatser kan göras och hur individens mottaglighet är 
för de olika alternativen (Statens folkhälsoinstitut 2008). För att undvika återfall och snedsteg 
i interventionsprojektet på högskolan är det till fördel att fokusera på beteendemässiga 
förändringsprocesser (Faskunger 2001). Det kan vara att individen har en vän som vill ses på 
en fika men individen föreslår istället att de ska ta en promenad. Vid dessa olika 
beteendeförändringar är det viktigt att deltagarna i interventionsprojektet känner ett 
engagemang, socialt stöd, kontroll och får belöning för sina beteendeförändringar (ibid). 
Transteoretiska modellen har användes i en studie där syftet var att öka den fysiska aktiviteten 
bland stillasittande patienter med hjärt- och kärlsjukdomar (Zhu et al. 2014). Det resulterade i 
att beteendeförändringen till fysisk aktivitet bland patienter ökade till mer aktiva individer 
(ibid). Denna modell kan därför vara till fördel för högskolans fortsatta interventionsprojekt 
som kommer pågå två år till, det vill säga till ht år 2017.  
 
Beteendeförändring  
En beteendeförändring kan innebära att uppnå en hälsosam förändring som i sin tur bidrar till 
positiva hälsoeffekter för individen (Faskunger 2001). Det är därför till fördel att se 
beteendeförändringen som ett fenomen eller process och som tar längre tid, ofta månader eller 
år. Benägenheten till beteendeförändring hos individen beror på olika faktorer som personens 
engagemang, närmiljö, självförtroende och socialt stöd (ibid). I en studie påvisas att 
interventionsprogram bör vara långsiktiga två år eller mer, eftersom en beteendeförändring 
inom fysisk aktivitet är komplex (Fortier et al. 2012). Detta eftersom det är svårt att 
upprätthålla. Första framgången kan vara att individen exempelvis börjar ta cykeln till jobbet 
istället för bilen (ibid). Eftersom interventionsprojektet kommer pågå i tre år har deltagarna en 
god grund för att utveckla ökad fysisk aktivitet samt att träningen troligen förblir regelbunden 
i deltagarens liv.  
 
Det krävs resurser och stöd för att uppnå en god hälsa på en arbetsplats (Eriksson et al. 2013). 
Detta innebär bland annat en hållbar verksamhetsutveckling, arbetsengagemang, rättvisa, 
socialt kapital och tvärprofessionellt samarbete (ibid). Det kan därför vara till fördel att 
organisationen som exempelvis högskolan är medveten om olika modeller för att kunna 
påverka medarbetarnas beteende och motivation. Enligt Theorell et al. (2013) är chefens 
beteende en viktig del i de anställdas hälsa. Om chefen har ett passivt beteende så som att 
befinna sig i ett rum eller i värsta fall att personen gör ingenting är ett beteende som leder till 
sämre hälsa bland de anställda. Ett annat beteende är det auktoritära beteendet som innebär att 
personen inte tar hänsyn till vad andra vill. För att chefen ska kunna påverka medarbetarna 
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hälsa på bästa möjliga sätt är det till fördel att chefen får tillgång till olika pedagogiska 
metoder som exempelvis den transteoretiska modellen. Detta är dock ett ämne som behövs 
forskas mer på (ibid).  
 
Hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) 
Hälsorelaterad livskvalitet kan förkortas med HRQoL. Det finns olika faktorer som påverkar 
individers HRQoL såsom funktionhinder, smärta eller depression (Davis et al. 2015). En 
viktig faktor till HRQoL är individens fysiska rörlighet men det är även viktigt att se till andra 
faktorer som kan påverkan HRQoL över tid (ibid). En ökad livskvalitet är ett utav målen för 
interventionsprojektet därför kan denna modell vara till hjälp. Livskvalitet är ett personligt 
mått på individens egen uppfattning av sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande (SBU 
2012). Det fysiska, sociala, psykiska kan vara familj och umgänge, arbete, fritid, ekonomi, 
boende och utbildning (ibid). Detta skulle även kunna kallas en orsakskedja och desto tidigare 
en insats implementeras desto bättre för både individen och samhällsekonomin 
(Folkhälsomyndigheten 2015). 
 
Arbetsklimat 
En vanlig orsak till arbetsrelaterad ohälsa är tidspress och stress (Nilsson 2005). Detta kan 
vara yrken som ska lösa olika problem, undervisande eller utredande arbetsuppgifter. Om 
individen utsätts för hård tidspress resulterar det i minskat välbefinnande och till slut påverkas 
personens hälsotillstånd (ibid). Detta kan resultera i långtidssjukrivning eftersom det är 
kopplat till förändringstrycket i arbetslivet, vilket innebär ett högre tempo och högre krav från 
arbetsplatsen (Marklunds et al. 2005). Om en anställd har en upplevelse av ökade krav, 
mindre handlingsutrymme och låg rörlighet på arbetsmarknaden ökar riskerna för 
stressrelaterade besvär (ibid).  
 
Arbetsklimatet samverkar med förhållanden mellan ledarskap och psykiskt välbefinnande på 
arbetsplatsen (Nelson et al. 2014). En studie visar att de individer som har socialt stöd från 
kollegor har en bättre sömn (Ljungblad & Näswall 2009).   
 
Fysisk aktivitet 
Det har skett en förändring i arbetssituationen relaterat till den fysiska ansträngningen. 
Numera är det vanligare med mer stillasittande arbeten samtidigt som befolkningen också har 
en allt mer stillasittande fritid (Pérez 2008). Detta blir skadligt för den enskilde samt ger 
ökade samhällskostnader (ibid). Att vara stillasittande eller fysiskt inaktiv definieras som en 
vaken tid med avsaknad av eller endast ett litet inslag av kroppsrörelser (Jansson et al. 2015). 
Inaktivitet kan alltså studeras utifrån två riskfaktorer eller som en kombination av dessa, 
stillasittande vardag och/eller fysisk inaktiv fritid (Hagströmer et al. 2015). Ett stillasittande 
arbete är något alla deltagare har i interventionsprojektet på högskolan, eftersom de spenderar 
större delen av tiden framför skärm eller på möten. I tvärsnittsstudien som utfördes av 
Crichton och Alkerwi (2015) visar resultatet att andelen skärmtid kan vara förknippad med en 
sämre lipidprofil. Detta innebär att hälsan kan vara i fara vilket eventuellt leder till att 
individen drabbas av en hjärtattack eller individens eventuella hjärtsjukdom förvärras 
(Socialstyrelsen 2009). Problemet visade sig speciellt inom den normalviktiga gruppen som 
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ingick i studien (Crichton & Alkerwi 2015). Genom att minska stillasittande beteendets tid 
samt genom att delta i daglig medelintensiv träning kan god effekt ses på nivåerna HDL- 
kolesterol samt triglycerider och därmed förebygga hjärt- hälsoproblem (ibid).  
 
I en studie i England använde de sig utav verktygen stegmätare under tio dagar vakna dygn, 3 
timmar workshop och uppföljande samtal efter sex veckor för att diskutera mål och hinder för 
att stödja en god beteendeförändring (Biddle et al. 2015). Syftet var att minska stillasittande 
tiden hos de vuxna under 12 månader som hade risk för typ 2 diabetes. Deltagarna var 
stillasittande individer och var mellan 18-40 år. De kom fram till att detta inte var tillräckligt 
för att skapa en beteendefördring bland de stillasittande deltagarna. För att förändra ett 
beteende behövs flera olika vägar för att nå problemet hos individen. En av de viktigaste 
faktorerna var tiden, det behövs mer tid för att interventionen ska kunna ge effekt på 
individens beteende (ibid).  
 
En lösning för befolkningens stillasittande individer kan ses i en studie som utfördes i Nya 
Zeeland. Individer mellan 40-79 år använde sig utav ”Gröna recept” vilket motsvarar FaR 
(fysiska aktivitet på recept) i Sverige (Elley et al. 2003). I studien fick individerna tillgång till 
en kort rådgivning samt telefonsupport vilket kan förändra människor beteende när det gäller 
fysisk aktivitet samt förbättra livskvaliteten över 12 månader. Totaltmoralmortalitet minskade 
med 20-30 procent jämfört med stillasittande individer (ibid).  
 
Dagens rekommendationer anger mängden fysisk aktivitet per vecka istället för per dag 
(Jansson et al. 2015; Folkhälsomyndigheten 2015). Rekommendationen för populationen med 
åldern 18 år och uppåt är fysisk aktivitet minst 150 minuter med en måttlig intensitet, som 
innebär ökad puls och andning eller en fysisk aktivitet på minst 75 minuter med en hög 
intensitet. Vid en hög intensiv aktivitet ska individen ha en markant ökad puls och andning. 
De 150 minuterna bör dock spridas ut på alla dagar under en vecka och de olika intensiteterna 
kan också kombineras. Aktiviteten ska vara på minst 10 minuter. Utöver detta är det även 
viktigt med en muskelstärkande fysisk aktivitet, vilket innebär att individen bör ha minst två 
muskelstärkande aktiviteter i veckan med 8-10 övningar och 8-13 repetitioner (ibid). Den 
muskelstärkande aktiviteten bör individen utföra för att inte drabbas av eventuella skador. 
Enligt Hoffman & Krishan (2014) har en individ som tidigare haft en skada lättare att drabbas 
igen. Knät var den vanligaste självrapporterade skadan och stod för 15 procent av det 
självrapporterade skadorna (ibid). Regelbunden fysisk aktivitet bidrar till förebyggande av 
hjärt-och kärlsjukdom, minskar totalt sett dödligheten samt förbättrar livskvaliteten (Jansson 
et al. 2015). I en studie visar de på att fysisk aktivitet verkar vara en viktig faktor som kan ha 
positiva effekter för icke smittbara sjukdomar som viktökning och fetma, 
kranskärlssjukdomar och typ 2-dibaetes (Reiner et al. 2013). 
 
Sveriges befolkning blir mindre regelbundet fysisk aktiv och detta leder till välfärdssjukdomar 
och ohälsa (Folkhälsomyndigheten 2015). Något som har kommit på senaste tiden är att det är 
viktigt med regelbundna ”bensträckare” om individen har ett stillasittande arbete eller 
stillasittande beteende (ibid). I en studie framgick det även att de individer som visade på 
faktorer som dålig självrapporterad hälsa, rökning, fetma och låg utbildningsnivå var 
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förknippade med lågt utförande av fysisk aktivitet (Midlöv et al. 2014). Denna negativa trend 
till fysisk inaktivitet visade sig även i en internationell studie som utfördes i Australien. I 
studien undersökte de olika hälsobeteende bland två olika arbetsplatser och resultatet visade 
att totalt 44 procent av deltagarna i studien var fysisk inaktiva (Simpson et al. 2000). 
 
I en studie utförd på 18-84 år gamla individer har de beräknat sjukvårdkostnader och 
produktionsbortfall för de sjukdomar som epidemiologisk forskning visat ha säkerställt 
samband med fysisk inaktivitet (Bolin & Lindgren 2012). Resultatet visar på att cirka 6.700 
svenskar har avlidit som följd av bristande motion år 2002. Detta kan jämföras med cirka 
49.000 förlorade levnadsår eller 5.500 arbetsår. Vårdkostnaderna för fysisk inaktivitet ligger 
på ca 750 miljoner. Det är 0,4 procent av den totala hälso- och sjukvårdskostnaderna. Denna 
summa kan jämföra med summan för rökning som ligger på 1,3 procent. De medicinska 
skadeverkningar, då relaterad till befolkningens fysiska inaktivitet samt exklusive kostnaderna 
för den tillfälliga sjukligheten, låg på ungefär 6 miljarder kronor om året. Denna summa kan 
jämföras med motsvarade uträkning gällande cigarrettrökning som var 8,3 miljarder kronor år 
2001 (ibid).  
 
Ett företag som har satsat på friskvård är Fors bruk i Stora Ensokoncernen (Kindenberg & 
Wallin 2000). De definierar friskvård på följande sätt: trivsel på arbetsplats, mindre 
kroppsliga besvär, är sällan nedstämda och oroar sig inte för sin hälsa. Under ett 
femårsprojekt hos 500 anställda lades 5,5 miljoner på företagshälsovård, trivselprogram och 
friskvård. Företaget sparade in cirka 25 miljoner kronor på denna insats (ibid).  
 

Syfte och frågeställningar 
 
Problemformulering 
Dagens befolkning blir allt mer stillasittande och vi lever i ett allt mer tidspressat samhälle, 
ökad arbetsbelastning samt en minskad aktiv fritid (Rozanski 2014; Pérez 2008). Detta kan i 
sin tur leda till minskad sömn, övervikt och fetma (ibid). Det är därför viktigt med fler 
insatser och åtgärder för att förebygga denna trend i samhället.  
 
Syfte 
Syftet med studien var att ta reda på faktorer som motiverar de anställda på högskolan till en 
hälsofrämjande beteendeförändring - framför allt fysisk aktivitet - samt studera erfarenheter 
och upplevelser kring interventionsprojektet.  
 
Frågeställningar 
Hur har interventionsprojektet påverkat deltagarens motivation till hälsofrämjande livsstil och 
mängden fysisk aktivitet?  
Hur har pulsklockan påverkat deltagaren till ökad motivation och ökad fysisk aktivitet? 
Vilka hinder finns i deltagarens livssituation till att vara fysisk aktiv?  
Vad höjer deltagarens motivation till att bli mer fysisk aktiv?  
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Metod 
I undersökningen användes en kvalitativ metod och den bestod av intervjuer. Designen på 
intervjuerna var semistrukturerade (Bryman 2011). Undersökningen hade en fenomenologisk 
utgångspunkt, detta innebär att arbetssättet som utfördes var fördomsfritt, reflexivt och 
neutralt förhållande till objektet (Olsson & Sörensen 2011).  
 
Med hjälp av hälsopedagogen på högskolan valdes sex stycken deltagare ut. De hade samtliga 
varit med sen starten av interventionsprojektet för denna studie. Det skickades en förfrågan 
och ett missivbrev (se bilaga 3) till dem. En utav dessa sex förfrågningar skickades till en 
deltagare som hade varit med vid starten men som valde att hoppa av projektet. Person valdes 
ändå ut för att få in flera synvinklar gällande erfarenheter och upplevelser från 
interventionsprojektet. En annan person utav de sex utvalda personerna svarade inte på mailet 
och därmed blev det totalt fem stycken deltagare i denna studie. Elektronisk utrustning som 
användes till inspelningen var Ipad och Iphone, dessa två utrustningar testades innan själva 
intervjuerna utfördes. Två inspelningsapparater användes för att vara på säkra sidan om det 
skulle uppstå något tekniskt krångel. Samtliga intervjuer skedde i ett enskilt rum med endast 
intervjuaren och informanten. Detta innebar att intervjuerna inte blev störda. Intervjuerna tog 
mellan 17-45 minuter.  
 
Enligt Olsson & Sörensen (2012) är viktigt med olika perspektiv och synvinklar från olika 
forskningsområden när en uppsats utformas därför användes databaserna SweMed, PubMed 
och Google Schooler. De sökord som användes via dessa databaser var livsstil, 
beteendeförändring, socialt stöd, motivation, physically active, exercise, lifestile, health, 
psychological well-being, behavior change. Till uppsatsen användes även kurslitteratur.  
 
Datainsamling 

Urval 
Kravet för denna studie var att de informanter som skulle intervjuas skulle ha deltagit vid 
interventionsprojektets start. Om de personerna valt att hoppa av under projektets gång 
spelade ingen roll, det var snarare intressant att senare analysera. Det kan vara till fördel att 
utforska erfarenheter och upplevelser av interventionsprojektet från flera synvinklar. I denna 
studie var det fyra stycken informanter som fortfarande var med i projektet och en person som 
valde att avsluta sitt deltanade.  
 
Av de fem informanterna som blev intervjuade var det två deltagare som inte hade varit med 
vid informationsträffens start av interventionsprojektet hösten år 2014. Den ena informanten 
hade handledarträff på måndagar och den andra mindes inte varför hen inte kunde delta. 

Intervjuguide  
Den insamlingsmetod som användes var semistrukturerad intervju, deltagarna är både 
informanter och respondenter i undersökningen (Olsson & Sörensen 2011). 



  
 

 17 

Det innebar att en intervjuguide utformades. Det betyder att intervjun förhåller sig till 
frågeställningar men också till olika faktorer som påverkar hälsa samt erfarenheter och 
upplevelser kring interventionsprojektet (Bryman 2011).  
 
Det är totalt tio stycken anställda från högskolan som är med i interventionsprojektet och det 
var fem stycken som intervjuades. I denna intervju utformades nya frågor eftersom det inte 
tidigare har utförts liknande studier. Innan intervjun utfördes ställdes frågor angående 
deltagarnas personuppgifter (se bilaga 4). När intervjun utfördes utgick frågorna från en 
intervjuguide vilket innebar att det fanns egengjorda frågor, specifika teman samt att frågorna 
förhöll sig till frågeställningarna (Bryman 2011). Frågorna som ställdes utfördes i samma 
ordning som intervjuguiden (se bilaga 4) men förtydligades ibland. I slutet av intervjun fick 
informanterna förfrågan om de ville tillägga något, detta innebar att intervjuprocessen var 
flexibel (ibid). 
 
Analysmetod 
Efter varje enskild intervju transkriberades materialet. Sedan skedde en bearbetning och 
selektion av informationsmaterialet (Bryman 2011). Det är till fördel att utföra 
transkriberingen fortast möjligast på grund av att det minimerar risken för minnesfel (ibid). 
Det minnesfel som eventuellt kan uppstå är informantens kroppsspråk eftersom att ingen 
videoinspelning skedde. Därefter blev det en meningskoncentrering vilket innebar att de svar 
informanten hade kommit med blev mer koncisa. Detta ledde till att texten komprimerades. 
Genom användandet av citat i resultatet förtydligades informantens eget perspektiv (ibid). De 
kategorier som skapades förhöll sig till uppsatsens syfte och frågeställningar. 
 
En analys formas av frågor som ställs till studiens transkriberade material: om vad som sägs, 
hur det sägs och vad innebörden är (Olsson & Sörensen 2011). I uppsatsens metoddel 
användes både en innehållsanalys som är riktad men även fenomenologin fanns med (se 
bilaga 5). En riktad innehållsanalys innebar att kodningen gjordes utifrån teorier eller tidigare 
forskning (Bryman 2011). Det bidrog till att en diskussion kunde skapas från resultaten 
utifrån de olika teoretiska perspektiven. Innehållsanalysen är det sätt uppsatsen bearbetas 
utefter och fenomenologin är vad som söks efter i texten, alltså informanternas uppfattningar 
om samma fenomen. Detta innebar att materialet analyserades utifrån uppsatsens syfte och 
frågeställningar (ibid). 
 
Efter transkriberingen lästes texten igenom flera gånger för att få en så pass korrekt 
uppfattning som möjligt. Sedan ströks olika fraser under i texten, efter det skedde en kodning 
av fraserna samt att underkategorier skapades där koderna sattes under (se bilaga 5).  

Fenomenologiskt perspektiv 
Analysen förhöll sig till det fenomenologiska perspektivet, här lades fokus på den upplevda 
livsbilden eller erfarenheten hos informanten (Olsson & Sörensen 2011). Inom fenomenologin 
söker forskaren efter likheter om ett fenomen genom att analysera en text eller intervju och 
sedan finna en eller flera likheter (Granskär & Höglund-Nielsen 2012). Forskaren är inte 
intresserad av hur många gånger det sägs utan själva innehållet (ibid).  
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Forskningsetiska övervägande 
Det finns fyra etiska principer som gäller för den svenska forskningen och därför har dessa 
tagits hänsyn till i undersökningen (Bryman 2011). Den första är informationskravet, det 
innebär att informanterna fick reda på undersökningens syfte, att deltagandet är frivilligt och 
att de kan hoppa av när de vill samt vilka moment som ingår i undersökningen. 
Samtyckeskravet är den andra principen. Informanterna i denna undersökningen fick själva 
bestämma över sitt deltagande. Det tredje är konfidentialitetskravet. Det betyder att 
personuppgifter måste finnas inom säkra dörrar, dvs att ingen förutom de givna forskarna får 
tillgång till materialet. Konfidentialitetskravet tillämpas även i uppsatsen text då 
informanterna benämns med bokstäver, det innebär att identiteten skyddas. Den sista 
principen är nyttjandekravet, dvs den information informanterna delar med sig av får endast 
användas till forskningsändamålet. Dessa etiska principer har tillämpats i missivbrevet (se 
bilaga 3) samt i uppsatsens text (ibid).  
 
Resultat  
Presentation av informanterna 
Det är fem stycken informanter från en specifik institution på högskolan som arbetar inom 
olika avdelningar. En utav dessa informanter är inte längre med i interventionsprojektet, 
individen hann knappt använda klockan. De är i åldrarna 44-56 år, alla informanter har barn 
och fyra av dem är gifta medan en har en sambo. Fyra stycken utav deltagarna bor i 
Stockholm, två utav dessa har gångavstånd till högskolan medan en har en resa från dörr till 
dörr på cirka 40 minuter. Den tredje informanten framgick det inte hur lång själva enkelresan 
var utan endast att personen var bosatt i Stockholm. En av informant pendlar en enkel resa på 
1 timme och 30 minuter. Ingen utav informanterna brukar tobak eller snus, samtliga 
informanter föredrog individuell fysisk aktivitet. Det var sporter som ridning, simning, 
orientering, löpning eller cykling. I resultatet presenteras informanterna med en bokstav, A, B, 
C, D, eller E.  
 
Pulsklockans påverkan på motivation till fysisk aktivitet 
4/5 utav informanterna upplevde att pulsklockan var till hjälp för sin motivation till fysisk 
aktivitet. Pulsklockan hjälpte A, B, C och E att hålla koll på sin intensitet, frekvens och 
duration i samband med fysiska aktiviteten. De hade även använt klockan och pulsbandet i 
hög utsträckning vid utförande av fysisk aktivitet. Eventuellt att några informanter hade glömt 
pulsklockan enstaka gånger, en informant råkade tappa bort pulsbandet i cirka två månader 
och fick därför mata in det ungefärliga resultatet manuellt till systemet CardiMo. Informanter 
A och C beskriv även att pulsklockan ökade deras förståelse när de underpresterade och/eller 
överpresterande.  
 
”I början så hade jag klockan på när jag promenerade men insåg ju att jag aldrig fick upp en 

ordentlig puls, så jag slutade med det” (A)  
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C förklarade att klockan var till hjälp eftersom arbetet sker mycket framför datorn vilket 
innebär stillasittande. Klockan pep till när det var dags att gå upp och gå, denna funktion 
kunde de ställa in utifrån hur pass aktiva det är i sitt vardagliga liv.  
 
”Det är kul att använda den och se hur tekniken kan stödja mig och man kan se och jämföra. 

Ett bra hjälpmedel” (B) 
 

”Fungerar jättebra eftersom man inte behöver skriva själv det blir automatisk uppdatering. 
Det blir lite som ett beroende man vill ju åtminstone att det ska bli tre fysträningar per vecka” 

(A) 
 

Informanter A, C och E beskriver att de blir besvikna på sig själva om de inte uppfyller 
kriterierna som interventionsprogrammet har, det vill säga tre dagar fysisk aktivitet med en 
puls över 60 procent av individens maxpuls samt ett utförande på minst 20 minuter. De 
beskriver även att det leder till en ökad motivation, att individen faktiskt ska uppnå kravet. 
Samma informanter, samt en person till (B), tycker även det är lätt och intressant att sedan 
mata in detta i programmet CardiMo eller i pulsklockans varumärkes webbaserade tjänst. I 
klockans varumärke webbaserad tjänst kan de se en tydligare bild av hur själva träningen har 
sett ut samt jämföra detta med träning tidigare i veckan eller förra månaden. Detta är därför 
också en faktor till ökad motivation bland informanterna. CardiMo tjänsten är mer till för 
arbetsgivaren genom att arbetsgivaren kan se om deltagarna följer riktlinjerna och om så görs 
blir det en grön prick. 
 
Förändring av livsstil 
Ingen av deltagarna var rökare eller snusare och därför hade inte heller någon förändring 
kunnat göras utifrån denna aspekt. Två deltagare (D & E) hade förändrat sin kost, den ena 
hade återupptagit sin 5:2 diet efter ett uppehåll och den andra informanten hade ökat sin 
mängd sallad i kosten i jämförelse med innan interventionsprojektets start. En av dessa 
nämnda informanter var den individ som hade valt att avsluta sitt deltagande i 
interventionsprojektet. Informanten A nämnde att möjligen hade hens alkoholintag minskat 
eftersom personen upplevde det som jobbigt att springa dagen efter hen hade brukat alkohol.  
 
Alla informanter nämner även att detta interventionsprojekt är ett bra initiativ. De är 
tacksamma att just de fick tillgång till projektet. Samtliga informanter förklarar även att de är 
medvetna om att den fysiska aktiviteten skulle bidra eller har bidragit till mer ork. Vid termin 
starten ht år 2015 upplevde B och E att den fysiska aktiviteten hade minskat sedan projektets 
start. A och C hade ökat eller bevarat sin träningsmängd sedan interventionsprojektets start. 
Ingen utav informanterna uppgav att de var i behov av mer stöd utan att det är deras eget 
ansvar att vara fysisk aktiv. D och E nämner att den enda personen som kan öka deras 
motivation är dem själva. De anser sig inte vara behov av något stöd för att öka den. E nämner 
att hen möjligen kan ha en avsaknad av ett tydligt mål. Detta eftersom hen upplever att det 
inte blir några tydliga resultat utan att individen står kvar på samma plats. Det skedde ingen 
tydligt mätbar skillnad gällande utvecklingen av den fysiska aktiviteten.  
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”Arbetsgivaren tar inte hänsyn till vart man bor” (B) 
 
En informant nämner att hen skulle vilja ha tillgång till andra gym eller träningslokaler på 
grund av att hen inte bor i Stockholm.  
 
Hinder- skador och tid 
A och C beskriver en glädje och njutning av att utföra fysisk aktivitet. Medan resterande 
beskriver mer sina upplevelser av hinder, som tidsbrist, gällande utförande av den fysiska 
aktiviteten. De förmedlar upplevelsen av fysisk aktivitet mer som en börda än som en 
njutning. B, D och E beskriver skador som gubbvad, meniskskada samt knäproblem som de 
har eller har fått under interventionsprojektet. Detta blir ett hinder i deras utförande av fysisk 
aktivitet speciellt gällande löpningen som alla tre måste avstå från mer eller mindre på grund 
av skadan.   
 
Tiden som bristvara har varit en återkommande faktor i alla informanters livssituation, detta 
relaterat till familjeliv och arbetssituation. Att ha barn var en faktor som inkräktande på B, C 
och E tid att få till fysisk aktivitet.  
 

”Jag har svårt att få till tiden utanför jobbet för att jag har familjen då” (E) 
 
D beskriver att om det skulle finnas två timmar till på dygnet skulle det inte vara några 
problem att hinna med arbete och fysisk aktivitet. Denna informant beskriver även en 
avsaknad av olika tävlingar som exempelvis stegräknartävlingen som har utförts flera år i rad 
men dock inte det senaste året. D upplevde en motivation till att röra sig lite extra exempelvis 
gå av en tunnelbanestation tidigare för att komma upp i flera steg.  
 

”Om det är något man inte kan köpa så är det tid” (D) 
 

”Någonting som faktiskt varit motionshöjande är stegräknartävlingar som Maria haft” (D) 
 
B och D beskriver att de inte alltid kan ta ut de tre timmars fysisk aktivitet i veckan som de 
egentligen har tillgång till. Detta eftersom att deras arbete halkar efter. De beskriver att 
arbetsuppgifter bara får skjutas upp. Informant A beskriver att det blir svårt att få in fysisk 
aktivitet när de åker iväg på övning, dessa kan vara i cirka 2 veckor. B upplever att det blir 
svårt att få till träningen under intensiva perioder och dessa är framförallt från september till 
december och februari till maj, vilket innebär att det är lugnare vid studenternas kursstart och 
vid avslutad kurs på högskolan. D upplever att hen behöver få avlastning av de 
arbetsuppgifter informanten har för att kunna ta ut dessa tre timmar i veckan. Om informanten 
tar ut dessa tre timmar i veckan måste arbetsuppgifterna tas igen eftersom hen ”förlorar” tre 
timmar.  
 
C och E anger att arbetsbelastningen inte är ett hinder för att utföra den fysiska aktiviteten 
utan att det handlar om prioritering och beslutsamhet att faktiskt gå iväg och träna.  
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Arbetssituation  
”Om något så är det otroligt uppmuntrande” (E) 

 
Alla informanter nämner att de har en god kamratskap med sina kollegor och att de trivs 
mycket bra på högskolan.  

 
B och D beskriver ett fler tal gånger att det är högt tempo på högskolan, vilket gör att de 
upplever att det är ont om tid att hinna med sina arbetsuppgifter. För A och B blev den fysiska 
aktiviteten lidande när de var ute på övning. De kunde vara ute cirka två veckor. Under dessa 
övningar är de inte fysiskt aktiva utan de springer mellan olika mötesrum. De ska vara 
tillgängliga 24 timmar per dag under denna övning. Detta kallas för övningsdygn.   
 

”Om jag lägger tid på min egen träning då blir de studerande lidande” (B)  
 
Informanten B medger att arbetsbelastningen påverkar hens fysiska aktivitet men inte själva 
motivationen, utan motivationen till att träna består. Informanten menar att om hen lägger 
prioritering på sin egna fysiska aktivitet blir de studerande lidande på grund av att rättning av 
uppsatser, tentor samt stöd till de studerande läggs åt sidan. Om informanten skulle ha mer tid 
skulle tiden läggas på fysisk aktivitet.  
 
E lider av trötthet på grund av att hen har fyra småbarn hemma vilket det gör svårt för hen att 
ta ut tre timmar träning under en vecka som de faktiskt har rätt till under arbetstid.  
 
Motivation och den fysiska aktiviteten 

”Jag upplever faktiskt att det är ju inget problem att få ihop det och det tror jag också. Jag 
tror faktiskt det är som folk säger att man orkar mer när man tränar” (C) 

 
C upplever även att om de avsätter tid för träning så förloras antal timmar att utföra 
arbetsuppgifter på. Hen ser dock detta som en fördel istället för ett hinder, det gör hen mer 
strukturerad och effektiv på den tiden informanten har till sitt förfogande. Genom att vara 
fysisk aktiv kopplar hen bort hjärnan lite och gör annat för stunden vilket får personen att få 
ett bättre fokus resten av dagen.  

 
”Jag ser klart samband: ju mer jag tränar desto bättre mår jag” (B) 

 
D informanten som valde att hoppa av interventionsprojektet beskriver den fysiska aktivitet 
på sin upplevda hälsa som följande;  

”Jag vet inte om jag konkret kan säga att jag mår bättre eller känner att jag har bättre 
kondition men och andra sidan så kan jag inte säga motsatsen heller så därför är jag 

övertygad om att det blir bättre” (D) 
 

E nämnde även att den fysiska aktiviteten stimuleras av hens fåfänghet. Att inte kunna komma 
i sina jeans och skjortor eller att man blir andfådd av att gå i trappor leder till ökad motivation 
att bli fysisk aktiv.  
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D beskriver en avsaknad av tidigare tävlingar som stegmätartävling. Hen upplevde detta som 
en motivation till att bli mer fysisk aktiv. A nämner även att tävlingar skulle kunna öka hens 
motivation.  
 

Diskussion 
Alla informanter anser att interventionsprojektet är ett bra initiativ för att få de anställda mer 
fysiskt aktiva. De hinder alla har mer eller mindre var tiden då relaterat till livspusslet; att 
både hinna med arbetsuppgifter och familjelivet. Dessa faktorer tar upp tiden från den fysiska 
aktiviteten. Träningen utesluts därmed ibland för att hinna med arbetsuppgifter samt 
ansvarsuppgifter informanterna har som föräldrar. Den fysiska aktiviteten visar sig även inte 
utnyttjas till fullo enligt medarbetarenkäten som utfördes på högskolan (se bilaga 7). Här 
berörs den globala hierarkiska nivån utifrån de inre och yttre- motivationen samt amotivation 
(Hassmén & Plate 2003). Informanten påverkas av faktorer som handlar om levnadsmiljö, 
men kan även påverkas av samhällets attityder kring en aktivitet individen är med i. Detta kan 
vara en sportaktivitet eller annan kreativ aktivitet som målning, teater eller musik. En 
påverkbar faktor kan vara att det florerar en massa åsikter och olika riktningar kring kost och 
träning via sociala medier. Det kan resultera i att befolkning påverkas i både negativ och 
positiv riktning. Inom den globala nivån är det viktigt att se till livstillfredsställelse hos 
deltagarna i interventionsprojektet men även deras grad av positiv och negativ livsinställning 
(ibid). Genom att få information kring dessa uppgifter kan hälsopedagogen förändra eller 
bevara/stärka inställningens riktning.  
 
Resultat diskussion 

Interventionsprojektet & pulsklockan 
Denna studie visar på att alla informanter finner en ökad motivation till fysisk aktivitet när det 
använder pulsklockan och pulsbandet i sin träning. Det skulle kunna liknas med studien i Nya 
Zeeland då de använde sig utav av ”Gröna Recept” som innebar att individerna mellan 40-79 
år fick tillgång till kort rådgivning och telefonsamtal (Elley et al. 2003). Detta bidrog till en 
minskning av totaltmoralmoraliteten med 20-30 procent jämfört med de stillasittande 
individerna (ibid). Det ”Gröna receptet” kan även jämföras med pulsklockan i 
interventionsprojektet på högskolan, tillsammans med detta verktyg bör interventionsprojektet 
för de anställda på högskolan följas upp med telefonsupport eller samtal på plats med alla 
deltagare i projektet. 
 
Det var endast en informant som beskrev klockans ”pip-funktion” vilket innebär att om en 
individ har varit inaktiv under en längre period så piper det. Fysisk inaktivitet och 
stillasittande är två riskfaktorer och det kan därför vara till fördel att använda denna funktion 
för att minska stillasittandet i vardagen (Hagströmer et al. 2015). Informanterna har en 
stillasittande vardag då de sitter framför skärm, på möten eller rättar prov. I tvärsnittsstudien 
som utfördes av Crichton och Alkerwi (2015) visar de på att just andelen skärmtid är relaterad 
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till en sämre lipidprofil och med fysisk aktivitet kan det resultera i goda effekter på nivåerna 
HDL- kolesterol och triglycerider men också förebyggande av hjärt- hälsoproblem.  

Mål 
Informanterna samt övriga deltagare i interventionsprojektet skulle ha god nytta av att sätta 
upp kortsiktiga och långsiktiga mål (en informant beskriver också eventuell avsaknad av just 
mål). Informanterna är en del av ett samhälle med en livsstil i högt tempo. De nämner faktorer 
som fler i samhället upplever som relaterade till tidspress; minskad sömn, ökad 
arbetsbelastning samt mindre fysisk aktiva (Rozanski 2014). Det skulle kunna vara till fördel 
att skapa mål och fasta rutiner för deltagarna. Det kan även vara till fördel att deltagarna i 
interventionsprojektet är medvetna om att gå igenom motgångar som är viktiga för att gå 
vidare i sin process och på så sätt skapa en manifest motivation. Detta för att skapa en 
acceptans över att misslyckas och minska känslan av att ”då kan jag lika gärna strunta i att 
träna hela veckan”. Målen och rutinerna bör vara anpassade till varje enskild individ för att de 
ska bli genomförbara (ibid). Genom att ha en individuell motivation till fysiskt aktivitet får 
individen ett bättre beteende, ökad självreglering och hållbarhet (Segar & Richardson 2014). 
Det är även till fördel att se till motivationsklimatet runt alla deltagarna i 
interventionsprojektet på högskolan (Hassmén & Plate 2003). Här har hälsopedagogen en 
viktig roll på högskolan, genom att uppmuntra deltagarna att vara med i aktiviteten och ha i 
åtanke att individen ska utvecklas och bli bättre och inte tänka i termer av att vinna och bli 
bäst (ibid). 
 
Informanterna skulle kunna ha nytta av en tydlig modell för att öka sin självkännedom samt 
finna motivation till det målet individen önskar (Faskunger 2001). En modell skulle kunna 
vara transteoretiska modellen som används för beteendeutveckling (Scriven 2001). Modellen 
är till fördel att använda sig utav för att undvika återfall och snedsteg (Faskunger 2001). Vid 
en beteendefördring är det viktigt att informanterna upplever ett engagemang, socialt stöd, 
kontroll samt får belöning för sina individuella förändringsprocesser (ibid). En informant 
nämnde just att tävling och belöning var faktorer till ökad motivation gällande den fysisk 
aktivitet. Belöning kan även vara själva pulsklockan, att genom CardiMo eller klockans 
program se sina resultat samt fysiska förbättringar. Transteoretiska modellen har använts i en 
tidigare studie där det resulterade i att stillasittande individer blev mer aktiva med hjälp av 
modellen (Zhu et al. 2014).  
 
Informanterna har både en inre (nöjet i sig och tillfredsställelsen som själva utförandet ger) 
och en yttre motivation (de fördelar som utförandet kan ge) (Hassmén & Plate 2003). 
Informanterna har mer eller mindre av dessa. Två utav informanterna upplevde en avsaknad 
av den inre motivationen och detta resulterade i att den fysiska aktiviteten hade minskat från 
höstterminen år 2015 jämfört med projektets start höstterminen år 2014. Vissa informanter har 
mer av den inre motivationen vilket innebär att hen beskriver sina erfarenheter och 
upplevelser i sitt utförande av fysisk aktivitet som känslor av glädje, njutning och avslappning 
och en frånvaro av negativ anspänning (Hassmén & Plate 2003). Detta leder till en bättre 
fokusering på själva uppgiften. Medan de individer som upplever mer av den yttre 
motivationen riskerar istället att känna sig pressade och ofta ökar nervositeten. Det kan i sin 
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tur minska möjligheten till kontroll. I interventionsprojektet är det viktigt att se till 
motivationsklimatet för att öka den inre motivationen, för att deltagaren ska utvecklas och bli 
bättre och inte känna i termer vinna och bli bäst (ibid).  
 
Några utav informanterna beskrev skador eller smärta när de utförde löpning och därför kan 
det vara viktigt att införa förebyggande styrkeschema för deltagarna. Detta kan också ses som 
ett mål att uppnå. Det finns en studie som visar att individer som tidigare haft en skada har en 
högre risk att drabbas igen (Hoffman & Krishan 2014). Knät var den vanligaste 
självrapporterade skadan, och stod för 15 procent av de självrapporterade skadorna (ibid). Om 
individen har eller får en skada som leder till ett slags funktionshinder betyder det att 
livskvaliteten minskar (Davis et al. 2015). Det är därför viktigt att en insats implementeras 
fortast möjligt (Folkhälsomyndigheten 2015).  

Livsstil 
Det var endast en informant som nämnde att hen hade dålig sömn och detta var på grund av 
att personen blev väckt av sitt barn. Två informanter hade ändrat sin kost under denna 
ettårsperiod av interventionsprojektet och en utav dem var den individen som valde att avsluta 
sitt deltagande. Detta visar på att informanten fick en tankeställare gällande sin livssituation 
relaterat till sin kost trots ett kort deltagande i interventionsprojektet. Ingen utav 
informanterna upplevde dålig kamratskap med arbetskollegorna. De hade snarare god 
kamratskap där alla nämnde att det var högt i tak. Detta visar även medarbetarenkätens 
resultat på högskolan (se bilaga 6) (Organisationsrapport 2014). I en studie framgår det att de 
personerna med socialt stöd från kollegor har en bättre sömn (Ljungblad & Näswall 2009).   
 
En av informanterna som valde att hoppa av projektet i tidig start kunde konkret inte säga att 
hen upplevde en bättre kondition men kunde inte heller säga motsatsen, informanten var 
därför övertygad om att det blir bättre. Pulsklockan är ett verktyg som kunde givit 
informanten uppgifter om konditionens status om hen valt att stanna kvar i 
interventionsprojektet. Detta kan öka motivationen till att bli mer fysiskt aktiv på grund av att 
informanten är medveten om sin fysiska status (Hassmén & Plate 2003). I denna situation är 
det viktigt att se till de tre olika hierarkiska nivåerna (situationsnivå, kontextuella nivån och 
den globala nivån) som Hassmén och Plate (2003) nämner utifrån inre och yttre motivationen 
samt amotivation. I situationsnivån gäller det upplevelsen av motivation här och nu för 
informanten, här kan det variera mellan både hög som låg. I denna nivå kan belöningar och 
priser påverka. Det var även en informant som nämnde detta som en motiverande faktor. Den 
kontextuella nivån berör vad informanten känner för ett specifikt område i detta fall 
exempelvis interventionsprojektet och hens arbetssituation. Här påverkas hen av en ledare 
som exempelvis sin chef eller hälsopedagog på högskolan samt hur deras personlighetsdrag 
passar informanten. Dessa personlighetsdrag kan vara kontrollerande, tvingande och/eller 
resultatorienterade. Det kan innebära att den yttre motivationen stärks för de individer som 
föredrar denna typ av personlighetsdrag (ibid). 

Enligt Midlöv et al. (2014) är faktorer som dålig självrapporterad hälsa, rökning, fetma och 
låg utbildningsnivå är faktorer som är förknippade med lågt utförande av fysisk aktivitet. 
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Dessa faktorer drabbade inte informanterna i denna studie utan ett större fokus bör läggas på 
fördelningen av tid i framtida forskning projekt. Hård tidspress kan resultera i att individens 
välbefinnande minskar och till slut drabbas personens hälsotillstånd (Nilsson 2015).  

Uppföljning 
En kontinuerlig uppföljning i form av pulsmätning/styrketest, individuell målriktning eller 
motivation bland deltagarna är något som inte skett under året med interventionsprojektet. 
Den uppföljning som har skett är att hälsopedagogen har skickat ut ett mail gällande 
statistiken från CardiMo system vid två tillfällen. Det första utskicket gav information om hur 
individen låg till jämfört med de övriga deltagarna det andra utskicket var en individuell 
sammanställning över en cirka en månadsperiod. När en person ansluter sig eller blir delaktig 
i en intervention kan det vara viktigt att kontinuerlig uppföljning görs av handledaren. Detta 
för att medvetandegöra deltagaren om hur livssituationen såg ut innan projektet, i nutid samt 
om framtida planer. På så sätt kan avhopp förhindras och även att individen hamnar tillbaka i 
gamla destruktiva beteenden gällande fysisk inaktivitet. Dessa destruktiva beteenden kan vara 
fysisk inaktivitet och avsaknad av motivation. En modell som kan användas för att just 
medvetenhetsgöra individens beteende och livssituation är transteoretiska modellen 
(Faskunger 2001). Modellen har i en studie visat på goda resultat på en ökad fysisk aktivitet 
bladn deltagarna (Zhu et al. 2014). Genom en uppföljning skapas en dialog mellan 
handledaren och deltagaren vilken kan bidra till ökad medvetenhet om ens egna 
beteendeprocess samt en ökad motivation att förändra. I en studie med ett syfte att minska 
stillasittande livsstil utfördes uppföljning i form av invägning var 15 dag, utvärdering av 
fysisk aktivitet månadsvis, kontroll av matintaget var tredje månad på både män och kvinnor i 
18-50 års åldern (Zapico et al. 2012). Deltagarna hade en stillasittande livsstil och 
interventionen gick ut på att under 22 veckor använda sig utav kalori-inskränkning och styrda 
träningsprogram. Uppföljningen bidrog bland till att den fysiska aktiviteten kunde öka i 
duration, frekvens och intensitet bland deltagarna (ibid).  
 
Det är till fördel att interventionsprojektet är ett långsiktigt projekt för att kunna skapa 
möjligheter för projektet att utvecklas, förbättras samt ge tidsmässigt utrymme för en 
livsstilsförändring till deltagarna. Beteendeförändring bör nämligen inom fysisk aktivitet ses 
ur ett tvåårigt perspektiv eller längre (Fortier et al. 2012). Det är svårt för individen att 
upprätthålla första framgången i sin förändring (ibid). Denna förändring kan exempelvis vara 
att individen har börjat ta färdmedel som cykel istället för bil till arbetet. 
 
Metoddiskussion 
Studiens resultat bygger på en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer utfördes. 
Valet av metod var lämpligt eftersom studiens syfte var att studera upplevelser och 
erfarenheter kring interventionsprojektet. För att delta i denna studie var kravet att alla 
informanter skulle ha varit med vid projektets start. Detta krav beslutades för att kunna se vad 
projektet har givit för effekt från start till nuläge samt ta reda på varför en person valt att inte 
delta i projektet efter start.  
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Det är till fördel att interventionsprojektet pågår under en längre tidperiod eftersom att en 
beteendeförändring inom fysisk aktivitet och stillasittande livsstil är komplex (Biddle et al. 
2015; Fortier et al. 2012). 
  
Svagheten i studien är att det inte finns någon information om varje deltagares fysiska status 
innan interventionsprojektets start och inte heller i dagsläget. Detta skulle kunna ha varit 
intressant för studien och därefter se eventuella förbättringar eller relatera till vad 
informanterna bör uppnå ur ett hälsoperspektiv.  
 
Det fanns en begränsning av vilka informanter som fick vara med i studien på grund av att 
alla inte var med från start utan vissa hoppade på under projektets gång. Det skulle kunna ha 
varit intressant att utforska dessa olika grupper också: de som deltagit en längre tid och de 
som är nya. Detta för att utforska vilka som har högst motivation och genom denna metod 
eventuellt finna olika utfall. 
 
Framtida forskning 
I framtida forskning kan det vara intressant att undersöka hur många frånvarodagar eller 
eventuellt långtidssjukskrivningar de olika informanterna hade haft året innan 
interventionsprojektet samt efter ett år med interventionsprojektet. Detta för att utforska om 
den fysiska aktiviteten hade påverkan på långtidssjukskrivningar. Sjukskrivningar kan enligt  
Marklunds et al. (2005) vara kopplade till ökat förändringstryck och ökat tempo som finns i 
arbetslivet. 
 
I framtida forskning kan det även ligga i intresse för andra forskare att studera deltagarnas 
puls. Mätningen av pulsen kan göras innan projektets start, under projektets gång samt vid 
avslut. Resultatet av mätningen av pulsen informerar då om det har skett en förbättring 
gällande syreupptagningen.  
 
Slutsats 
Alla informanter hade en positiv attityd till interventionsprojektet och användandet av 
pulsklockan som verktyg. De uttryckte att projektet bidrar till en förutsättning för en person 
att öka sin fysiska aktivitet och förändra sin livsstil. De hinder som fanns bland alla 
informanter var tidsbristen på grund av familjeliv och/eller arbete. 
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Bilaga 1: Tidsplan 
 
Uppgifter Redovisning Inlämning 
PM: material till handledare  29/9 
PM: inlämning blackboard  2/10 
PM: seminarium Student + opponent 9/10 
Skicka ut missivbrev Vecka 43 19-23/10 
Utförande av intervju Vecka 44-45 26/10-8/11 
Bibliotek Sökning-tag med material 10/11 
Transkribera Direkt efter intervju  Från. 26/10-15/11 

Halvtid seminarium  3-4/12 
C-uppsats (för opponering) Safe assigment, slut opp. 5/1 
Slut opponering  18-19/1 
 
HT-15-16 
Vecka 43:19-23/10 
Kontakta alla deltagare i pilotprojektet genom att utforma ett missivbrev, där informeras de 
om syftet med studien, undersökningsmetoden och eventuella veckor och datum för träff (se 
bilaga 1).  
 
Vecka 43: 19-26/10 
Boka in träffar med deltagarna och informera om tidsramen för intervjun 
 
Vecka 44-45: 26/10-8/11 
Utföra intervjuerna 
 
Vecka 44-46:  
Transkribering av intervjuerna samt sammanställning i text från dem. Efter det att alla 
intervjuer är slutförda skickas det ut ett ”tack mail” till de deltagare som ställt upp. Innan 
uppföljningsintervjun ska utföras är det viktigt att materialet från första intervjun har 
transkriberats och sammanställts. 
 
Vecka 47-49: 16/11-3/12 (färdigt till halvtid seminariet) 
Utifrån färdigställt material sker sökning av vetenskapliga artiklar som styrker det resultat 
som uppkommit. Sedan utformas en text i rapporten om resultatet och slutligen en slutsats. I 
uppsatsen ska även en kritisk del utformas där resultatet kritiseras.   
 
Vecka 50-1: 7/12-5/1 
Färdigställa C-uppsatsen, 5/1 inlämning för slut opposition.  
 
Vecka 1-3: 6/1-18/1 
Göra sig redo för slut opponering.  
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Enligt Bryman (2011) ser hela forskningsprocessen ut som följer; generella frågeställningar, 
val av relevanta platser och undersökningspersoner, insamling av data, tolkning av data, 
begreppsligt och teoretiskt arbete (även insamling av ytterligare data eller specificering av 
frågeställningarna) och sist rapport om resultat och slutsatser.  
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Bilaga 2: Stages of change model/ transteoretiska modellen 
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Bilaga 3: Missivbrev 
 
Hej! 
Jag utförde mina fältstudier på högskolan förra året, jag blev bland annat involverad i 
pilotprojektet/interventionsprojektet för de anställda på institutionen. Nu studerar jag sista 
terminen på det hälsopedagogiska programmet på högskolan i Gävle. Jag har valt att skriva 
min C-uppsats gällande pilotprojektet/interventionsprojektet. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka erfarenheter och upplevelser kring projektet gällande deltagarens livssituation och 
motivation till fysisk aktivitet.  
 
Jag behöver därför fem stycken deltagaren att intervjua som har medverkat eller medverkar i 
pilotprojektet/interventionsprojektet. Jag har tillsammans med Maria valt du fem personer och 
du är en av dem. Det gäller veckorna 44-46 och intervjuerna kommer att utföras på högskolan. 
De frågor som kommer ställas berör då livssituation, motivationen till fysisk aktivitet och den 
upplevda hälsan. Intervjun kommer ta cirka en timme.  
 
Det är frivilligt att anmäla sig men jag skulle vara troligt tacksam om ni kunde ställa upp. Ni 
kan även när som helst avbryta intervjun och där med ert deltagande. De uppgifter som 
lämnas under intervjun kommer endast att behandlas av mig, Maria Edlund och min 
handledare på Högskolan i Gävle. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt samt 
endast användas till forskningsändamålet.  
 
Hoppas att få höra från dig inom kort. 
Vid eventuella frågor kan ni kontakta mig eller min handledare: 
 
Tove Högman 
xxx 
xxx 
 
Eugene Lyskov 
xxx 
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Bilaga 4: Intervjumall  
 
Namn: xxx 
Ålder: xxx 
Civilstånd: xxx 
Om barn, hur många: xxx 
Bostadsort: xxx 
Arbetsposition: xxx 
Sportaktivitet: xxx 
Bruk av tobak eller snus: xxx 
 
Var deltagaren med vid första informationsträffen när CardiMo besökte högskolan? Om inte 
hur kommer det sig att deltagaren inte var med? 
 
Hur har pulsklockan påverkat deltagaren till ökad motivation och fysiska aktivitet? 
I vilket utsträckning har deltagaren använt sin pulsklocka & pulsband? (hur ofta är det?) 
Hur har interventionsprojektet påverkat deltagarens motivation till hälsofrämjande livsstil (ex. 
rökning/snusning, alkohol och kost) och mängden fysisk aktiviteten?  
 
Vilka hinder finns hos deltagarens livssituation (ex. rökning/snusning, alkohol, pendling, 
socioekonomiskt och boendemiljö osv) till att vara fysisk aktiv?  
Vad ger deltagaren en ökad motivation till att bli mer fysisk aktiv?  
Har deltagarens arbetssituation (ex. arbetsbelastningen, dålig kamratskap bland kollegor eller 
en chef som inte förstår en) inverkan på deltagaren motivation till fysisk aktivitet?  
Vilken inverkan har fysiska aktiviteten på deltagarens upplevda hälsa?  
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Bilaga 5: Analysprocess 
 
Tabell	  1.	  Exempel	  på	  analysprocess	  

	   	   	  

Kondenserad	  meningsenhet	   Koder	   Kategori	   Huvudkategori	  
	  
"Det	  är	  kul	  att	  använda	  den	  och	  se	  hur	  tekniken	  kan	  stödja	  mig	  och	  	  

Stöd	   Ökad	  
fysisk	  aktivitet	  

Motivation	  

man	  kan	  se	  och	  jämföra,	  ett	  bra	  hjälpmedel"	  
	  

	   	   	  

"Fungerar	  jättebra	  eftersom	  man	  inte	  behöver	  skriva	  själv	  det	  blir	  	   Stimulans	   	   	  

automatisk	  uppdatering.	  Det	  blir	  lite	  som	  ett	  beroende	  man	  vill	  ju	  	   	   	   	  

åtminstone	  att	  det	  ska	  bli	  tre	  fysträningar	  per	  vecka"	  
	  

	   	   	  

"Träningsmängden	  har	  ökat,	  det	  har	  den	  ju	  gjort"	   Interventionsprojektet	  
	  

	   	  

"Ökat	  min	  fysiska	  aktivitet	  på	  grund/tack	  vare	  klockan,	  	   Pulsklocka	  &	  	  	   	   	  
eller	  just	  projektet,	  inte	  bara	  klockan"	  
	  
	  

Interventionsprojektet	   	  
	  

	  

	   	   	   	  
"Om	  jag	  lägger	  tid	  på	  min	  egen	  träning	  då	  blir	  dem	  studerande	  lidande"	  
	  

Egen	  tid	   Hinder	   Tidsbrist	  

"Jag	  har	  svårt	  att	  få	  till	  tiden	  utanför	  jobbet	  för	  att	  jag	  har	  familjen	  då"	  
	  

Familj	   	   	  

"Om	  det	  är	  något	  man	  inte	  kan	  köpa	  så	  är	  det	  tid"	  
	  

Tid	   	   	  

"Jag	  har	  knappast	  använt	  den,	  tyvärr	  var	  det	  så	  att	  detta	  sammanföll	   Skador	   	   	  

i	  samband	  med	  meniskskadan"	  	   	   	   	  
	   	   	   	  

 	   	   	  

"Jag	  ser	  klart	  samband	  ju	  mer	  jag	  tränar	  desto	  bättre	  mår	  jag"	   Välmående	   Förändring	  av	  	  
Livsstil	  

Hälsofrämjande	  

"Äter	  inte	  jätte	  mycket	  sallad	  men	  betydligt	  mycket	  mer	  än	  tidigare"	  
	  

Kost	   	   	  

"Jag	  upplever	  faktiskt	  att	  det	  är	  ju	  inget	  problem	  att	  få	  ihop	  det	  och	  	   Ork	  	   	   	  
det	  tror	  jag	  också.	  Jag	  tror	  faktiskt	  det	  är	  som	  folk	  säger	  att	  	   	   	   	  

man	  orkar	  mer	  när	  man	  tränar"	   	   	   	  

	   	   	   	  
	   	   	  
"Otroligt	  uppmuntrande	  så	  jag	  kan	  inte	  skylla	  på	  den"	  
	  

Högt	  i	  tak	   Arbetssituation	   Högskolan	  

"Mening	  eller	  bisatts	  i	  informationen	  och	  det	  var	  att	  även	  din	  chef	   Avhopp	   	   	  

skulle	  läsa	  resultatet"	   	   	   	  
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Bilaga 6: Arbetsklimat 

     Genomsnitt: 4,29 
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Bilaga 7: Friskvård 
 

 
 

 
 

 


