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Abstrakt 

För att främja fysisk och psykisk hälsa, minska risk för livsstilsrelaterade sjukdomar och 
förebygga för tidig död rekommenderar Världshälsoorganisationen att vuxna i åldern 18-64 
bör utföra minst 150 minuter medelintensiv alternativt 75 minuter högintensiv fysisk aktivitet 
i veckan. I Sverige är mer än en tredjedel av befolkningen fysisk inaktiv och det föreligger ett 
stort behov av effektiva metoder för att öka graden av fysisk aktivitet på samhällsnivå. I 
denna studie undersöktes dels hur deltagare i olika förändringsstadier skiljde sig åt vad gäller 
konstrukten i den Transteoretiska modellen (TTM), och dels huruvida vägledning anpassad 
till individens förändringsstadium kunde bidra till ökad förändringsbenägenhet och/eller ökad 
fysisk aktivitet hos de deltagare som vid studiens start var i antingen Begrundande- eller 
Förberedelsestadiet. En enkätundersökning följt av en interventionsstudie genomfördes. Två 
experimentgrupper och två kontrollgrupper sammanfördes slutligen till en sammansatt 
experimentgrupp (n = 32) och en sammansatt kontrollgrupp (n = 49). Resultatet visade att 
förändringsstadierna inte var helt åtskilda från varandra med avseende på konstrukten i TTM, 
samt att deltagarna i den sammansatta experimentgruppen rapporterade högre 
Aktivitetsspecifik självtillit och färre upplevda Nackdelar efter genomförd intervention. 
Därtill påvisades en interaktionseffekt för Aktivitetsspecifik självtillit. Trots studiens 
begränsningar indikerar resultatet att vägledning anpassad till individens förändringsstadium 
har potential att öka den aktivitetsspecifika självtilliten och således förändringsbenägenheten 
hos de individer som är i Begrundande- eller Förberedelsestadiet. 

Nyckelord: Transteoretiska modellen, fysisk aktivitet, beteendeförändring, e-post.  

Abstract 

To promote both physical and mental health, reduce the risk of lifestyle-related diseases and 
prevent premature death, the World Health Organization recommends that adults aged 18-64 
should participate in at least 150 minutes of moderate-intensity or 75-minute vigorous-
intensity physical activity per week. In Sweden, more than one third of the population is 
physically inactive and there is a need for more effective methods to increase physical 
activity at the community level. The purpose of this study was to examine how the 
participants in the different stages of change differed in terms of the constructs in the 
Transtheoretical model (TTM), and whether a stage-matched intervention could contribute to 
increased psychological readiness and/or physical activity among participants in the 
Contemplation or Preparation stage. A survey followed by an intervention was conducted. 
The intervention was divided into two experimental groups and two control groups. For 
analysis purposes the two experimental groups (n = 32) and the two control groups (n = 49) 
were combined. The results showed that the stages of change were not completely separated 
from each other with respect to the constructs in TTM, and that the participants in the 
combined experimental group reported higher self-efficacy and fewer perceived 
Disadvantages after the intervention. In addition, an interaction effect for self-efficacy was 
demonstrated. Despite the study's limitations, the results show that stage-matched 
intervention has potential to increase self-efficacy and thus psychological readiness among 
the individuals who are in the Contemplation or Preparation stage. 

Keywords: Transtheoretical Model, physical activity, behavior change, e-mail.  
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Transteoretiska modellen och fysisk aktivitet: En utvärdering  
av stadiumanpassad vägledning 

 
Fysisk inaktivitet är globalt sett den fjärde största riskfaktorn till för tidig död (WHO, 

2011). Trots att det är allmänt vedertaget att regelbunden fysisk aktivitet främjar både såväl 
psykisk och fysisk hälsa är mer än en tredjedel av Sveriges befolkning fysiskt inaktiv 
(Folkhälsomyndigheten, 2019). Med fysisk aktivitet avses all form av kroppsrörelse som sker 
då skelettmuskulatur arbetar och förbrukar energi (WHO, 2011). I en longitudinell studie från 
Gymnastik- och idrottshögskolan (Ekblom-Bak, Ekblom, Andersson, Wallin, Söderling, 
Hemmingsson & Ekblom, 2019) kunde författarna visa att syreupptagningsförmågan hos 
arbetsföra svenskar försämrats markant mellan åren 1995 till 2017 och att andelen med 
hälsofarlig låg syreupptagningsförmåga har ökat från 27 till 46 procent. Ur ett 
folkhälsoperspektiv är det av stor vikt att denna trend stoppas.  

För att främja fysisk och psykisk hälsa, minska risk för livsstilsrelaterade sjukdomar 
och förebygga för tidig död rekommenderas att vuxna i åldern 18-64 bör utföra minst 150 
minuter medelintensiv alternativt 75 minuter högintensiv fysisk aktivitet i veckan, eller en 
motsvarande kombination av dessa (WHO, 2011). I en nyligen publicerad rapport från 
Folkhälsomyndigheten (2019) uppgav endast 64 procent av de tillfrågade att de var fysiskt 
aktiva minst 150 minuter per vecka. Högst andel fysiskt aktiva kunde ses bland de yngre 
åldrarna och boende i storstäder, och personer med eftergymnasial utbildning var i högre grad 
fysiskt aktiva jämfört med de som enbart hade gymnasial eller förgymnasial utbildning. 
Liknande resultat sågs genomgående både för kvinnor och män (Folkhälsomyndigheten, 
2019). En möjlig anledning till denna brist på fysisk aktivitet är att dagens livsstil ofta utgörs 
av stillasittande arbeten, motordrivna transporter och fritidsaktiviteter framför skärmar 
(Statens folkhälsoinstitut, 2006). Många av de som ändå ägnar sig åt fysisk aktivitet gör det 
inte heller på en regelbunden basis och/eller med tillräcklig intensitet, och riskerar därför att 
gå miste om viktiga hälsofördelar (Musser, 2003). Svårigheten att upprätthålla regelbunden 
fysisk aktivitet åskådliggör även det faktum att beteendeförändringar ofta kan vara svåra att 
genomföra och vidmakthålla över tid (Musser, 2003).  

Det föreligger således ett stort behov av effektiva metoder för att öka graden fysisk 
aktivitet på samhällsnivå. I denna studie undersöks om ett fyra veckor långt 
vägledningsprogram kan främja fysisk aktivitet. Vägledningen är av självhjälpskaraktär och 
kommuniceras ut via e-post. Ingen tidigare svensk studie har undersökt detta och det är ett 
forskningsområde med potentiellt stor betydelse, då kommunikation via e-post är ett tids- och 
kostnadseffektivt sätt att nå ut till en stor målgrupp. 

Bakgrund 

Det finns flertalet teorier och modeller som söker förstå och förklara hur individer 
förändrar och upprätthåller beteenden. Gemensamt är att de alla beskriver relevanta delar i en 
beteendeförändringsprocess och därigenom möjliggör för interventioner som kan hjälpa en 
individ att komma igång eller upprätthålla en beteendeförändring. Inom området fysisk 
aktivitet ses exempelvis Health-Belief Model (Rosenstock, 1974) och Theory of Planned 
behavior (Ajzen, 1985), men den kanske mest använda är den Transteoretiska modellen 
(TTM).  

TTM utvecklades av Prochaska och DiClemente (1983) och integrerar flera olika 
teorier inom beteendeförändring och psykoterapi. I modellen beskrivs både när och hur en 
individ förändrar och upprätthåller ett beteende, och bidrar således till viktig vägledning vid 
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utformande av hälsofrämjande interventioner (Prochaska & DiClemente, 1983). Modellen är 
välanvänd inom flera olika hälsorelaterade områden som exempelvis vid rökavvänjning och 
för att främja fysisk aktivitet (Prochaska & Velicer, 1997).  

TTM postulerar att beteendeförändring är en process över tid där individen rör sig 
mellan fem olika stadier av förändringsbenägenhet. Beteendeförändringsprocessen bör inte 
ses som linjär utan snarare som cyklisk och en förflyttning mellan stadierna kan ske både 
framåt och bakåt, och en individ behöver inte sällan göra flera försök innan hen till slut 
lyckas upprätthålla en beteendeförändring över tid (Prochaska & DiClemente, 1982). TTM 
utgjordes ursprungligen av fem Förändringsstadier (stages of change) och tio 
Förändringsstrategier (processes of change) men integrerade senare även begreppen 
Aktivitetsspecifik självtillit (self-efficacy) (Bandura, 1977) och Motivationsbalans (decisional 
balance) (Janis & Mann, 1977).  

I Förnekelsestadiet (precontemplation) är individen omedveten om de negativa 
konsekvenser som följer av beteendet alternativt upplever att konsekvenserna inte utgör ett 
problem (Velicer, Prochaska, Fava, Norman & Redding, 1998). En individ i detta stadium är 
till exempel inte fysiskt aktiv och har inte för avsikt att bli det inom de närmsta sex 
månaderna. I Begrundandestadiet (contemplation) börjar individen se vissa fördelar med att 
ändra ett beteende, men nackdelarna är fortfarande fler varför individen upplever en viss 
ambivalens. En individ i detta stadium är inte fysiskt aktiv men har för avsikt att bli det inom 
de närmsta sex månaderna. I Förberedelsestadiet (preparation) har individen bestämt sig för 
att ändra på beteendet och har därtill tagit några steg i riktning mot det nya beteendet. En 
individ i detta stadium är fysiskt aktiv, men inte regelbundet. I Handlingsstadiet (action) har 
individen ändrat beteendet, men under en kortare tid. En individ i detta stadium är fysiskt 
aktiv, men har varit det mindre än sex månader. I Aktivitetsstadiet (maintenance) har 
individen lyckats upprätthålla beteendeförändringen under en längre tid. En individ i detta 
stadium är fysiskt aktiv och har varit det längre än sex månader (Velicer et al., 1998; Nigg, 
Geller, Motl, Horwath, Wertin & Dishman, 2011).  

Förflyttningen mellan förändringsstadierna regleras, enligt modellen, av 
Förändringsstrategier, Aktivitetsspecifik självtillit och Motivationsbalans (Prochaska & 
DiClemente, 1983). Med Förändringsstrategier avses de fem kognitiva och fem 
beteendemässiga strategier som individen behöver använda sig av i respektive 
förändringsstadium för att förflytta sig till ett annat (Prochaska, Velicer, DiClemente & Fava, 
1988). De kognitiva strategierna utgörs av Medvetandegörande (consciousness-raising), 
Känsloupplevelse (dramatic relief), Personlig omvärdering (self-reevaluation), Social 
omvärdering (environmental reevaluation) och Närmiljöstrategier (social liberation), medan 
de beteendemässiga utgörs av Beteendeanpassning (counterconditioning), Socialt stöd 
(helping relationships), Belöning (reinforcement management), Engagemang (self-liberation) 
och Situationskontroll (stimulus control) (Marcus, Rossi, Selby, Niaura & Abrams, 1992). I 
kontexten fysisk aktivitet innefattar Medvetandegörande individens ansträngningar att söka 
ny information och lära sig mer om fysisk aktivitet. Känsloupplevelse representerar de 
positiva och negativa känslomässiga upplevelser som uppstår till följd av en förändring mot 
ökad fysisk aktivitet. Personlig omvärdering innebär att både tankemässigt och emotionellt 
utvärdera värdet av fysisk aktivitet. Social omvärdering innebär att omvärdera hur den 
fysiska aktivitetsnivån påverkar personer i ens närhet. Närmiljöstrategier innebär att 
medvetandegöra, acceptera och hitta nya strategier för att bli mer fysiskt aktiv i vardagen. 
Beteendeanpassning innebär att motverka fysisk inaktivitet i vardagen genom att exempelvis 
välja mer aktiva beteenden. Socialt stöd innebär att ta emot stöd och hjälp från andra för att 
lyckas bli mer fysiskt aktiv. Belöning innebär att på olika sätt förstärka fysiskt aktiva 
beteenden. Engagemang innebär att individen tror på att en förändring är möjlig och därtill 
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gör åtaganden att vara mer fysiskt aktiv. Situationskontroll innebär att ta kontroll över de 
orsaker och situationer som leder till fysisk inaktivitet (Marcus, Rossi, Selby, Niaura & 
Abrams, 1992). Användandet av de olika strategierna skiljer sig åt mellan 
förändringsstadierna (Prochaska & DiClemente, 1983). I förnekelsestadiet används 
förändringsstrategier i mindre utsträckning än i övriga stadier (Prochaska & DiClemente, 
1983). Vad gäller fysisk aktivitet används kognitiva strategier i större utsträckning vid 
förflyttning mellan tidiga förändringsstadier, medan beteendemässiga strategier i större 
utsträckning används vid förflyttning mellan senare förändringsstadier (Nigg et al., 2011).  

Med Aktivitetsspecifik självtillit menas individens tilltro till sin egen förmåga att göra 
ett beteende i en given situation. Ju högre tilltro, desto mer sannolikt är det att individen 
faktiskt kommer att utföra beteendet (Bandura, 1977). Självtilliten förändras och ökar allt 
eftersom individen rör sig från Förnekelsestadiet till Aktivitetsstadiet, samtidigt som den kan 
minska vid återgång till ett tidigare stadium (Taylor, Bury, Campling, Carter, Garfied, 
Newbould & Rennie, 2006; Velicer et al., 1998). Med Motivationsbalans menas individens 
upplevelse av Fördelar (pros) och Nackdelar (cons) med en beteendeförändring. Begreppet 
utgår från förväntansteorin och det antas att en förändring kan ske först när individen 
upplever att fördelarna överväger nackdelarna (Janis & Mann, 1977). I Förnekelsestadiet 
överväger alltid nackdelarna fördelarna medan motsatt gäller i Handlings- och 
Aktivitetsstadiet, vilket innebär att det antingen är i Begrundande- eller Förberedelsestadiet 
som individens upplevelser av för- och nackdelar med en beteendeförändring förändras 
(Prochaska et al., 1994 ).  

En central utgångspunkt i TTM är att individer i olika stadier av en 
förändringsprocess skiljer sig åt gällande exempelvis attityder, strategier och färdigheter och 
att interventioner av den anledningen bör anpassas utefter var i processen individen befinner 
sig (Noar, Benac & Haris, 2007). Detta möjliggör utformandet av en adekvat intervention 
som bättre kan möta den enskildes behov (Malotte, Jarvis, Fishbein, Kamb, Iatesta & 
Hoxworth, 2000). Modellen föreslår att interventioner bör konstrueras på basis av de 
Förändringsstrategier som förväntas vara relevanta och som individen behöver använda sig 
av för att förflytta sig till nästa förändringsstadium (Adams & White, 2004; Velicer et al., 
1998), samtidigt som hänsyn även bör tas till de övriga aspekterna i modellen (Spencer, 
Adams, Malone, Roy & Yost, 2006). 

TTM har visat sig vara användbar vid utformandet av effektiva hälsointerventioner 
som syftar till att främja fysisk aktivitet. I en litteraturöversikt av Spencer et al. (2006) 
granskades 31 studier där TTM användes för att utforma stadieanpassade interventioner, och i 
25 av dessa resulterade interventionerna i ökad förändringsbenägenhet och/eller ökad fysisk 
aktivitet. Samtidigt är modellens effektivitet vad gäller att främja fysisk aktivitet ifrågasatt. 
Adams och White (2003) visade att TTM-baserade interventioner är effektiva och leder till 
ökad fysisk aktivitet på kort sikt, men att förändringen inte kvarstår över tid (längre än sex 
månader). De menar även att TTM-baserade interventioner inte är mer effektiva än andra 
(rationellt utformade) alternativ vad gäller att främja fysisk aktivitet på lång sikt (Adams & 
White, 2004). Så, även om potentialen och användbarheten för TTM för att främja fysisk 
aktivitet historiskt sett möjligtvis varit överskattad, har TTM-baserade interventioner av allt 
att döma kapacitet att främja fysisk aktivitet, om än främst på kort sikt.  

 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur de olika TTM-konstrukten 
(Förändringsstadium, Aktivitetsspecifik självtillit, Kognitiva- och Beteendemässiga 
förändringsstrategier, Fördelar och Nackdelar) förhåller sig till varandra inom vår 
studiepopulation. Vidare ämnar studien undersöka huruvida vägledning anpassad till 
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individens förändringsstadium kan leda till ökad förändringsbenägenhet och/eller ökad fysisk 
aktivitet hos de deltagare som vid studiens start uppgav sig vara i antingen Begrundande- 
eller Förberedelsestadiet. För att undersöka detta har följande frågeställningar formulerats: 

 
1. Hur skiljer sig deltagarna i de olika förändringsstadierna åt vad gäller 

Aktivitetsspecifik självtillit, Kognitiva- och Beteendemässiga förändringsstrategier 
och upplevda Fördelar och Nackdelar?  

2. Har vägledningen effekt på Förändringsstadium, Aktivitetsspecifik självtillit, 
Kognitiva- och Beteendemässiga förändringsstrategier, upplevda Fördelar och 
Nackdelar samt Fysisk aktivitet senaste veckan?  
 

Metod 
 

Studiedesign 
En enkätundersökning följt av en interventionsstudie genomfördes. 

Interventionsstudien var av mellangruppsdesign med ett stratifierat urval. De två 
experimentgrupperna (experimentgrupp stadium 2 och experimentgrupp stadium 3) 
tilldelades varsitt vägledningsmaterial och jämfördes sedan mot respektive kontrollgrupp som 
inte tilldelades något vägledningsmaterial. Eftermätning genomfördes efter fyra veckor. Se 
figur 1 för översikt av studiens design.  

 
Figur 1. Översikt studiedesign. 

Note: Exp 2 = Experimentgrupp stadium 2, Ktrl 2 = Kontrollgrupp stadium 2, Exp 3 = 
Experimentgrupp stadium 3, Ktrl 3 = Kontrollgrupp stadium 3, EXP = Sammansatt 
experimentgrupp, KTRL = Sammansatt kontrollgrupp.  

 
Deltagare 

Åldersintervallet för deltagande i studien begränsades till 18-64 år baserat på WHO:s 
rekommendationer för fysisk aktivitet. Totalt genomförde 338 personer studiens förmätning 
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(se tabell 1 för mer information om enkätundersökningens deltagare). Av dessa 338 uppgav 
146 personer att de för närvarande var i förändringsstadium två eller tre och erbjöds därför att 
delta i interventionsstudien.  

Studiepopulationen utgjordes slutligen av 81 personer, 10 personer i experimentgrupp 
stadium 2 (M= 32.18 år, SD = 2.37, 95.5 % kvinnor), 19 personer i kontrollgrupp stadium 2 
(M= 35.79 år, SD = 11.98, 84.2 % kvinnor), 22 personer i experimentgrupp stadium 3 (M = 
32.18  år, SD = 12.37, 95.5 % kvinnor) och 30 personer i kontrollgrupp stadium 3 (M = 31.93 
år, SD = 11.44, 83.3 % kvinnor). De sammansatta grupperna utgjordes av 32 personer i 
experimentgrupp (M = 34.16 år, SD = 12.24, 93.8 % kvinnor) och 49 personer i 
kontrollgruppen (M = 33.43 år, SD = 11.69, 83.7 % kvinnor).  

Vid eftermätningen uppgav sammanlagt 11 personer från experimentgrupp 2 och 3 att 
de inte tagit del av interventionsmaterialet och en person valde att aktivt avbryta sin 
medverkan. Dessa deltagare exkluderas från studiepopulationen.  
 
Tabell 1 
Deskriptiv data för enkätundersökningens samtliga deltagare (n = 338).  
Ålder M (SD) 30.07 (10.37) 
Kön (%) 
  Kvinna 
  Man 
  Vill ej svara / Annat alternativ 

 
72.8 
26.6 
0.6 

Sysselsättning (%) 
  Studerande 
  Anställd 
  Arbetssökande 
  Tjänstledig/föräldraledig 
  Pensionär 
  Egen företagare 
  Inget av ovanstående 

 
58.0  
35.8  
0.6  
2.1  
1.2  
2.1  
0.3  

Utbildning (%) 
  Högskola/universitet 
  Annan eftergymnasial utbildning 
  Gymnasium 
  Grundskola eller motsvarande 

 
89.1  
1.2  
9.2  
0.6  

Bostadsregion (%) 
  Mer än 200 000 invånare 
  100 000 – 200 000 invånare 
  50 000 – 100 000 invånare 
  20 000 – 50 000 invånare 
  Mindre än 20 000 

 
18.0  
60.1  
13.6  
4.1  
4.1  

Note: n = urvalsstorlek, M = medelvärde, SD = standardavvikelse.   
 

Procedur 
För enkätundersökningen tillämpades ett bekvämlighetsurval och samtliga deltagare 

rekryterades via Facebook, informationsblad eller föreläsningar vid Umeå universitet. För 
deltagande i studien krävdes informerat samtycke till lagring av e-postadress och enkätsvar. 
Förmätningen genomfördes antingen online eller i pappersformat. Interventionsstudiens 
eftermätning genomfördes endast online.  

Enkäten innehöll bakgrundsfrågor gällande ålder, könsidentitet, huvudsaklig 
sysselsättning, högsta pågående eller genomföra utbildning, nuvarande bostadsregion samt en 
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uppskattning av individens fysiska aktivitet senaste veckan. Skalorna till enkäten valdes och 
granskades utifrån tidigare användning i vetenskapliga studier med urval och syfte 
överensstämmande med denna studie. Tre skalor översattes från engelska till svenska genom 
två separata översättningar som slutligen sammanställdes till en. I samtliga översättningar 
gjordes mindre anpassningar av ordföljd och nyckelord för att passa studiens syfte. Inga 
svarsalternativ togs bort. För ökad möjlighet till varians i resultatet togs beslutet att tillämpa 
sjugradig Likertskala på skalorna som mätte Aktivitetsspecifik självtillit, Motivationsbalans 
och Förändringsstrategier, även om originalskalornas svarsalternativ var fyra- eller 
femgradiga. Dessa modifieringar medför dock att studiens resultat inte kan jämföras med 
tidigare studier. Enkäten konstruerades i Google-forms och testades ut av tio personer. 
Mindre språkliga justeringar gjordes inför den slutgiltiga versionen.  

Till interventionsstudien valdes deltagarna i förändringsstadium två och tre. Hälften 
av deltagarna i respektive förändringsstadium fördelades till varsin experimentgrupp och 
tilldelades två olika vägledningsmaterial, övriga fördelades till varsin kontrollgrupp. Vid 
eftermätningen innehöll enkäten utvärderingsfrågor gällande vägledningsmaterialet samt 
kontrollfrågor om delaktighet. I de statistiska analyserna av resultaten sammanfördes även 
experimentgrupperna respektive kontrollgrupperna för att uppnå ett större deltagarantal.  

 
Instrument 

Nedan presenteras de fyra modifierade skalorna som ingick i enkäten samt deras 
interna konsistens mätt i Cronbach’s Alpha, α. 

Förändringsstadium (Marcus, Selby, Niaura & Rossi, 1992) mättes utifrån fem olika 
påståenden om nuvarande grad av fysisk aktivitet. Varje svarsalternativ motsvarade ett 
förändringsstadium och respondenten ombads markera det påstående som bäst beskrev 
nuläget. För definition av fysisk aktivitet användes WHO:s riktlinjer och rekommendationer. 
För förändringsstadium två var påståendet: Jag uppnår inte rekommendationerna men jag 
har för avsikt att göra det inom de närmsta sex månaderna, och för förändringsstadium tre 
var påståendet: Jag uppnår rekommendationerna vissa veckor, men inte regelbundet.  

Aktivitetsspecifik självtillit mättes utifrån en svensk översättning av Exercise Self-
Efficacy Scale (Ahlström, Hellström, Emtner & Anens, 2014). Skalan består av tio 
påståenden om tilltron till förmågan att vara fysiskt aktiv under varierande omständigheter, 
exempelvis: Jag är säker på att jag kan vara fysiskt aktiv även när jag är trött, eller Jag är 
säker på att jag kan motivera mig själv till att komma igång med fysiska aktiviteter igen efter 
att jag har gjort uppehåll ett tag. Svarsalternativen ändrades till Instämmer inte alls (1) till 
Instämmer helt (7). Skalans interna konsistens uppmättes till .88.  

Motivationsbalans (Plotnikoff, Blanchard, Hotz & Rhodes, 2001) mättes utifrån tio 
påståenden om fysisk aktivitet fördelade på två delskalor: Fördelar och Nackdelar. Varje 
delskala innehåller fem påståenden, exempelvis: Fysisk aktivitet kan hjälpa mig att sova 
bättre eller Att vara fysiskt aktiv skulle ta upp för mycket av min tid.  Svarsalternativen 
ändrades till Instämmer inte alls (1) till Instämmer helt (7). Skalornas interna konsistens 
uppmättes till: Fördelar .78 och Nackdelar .55. 

Förändringsstrategier (Blaney et al., 2012) mättes utifrån fem kognitiva och fem 
beteendemässiga strategier, med tre påståenden för varje strategi. Respondenten ombads 
skatta hur ofta varje strategi använts de senaste fyra veckorna. Exempelvis: Jag läser om 
fysisk aktivitet för att lära mig mer om det eller När jag är fysiskt aktiv känner jag mig mer 
tillfreds med mig själv. Svarsalternativen ändrades till Aldrig (1) till Ofta (7). Skalornas 
interna konsistens uppmättes till: Kognitiva strategier .84 och Beteendemässiga strategier .88. 
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Vägledningsmaterial 
Två separata vägledningsmaterial konstruerades med utgångspunkt från de 

förändringsstrategier som förväntades vara relevanta och som deltagarna skulle behöva 
använda sig av för att förflytta sig till nästa förändringsstadium (Nigg et al., 2011). Hänsyn 
togs även till individens Aktivitetsspecifika självtillit och upplevelse av För- och Nackdelar 
med fysisk aktivitet. Material och inspiration hämtades främst från boken Motiverande 
samtal (Miller & Rollnick, 2013) och forskning om målsättning (Locke & Latham, 2002). 
Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som genom en 
samarbetande och personcentrerad form av vägledning syftar till att stärka individens 
motivation att själv jobba i riktning mot förändring. MI har visat sig vara begreppsmässigt 
förenligt med TTM, i synnerhet avseende de förändringsstadier där individen är mindre redo 
att genomföra en förändring (Miller & Rollnick, 2013).  

Gemensamt var att båda vägledningsmaterialen kommunicerades ut via e-post varje 
vecka och utgjordes av fyra separata avsnitt som innehöll information och enkla 
övningsuppgifter relaterade till fysisk aktivitet. Vägledningsmaterialet var av 
självhjälpskaraktär, varför ingen uppföljning gjordes av deltagarnas veckovisa arbete. Se 
tabell 2 för kort beskrivning av avsnittens innehåll.  

 
Tabell 2 
Vägledningsmaterial. Kort beskrivning av innehållet i de fyra avsnitten.   

 

Avsnitt Förändringsstadium 
  

Begrundande 
 
Förberedelse 

  
Avsnitt 1 Reflektion kring information om 

fysisk aktivitet, inaktivitet och 
stillasittande.  
 

Reflektion kring information om 
fysisk aktivitet, inaktivitet och 
stillasittande.  

Avsnitt 2 Utforska ambivalens genom att 
medvetandegöra och strukturera 
upp för- och nackdelar med en 
förändring mot ökad fysisk 
aktivitet.  
 

Arbeta med att formulera och 
sätta SMARTa (specifika, 
mätbara, anpassade, relevanta 
och tidsbestämda) mål.  

Avsnitt 3 Arbeta med att formulera och 
sätta SMARTa (specifika, 
mätbara, anpassade, relevanta 
och tidsbestämda) mål.  
 

Kartlägga resurser och styrkor 
som kan vara till hjälp när hinder 
uppstår i förändringsarbetet mot 
ökad fysisk aktivitet.  

Avsnitt 4 Kartlägga resurser och styrkor 
som kan vara till hjälp när hinder 
uppstår i förändringsarbetet mot 
ökad fysisk aktivitet.  

Skapa en plan för att på egen 
hand vidmakthålla förändringen 
och hantera eventuella återfall.  

 
Statistiska beräkningar 

I enkätundersökningen genomfördes test för skewness och kurtosis och datan 
bedömdes vara normalfördelad. De modifierade skalornas interna konsistens beräknades och 
värden mellan .7 - .9 bedömdes som acceptabla utifrån Tavakol och Dennicks (2011) 
rekommendationer. En envägs ANOVA och Post hoc-testet Tukey’s HSD användes för att 
undersöka om förändringsstadiernas medelvärden skiljde sig åt. Beroende t-test användes för 
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experiment- och kontrollgrupperna för att undersöka eventuella skillnader mellan för- och 
eftermätning. Effektstorlek beräknades med Cohen’s d och tolkades enligt följande: liten 
(.20), måttlig (.50) och stor (.80) (Cohen, 1988). 2 x 2 ANOVA variansanalys med upprepade 
mätningar användes för att undersöka eventuell interaktionseffekt. Effektstorlek beräknades 
med partial eta squared (n2) och tolkades enligt följande: liten (.01), måttlig (.06) och stor 
(.14) (Cohen, 1988).   
 
Etiska överväganden 

Deltagarna informerades om studiens syfte, att de hade rätt att när som helst avbryta 
sin medverkan samt att det inte fanns några kända risker med deltagande i studien. De 
informerades även om att författarna har möjlighet att se individuella svar men att samtliga 
analyser och resultat endast kommer behandlas och redovisas på gruppnivå. Deltagarna 
lämnade skriftligt samtycke till lagring av enkätsvar och e-postadresser och informerades om 
att alla uppgifter skulle raderas efter studiens avslut. 

Resultat 

Syftet med denna studie var dels att undersöka hur de olika konstrukten i TTM förhöll 
sig till varandra inom vår studiepopulation, och dels att undersöka huruvida vägledning 
anpassad till individens förändringsstadium hade potential att bidra till ökad 
förändringsbenägenhet och/eller ökad fysisk aktivitet.  

Den första frågeställningen gällde huruvida deltagarna i de olika förändringsstadierna 
skiljde sig åt med avseende på TTM-konstrukten Aktivitetsspecifik självtillit, Kognitiva- och 
Beteendemässiga strategier och upplevda Fördelar och Nackdelar. Se tabell 3 för en översikt 
av medelvärden och standardavvikelser. En envägs ANOVA med tillhörande Post hoc-test 
Tukey’s HSD genomfördes för att undersöka om förändringsstadiernas medelvärden skiljde 
sig åt.  

 
Tabell 3 
Medelvärden (med standardavvikelser) för förändringsstadium 1-5.  
Konstrukt Förändringsstadium 
 1 

(n = 9) 
2 

(n = 55) 
3 

(n = 91) 
4  

(n = 39) 
5 

(n = 144) 
 
Aktivitetsspecifik 
självtillit 

 
5.23 (1.53) 

 
4.86 (1.10) 

 
5.32 (.82) 

 
5.39 (.95) 

 
6.16 (0.66) 

Fördelar 5.24 (1.92) 6.09 (.79) 5.92 (.91) 6.13 (.64) 6.34 (.74) 
Nackdelar 3.62 (.93) 3.39 (.89) 3.21 (.99) 3.06 (.68) 2.46 (.90) 
Kognitiva strategier 4.05 (1.45) 4.39 (.89) 4.49 (.92) 4.70 (.80) 4.97 (.80) 
Beteendemässiga 
strategier 

3.90 (1.39) 3.93 (.97) 4.58 (.86) 4.99 (.95) 5.37 (.76) 

Note: n = urvalsstorlek, 1 = Förnekelse, 2 = Begrundande, 3 = Förberedelse, 4 = Handling, 5 
= Aktivitet.  

 
Resultaten från variansanalysen visade på signifikanta skillnader mellan 

förändringsstadierna för samtliga TTM-konstrukt: Aktivitetsspecifik självtillit; F(4, 337) = 
29.54, p = .000, Fördelar; F(4, 337) = 6.30, p = .000, Nackdelar; F(4, 337) = 17.29, p = .000, 
Kognitiva förändringsstrategier; F(4, 337) = 7.85, p = .000 och Beteendemässiga 
förändringsstrategier; F(4, 337) = 33.39, p = .000.  
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Tukey’s Post hoc-test påvisade flertalet signifikanta skillnader. Vad gäller 
Aktivitetsspecifik självtillit skattade deltagare i Aktivitetsstadiet högre än de andra 
förändringsstadier. Vidare sågs även att deltagare i Handlings- och Förberedelsestadiet 
skattade högre än deltagare i Begrundandestadiet. Vad gäller upplevda Fördelar skattade 
deltagare i Aktivitetsstadiet högre än deltagare i Förberedelse- och Förnekelsestadiet. 
Deltagare i Handlingsstadiet skattade högre än deltagare i Förnekelsestadiet. Vad gäller 
upplevda Nackdelar skattade deltagare i Aktivitetsstadiet lägre än samtliga stadier. Vad gäller 
Kognitiva förändringsstrategier skattade deltagare i Aktivitetsstadiet högre än deltagare i 
Förberedelse-, Begrundande- och Förnekelsestadiet. Vad gäller Beteendemässiga 
förändringsstrategier skattade deltagare i Aktivitet- och Handlingsstadiet högre än deltagare i 
Förberedelse-, Begrundande- och Förnekelsestadiet. Vidare sågs även att deltagare i 
Förberedelsestadiet skattade högre än deltagare i Begrundandestadiet. Resultatet talar således 
för att förändringsstadierna inte förefaller vara helt åtskilda från varandra med avseende på de 
undersökta konstrukten. 

Den andra frågeställningen gällde huruvida vägledning har effekt på konstrukten 
Förändringsstadium, Aktivitetsspecifik självtillit, Kognitiva- och Beteendemässiga 
förändringsstrategier, upplevda Fördelar och Nackdelar samt Fysisk aktivitet senaste veckan. 
Vid interventionsstudiens start sågs en signifikant skillnad mellan experimentgrupp stadium 2 
och kontrollgrupp stadium 2 avseende Aktivitetsspecifik självtillit, t(27) = -2.34, p < .05, där 
deltagarna i kontrollgruppen rapporterade högre Aktivitetsspecifik självtillit. I övrigt sågs 
inga signifikanta skillnader mellan experiment- och kontrollgrupperna avseende de 
undersökta konstrukten, och vid kontroll för bakgrundsvariabler sågs inte heller några 
signifikanta skillnader, varför grupperna betraktades som likvärdiga.  

I ett första led användes en korstabell för att undersöka om deltagarna förflyttade sig 
mellan förändringsstadier under studiens gång. Beroende t-test användes för att undersöka 
eventuella skillnader mellan för- och eftermätning vad gäller Förändringsstadium. I både 
experiment- och kontrollgrupperna förflyttade sig deltagare både framåt och bakåt mellan 
förändringsstadierna. I experimentgrupp stadium 2 förflyttade sig två deltagare framåt och 
åtta stannade kvar. Skillnaden var ej signifikant. I kontrollgrupp stadium 2 förflyttade sig en 
deltagare bakåt, åtta stannade kvar och tio förflyttade sig framåt. Ökningen var signifikant; 
t(18) = -3.31, p < .05. I experimentgrupp stadium 3 förflyttade sig en deltagare bakåt, 14 
stannade kvar och fem förflyttade sig framåt. Ökningen var signifikant; t(21) = -2.57, p < .05. 
I kontrollgrupp stadium 3 förflyttade sig tre deltagare bakåt, 14 stannade kvar och 13 
förflyttade sig framåt. Ökningen var signifikant; t(29) = -2.18 , p < .05. Se tabell 4 för 
översikt. 

 
Tabell 4 
Förflyttningar mellan förändringsstadium under interventionsstudiens gång.  
Stadium Exp 2  

(n = 10) 
Ktrl 2  

(n = 19) 
Exp 3 

(n = 22) 
Ktrl 3 

(n = 30) 
 Före Efter Före Efter Före Efter Före Efter 
Förnekelse 0 0 0 1 0 0 0 2 
Begrundande 10 8 19 8 0 1 0 1 
Förberedelse 0 2 0 7 22 14 30 14 
Handling 0 0 0 3 0 2 0 9 
Aktivitet 0 0 0 0 0 5 0 4 
Note: n = urvalsstorlek, Exp 2 = Experimentgrupp stadium 2, Ktrl 2 = 
Kontrollgrupp stadium 2, Exp 3 = Experimentgrupp stadium 3, Ktrl 3 = 
Kontrollgrupp stadium 3.  
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Beroende t-test användes för experiment- och kontrollgrupperna för att undersöka 
eventuella skillnader mellan för- och eftermätning. I experimentgrupp stadium 2 sågs en 
signifikant ökning vad gäller Aktivitetsspecifik självtillit; t(9) = -3.07, p < .05. Skillnaden var 
av stor effekt (.97). I experimentgrupp stadium 3 sågs en signifikant ökning vad gäller 
Aktivitetsspecifik självtillit; t(21) = -3.55, p < .05 och en signifikant minskning vad gäller 
upplevda Nackdelar; t(21) = 2.40 p < .05. Skillnaderna var av måttlig effekt (.76 respektive 
.51). I kontrollgrupperna sågs inga signifikanta skillnader mellan för- och eftermätning.  

Beroende t-test användes även för en sammansatt experiment- respektive 
kontrollgrupp. I experimentgruppen sågs en signifikant skillnad mellan för- och eftermätning 
vad gäller Aktivitetsspecifik självtillit; t(31) = -4.68, p < .001 och upplevda Nackdelar; t(31) 
= 2.23, p < .05. Detta innebär således att deltagarna i experimentgruppen rapporterade högre 
Aktivitetsspecifik självtillit och färre upplevda Nackdelar efter genomförd intervention. I 
kontrollgruppen sågs inga signifikanta skillnader mellan för- och eftermätning. Se tabell 5 för 
översikt av medelvärden vid för- och eftermätning och resultat från beroende t-test för 
experiment- och kontrollgrupp.  

 
Tabell 5 
Resultat från beroende t-test. Medelvärden vid för- och eftermätning (med 
standardavvikelser) för experiment- och kontrollgrupp. Effektstorlek beräknad med 
Cohen’s d.  
Konstrukt Experimentgrupp 

(n = 32) 
Kontrollgrupp 

(n = 49) 
 Före Efter     t d Före Efter    t d 
Aktivitetsspecifik 
självtillit 
 

4.86 
(.94) 

5.45 
(.99) 

-4.68**  .83b 5.17 
(.90) 

5.26 
(.89) 

-.58   .08 

Fördelar 
 
 

5.98 
(1.00) 

6.17 
(.82) 

-1.84  .33 6.01 
(.84) 

6.15 
(.76) 

-1.43  .20 

Nackdelar 
 
 

3.36 
(1.05) 

3.08 
(.93) 

2.23*  .39a 3.33 
(1.00) 

3.37 
(.77) 

-.32  .05 

Kognitiva strategier 
 

4.61 
(.91) 

4.80 
(.78) 

-1.52  .27 4.56 
(.93) 

4.56 
(.87) 

-.03  .00 

Beteendemässiga 
strategier 
 

4.36 
(.91) 

4.60 
(.92) 

-1.72  .30 4.34 
(.86) 

4.39 
(1.05) 

-.52  .07 

Aktivitet senaste 
veckan 

4.66 
(2.06) 

5.09 
(1.92) 

-1.29  .23 4.55 
(1.78) 

5.10 
(1.82) 

-1.98  .28 

Note: *p<.05 **p<.000, aliten effekt, bstor effekt, n = urvalsstorlek.  
 

En 2 x 2 ANOVA variansanalys med upprepade mätningar visade även på en 
interaktionseffekt för Aktivitetsspecifik självtillit; F(1, 79) = 5.04, p < .05, n2 = .06, vilket 
ytterligare kan tala för att förändringen i upplevd Aktivitetsspecifik självtillit var ett resultat 
av interventionen och inte en variation över tid. 
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Diskussion 

Fysisk inaktivitet är globalt sett den fjärde största riskfaktorn till för tidig död (WHO, 
2011). Trots att det är allmänt vedertaget att regelbunden fysisk aktivitet främjar både psykisk 
och fysisk hälsa är mer än en tredjedel av Sveriges befolkning fysiskt inaktiv 
(Folkhälsomyndigheten, 2019). Tidigare studier har kunnat visa att TTM är en användbar 
modell vid utformandet av hälsointerventioner som syftar till att främja fysisk aktivitet 
(Spencer et al., 2006). I denna studie undersöktes om vägledning under fyra veckor hade 
möjlighet att främja fysisk aktivitet. Ingen tidigare svensk studie har undersökt detta. Detta är 
även ett forskningsområde med potentiellt stor betydelse, då kommunikation via e-post är ett 
tids- och kostnadseffektivt sätt att nå ut till en stor målgrupp. Syftet med denna studie var dels 
att undersöka hur de olika konstrukten i TTM förhöll sig till varandra inom vår 
studiepopulation, och dels att undersöka huruvida vägledning anpassad till individens 
förändringsstadium hade potential att bidra till ökad förändringsbenägenhet och/eller ökad 
fysisk aktivitet.  

Den första frågeställningen gällde huruvida deltagarna i de olika förändringsstadierna 
skiljde sig åt gällande TTM-konstrukten Aktivitetsspecifik självtillit, Kognitiva- och 
Beteendemässiga förändringsstrategier och upplevda Fördelar och Nackdelar. Resultatet 
visade enbart ett fåtal signifikanta skillnader mellan förändringsstadierna. Detta innebär 
således att förändringsstadierna inte förefaller vara helt åtskilda från varandra med avseende 
på de undersökta konstrukten. 

Den Aktivitetsspecifika självtilliten ökade från Begrundandestadiet till 
Aktivitetsstadiet, men signifikanta skillnader kunde däremot inte påvisas mellan samtliga 
förändringsstadier. Vidare sågs ingen skillnad mellan deltagare i Förnekelsestadiet och 
deltagare i Begrundande-, Förberedelse- och Handlingsstadiet. Detta var anmärkningsvärt, 
men en möjlig förklaring till detta kan vara att deltagarantalet i Förnekelsestadiet var lågt (N 
= 9). Det sammantagna resultatet vad gäller Aktivitetsspecifik självtillit indikerar att 
deltagare i Handlings- och Aktivitetsstadiet upplever högre självtillit än övriga, vilket delvis 
är i linje med antagandet om att självtilliten förväntas öka med senare stadier (Velicer et al., 
1998).  

Avseende Fördelar skattade deltagarna i Handlings- och Aktivitetsstadiet högre än 
deltagarna i Förnekelsestadiet, och avseende Nackdelar skattade deltagarna i Aktivitetsstadiet 
lägre än deltagarna i övriga förändringsstadier. Detta resultat är i linje med antagandet om att 
fördelarna förväntas vara fler och nackdelarna färre i de senare förändringstadierna 

Figur 2. Aktivitetsspecifik självtillit; skillnad mellan för- och eftermätning för 
experimentgrupp (n = 32) och kontrollgrupp (n = 49). 



13 
 

 

(Prochaska et al., 1994). Däremot sågs ingen tydlig skillnad mellan de övriga 
förändringsstadierna gällande varken Fördelar eller Nackdelar.  

Avseende användandet av Kognitiva förändringsstrategier sågs ingen skillnad mellan 
de fyra första förändringsstadierna, vilket talar emot Prochaska och DiClemente (1983) som 
menar att individer i förnekelsestadiet använder förändringsstrategier i mindre utsträckning 
än övriga stadier. En möjlig förklaring till detta resultat kan vara att antalet deltagare i 
Förnekelsestadiet var lågt. Vidare sågs att deltagarna i Aktivitetsstadiet skattade högre än 
deltagarna i de tre första förändringsstadierna. Detta går delvis emot antagandet om att 
kognitiva förändringsstrategier förväntas vara mer relevanta och användas mer vid 
förflyttning mellan tidiga förändringsstadier (Nigg et al., 2011). Avseende de 
beteendemässiga förändringsstrategierna sågs att deltagarna i Handlings- och 
Aktivitetsstadiet generellt sett skattade högre än deltagarna i de tre första 
förändringsstadierna, vilket är i linje med antagandet om att beteendemässiga 
förändringsstrategier förväntas vara mer relevanta i senare förändringsstadier (Nigg et al., 
2011).   

Den andra frågeställningen gällde huruvida stadiumanpassad vägledning har effekt på 
konstrukten Förändringsstadium, Aktivitetsspecifik självtillit, Kognitiva- och 
Beteendemässiga förändringsstrategier, upplevda Fördelar och Nackdelar samt Fysisk 
aktivitet senaste veckan. Av de 146 deltagare som valdes ut till den fyra veckor långa 
interventionsstudien fullföljde 81 personer studien. Bortfallet kan möjligen förklaras av att 
vissa av de respondenter som besvarade enkäten vid föreläsningar på Umeå universitet inte 
var tillräckligt motiverade till att delta i interventionsstudien. Trots att de blev informerade 
om att ett deltagande var frivilligt kan det rent spekulativt vara så att många besvarade 
enkäten enbart för att andra gjorde det. Bortfallet hade möjligtvis blivit mindre om det på ett 
tydligare sätt framgått vad ett deltagande i interventionsstudien skulle innebära. Samma 
resonemang om motivationsbrist kan möjligen även förklara att 11 personer från 
experimentgrupp 2 och 3 vid eftermätningen uppgav att de inte tagit del av 
interventionsmaterialet. 

I experiment- och kontrollgrupperna förflyttade sig deltagare både framåt och bakåt 
mellan förändringsstadierna. Resultatet visade på en signifikant ökning avseende 
Förändringsstadium mellan för- och eftermätning i alla undersökta grupper förutom 
Experimentgrupp stadium 2. Även om några förflyttningar de facto var sanna, är det nog mer 
troligt att resultatet var en konsekvens av studiens tillvägagångssätt för att avgöra deltagarnas 
förändringsstadium. Exempelvis förflyttade sig fyra deltagare i Kontrollgrupp stadium 3 till 
Aktivitetsstadiet efter fyra veckor, vilket rent definitionsmässigt inte är möjligt. Instrumentets 
reliabilitet och validitet och därigenom förmåga att avgöra Förändringsstadium, kan således 
ifrågasättas. Spencer et al (2006) menar att en tydlig definition av fysisk aktivitet tillsammans 
med ett instrument med god reliabilitet och validitet är avgörande för att kunna dela in 
individer i rätt förändringsstadium. Samtidigt råder det inte konsensus om hur detta bör göras 
på bästa sätt (Brug, Conner, Harré, Kremers, McKellar & Whitelaw, 2004), och därtill är en 
vanligt förekommande kritik mot TTM att förändringsstadierna inte förefaller vara helt 
åtskilda och att de därför istället bör ses som ett kontinuum (Nigg et al., 2011).  

Efter genomförd intervention rapporterade deltagarna i den sammansatta 
experimentgruppen signifikant högre Aktivitetsspecifik självtillit och signifikant färre 
upplevda Nackdelar. Resultatet visade på en interaktionseffekt för Aktivitetsspecifik 
självtillit, men inte för upplevda Nackdelar, vilket kan tala för att förändringen i 
Aktivitetsspecifik självtillit var ett resultat av interventionen och inte en variation över tid. 
Ökad Aktivitetsspecifik självtillit är starkt förknippat med ökad fysisk aktivitet och är även 



14 
 

 

det TTM-konstrukt som har bäst förmåga att predicera förflyttning framåt mellan 
förändringsstadierna (Plotkinoff et al., 2001).  

I den sammansatta experimentgruppen sågs inga signifikanta skillnader vad gäller de 
övriga undersökta konstrukten. Således förefaller vägledningsmaterialet inte haft någon effekt 
på Kognitiva- och Beteendemässiga förändringsstrategier, Fördelar och Fysisk aktivitet 
senaste veckan. En möjlig förklaring till detta är att deltagarnas initiala utgångsvärde vad 
gäller upplevda Fördelar var relativt högt, och det går därför att ifrågasätta hur relevant det 
var att utforska och arbeta med deltagarnas ambivalens. Vad gäller Fysisk aktivitet senaste 
veckan är resultatet delvis i linje med tidigare forskning som visat att stadiumanpassade 
interventioner förefaller vara mer effektiva vad gäller att öka förändringsbenägenheten 
snarare än den faktiska fysiska aktiviteten (Kim, 2008).  

I den sammansatta kontrollgruppen sågs inga signifikanta skillnader mellan för- och 
eftermätning vad gäller Aktivitetsspecifik självtillit, Kognitiva- och Beteendemässiga 
förändringsstrategier, upplevda Fördelar och Nackdelar samt Fysisk aktivitet senaste veckan. 
Enligt TTM förväntas förflyttning mellan förändringsstadierna regleras av de övriga TTM-
konstrukten och således bör en förändring i förändringsstadium även följas av en förändring i 
övriga TTM-konstrukt. Detta kunde inte ses för den sammansatta kontrollgruppen, vilket 
ytterligare talar för att det finns ett behov av mer forskning kring hur indelningen i 
förändringsstadierna lämpligast bör ske.  

Sammantaget indikerar interventionsstudiens resultat att vägledning utifrån individens 
förändringsstadium är ett effektivt sätt att öka den Aktivitetsspecifika självtilliten hos de 
individer som är i Begrundande- eller Förberedelsestadiet. Ökad Aktivitetsspecifik självtillit 
kan i sin tur innebära ökad förändringsbenägenhet. Men, med tanke på att 
förändringsstadierna inte var helt åtskilda vad gäller alla TTM-konstrukt är det inte säkerställt 
att det fanns ett faktiskt behov av att vägledningsmaterialet anpassades utefter var i 
förändringsprocessen individen befann sig. Det går inte att utesluta att även mer generellt 
utformade vägledningsalternativ skulle vara lika eller mer effektiva.  

Denna studie har ett antal begränsningar. Studiepopulationen var homogen med en 
överrepresentation av kvinnor (72.8 %), studerande (58 %) och högutbildade (89.1 %). 
Resultatens generaliserbarhet och relevans utanför denna studiepopulation kan således 
ifrågasättas. All data inhämtades med hjälp av självskattning och kontroll för exempelvis 
social önskvärdhet eller skillnader i förståelse eller tolkning gjordes inte. Vidare gjordes ett 
antal modifieringar i skalorna, vilket kan ha medfört förändringar vad gäller skalornas 
reliabilitet och validitet. Interventionsstudiens grupper randomiserades inte, utan fördelades 
genom stratifiering. Deltagarantalet i interventionsstudien var lågt och beslutet att 
sammanföra de två experiment- respektive kontrollgrupperna var möjligtvis inte helt optimalt 
med utgångspunkt i TTM. Med fler deltagare hade det sannolikt varit möjligt att genomföra 
fler relevanta statistiska analyser på de separata experimentgrupperna, och således hade vi 
även bättre kunnat utvärdera effekten av de vägledningsmaterialet på de olika 
förändringsstadierna. Slutligen var tiden för interventionen för kort för att kunna påvisa 
bestående förändringar över tid.  

Trots dessa begränsningar visar studiens resultat att vägledning anpassad till 
individens förändringsstadium har potential att öka den aktivitetsspecifika självtilliten och 
förändringsbenägenheten hos de individer som är i Begrundande- eller Förberedelsestadiet. 
Med tanke på att kommunikation via e-post är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att nå ut till 
en stor målgrupp så är resultatet glädjande. Det behövs dock mer forskning, och det skulle 
vara intressant att i framtida studier följa upp grupperna över längre tid för att se om 
förändringen kvarstår samt även inkludera undersökningsgrupper som erhåller mer generellt 
utformad vägledning. Denna studie är den första i sitt slag och kan utgöra en utgångspunkt 
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för framtida insatser som använder TTM och e-post för att kommunicera ut hälsofrämjande 
interventioner som syftar till att hjälpa individer att komma igång eller upprätthålla fysisk 
aktivitet.  
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