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Abstract 

 

Physical inactivity has become a global problem and causes millions of deaths 

every year. Fastighetsförvaltning AB has decided to carry out a workplace 

physical activity intervention in order to make the employees more physically 

active. The objective of this survey is to provide the information needed to 

encourage the personnel to engage in physical activity. The study focused on to 

which extent the employees was ready to engage in physical activity, which 

factors that impact the employees’ participation in physical activities and which 

subjects the intervention should contain. This study was based on a questionnaire 

which was sent to the 53 employees of the company. The results show that 95 per 

cent of the employees are to some extent ready to engage in physical activity 

based on TTM. Lack of time is the most common barrier to physical activity and 

doing things they enjoy is what motivates the employees. The subject the 

employees are most interested to engage in is physical activity. 
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Dagens samhälle har bidragit till en allt mer stillasittande livsstil då industrialiseringen lett till 

att fysiskt ansträngande arbeten kraftigt reducerats. Människors vardagsmotion har även 

minskat på grund av att förflyttningar framförallt sker med hjälp av olika fordon. Trots detta 

är det långt ifrån alla som ägnar sig åt motion under sin fritid. Detta är olyckligt eftersom det 

idag finns mycket som tyder på att fysisk aktivitet är nödvändig för att kroppen ska fungera 

optimalt (Engström, 1999; Faskunger, 2001).  

Fysisk inaktivitet och osunda matvanor är i västvärlden ett stort problem då det bidrar till 

ökad dödlighet och välfärdssjukdomar. Fysisk inaktivitet är den fjärde största riskfaktorn för 

förtidig död och orsakar 6 % av dödsfallen globalt (Världshälsoorganisationen [WHO], 2010). 

Individer som lever ett stillasittande liv eller är otränade löper en fördubblad risk av att dö i 

förtid i hjärt- och kärlsjukdomar jämfört med personer som är fysisk aktiva (Schäfer Elinder 

& Faskunger, 2006) och livsstilssjukdomar utgör idag en betydande del av sjukdomarna i 

Europa. Cirka 85 % av sjukdomsbördan utgörs av icke smittsamma sjukdomar så som 

diabetes, kardiovaskulära sjukdomar, kroniska respiratoriska sjukdomar och cancer. Dessa 

fyra sjukdomstillstånd orsakar cirka 35 miljoner dödsfall globalt varje år och alla dessa 

tillstånd sammankopplas av gemensamma riskfaktorer som exempelvis högt blodtryck, 

övervikt och fysisk inaktivitet (WHO, 2011; WHO, 2005).  

WHO (2008) bedömer att upp till 80 procent av alla hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 2 samt 

mer än en tredjedel av all cancer kan förebyggas genom förbättrade tobaks-, kost-, alkohol- 

och motionsvanor. Regeringens proposition (2007/08:110) visar också att regelbunden fysisk 

aktivitet har en sjukdomsförebyggande effekt, men att den även främjar hälsa och 

välbefinnande. Detta har inte enbart betydelse för den enskilde individens hälsa utan är 

sannolikt även mycket lönsamt samhällsekonomiskt. Detta styrks av statens folkhälsoinstitut 

([FHI], 2010a) som redogör att enbart fysisk inaktivitet kostar samhället cirka 6,8 miljarder 

kronor varje år. En god hälsa kan däremot leda till bland annat förbättrade socioekonomiska 

villkor, bättre inlärningsförmåga och högre livslängd för den enskilda individen. Detta innebär 

vidare en förbättrad arbetsförmåga vilket påverkar både näringslivet och samhället i stort 

exempelvis genom ökad produktivitet, ökad konsumtion och minskad sjukdom. FHI (2010a) 

beskriver att arbetsplatsen kan vara en arena där god hälsa kan främjas, och arbetsgivare 

nämns som en viktig aktör inom folkhälsoarbetet. De kan främja hälsa genom att exempelvis 

möjliggöra fysisk aktivitet hos de anställda genom olika åtgärder. 
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Denna uppsats görs på uppdrag av ett företag som här kallas Hälsoföretaget, som en förstudie 

till en kommande friskvårdsinsats hos ett annat företag som här benämns 

Fastighetsförvaltning AB. Hälsoföretaget arbetar bland annat med företagshälsovård och kan 

exempelvis hjälpa till att planera och genomföra friskvårdssatsningar på företag. 

Fastighetsförvaltning AB erbjuder i dagsläget företagshälsovård, friskvårdsbidrag och 

ersättning för läkarvård till sina anställda. De har nu lokalt beslutat att göra något mer för sin 

personal på två orter i norra Sverige och då ansågs en insats som främjar personalens hälsa 

önskvärd. Genom en nulägesanalys för att ta reda på hur aktiva de anställda är, vilka faktorer 

som påverkar deras fysiska aktivitet samt vad de är intresserade av kan insatsen fokusera på 

ett innehåll som passar personalen. 

Tidigare forskning 

En individs hälsa påverkas av ett flertal faktorer och Socialstyrelsen (1981) har valt att dela in 

dessa i tre huvudkategorier: miljö, livsstil samt biologiska faktorer så som arv. Livsstil är den 

faktor som den enskilda individen har störst chans att påverka genom egna beslut. Denna 

uppsats kommer att fokusera på livsstil och då framförallt på aspekter kopplade till fysisk 

aktivitet. 

Fysisk aktivitet  
Fysisk aktivitet kan förklaras på många sätt men den definition som här används lyder: 

“Physical activity is defined as bodily movement produced by the contraction of skeletal 

muscle that increases energy expenditure above the basal level.” (U.S. Department of Health 

and Human Service, 1996, s. 20) 

Forskning visar att det finns många hälsovinster med fysisk aktivitet. Psykiska hälsovinster 

med fysisk aktivitet är bland annat en minskad risk att drabbas av oro (Hamer, Stamatakis & 

Steptoe, 2009). En individ som aktiverar sig fysiskt minskar risken att drabbas av flertalet 

sjukdomar då träning även leder till en bättre fysisk hälsa. Exempel på positiva effekter som 

träning kan bidra till är ett starkare hjärta vilket bidrar till att hjärtat inte behöver arbeta lika 

hårt för att förse kroppen med syrerikt blod. Fysisk aktivitet förbättrar även 

blodfettssammansättningen då andelen av det goda kolesterolet ökar, vilket leder till en 

minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar (Ståhle, 2008). Fysisk aktivitet i form av medel- 

och högintensiv träning kan förebygga övervikt och fetma vilket vidare minskar risken för 

vissa typer av cancer (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). King, Haskell, Taylor, Kraemer 
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och DeBusk (1991) menar att medelintensiv träning är att föredra för individer i medelåldern 

då intensiteten verkar kunna upprätthållas samt då träning med lägre intensitet associeras med 

färre skador än högre intensitet. Det framkommer vidare att huvudsaken är att individerna 

deltar i fysisk aktivitet, oavsett träningstyp. Faskunger (2001) menar också att det är de 

inaktiva individerna som har mest att vinna på att öka sina aktivitetsnivåer då de kan uppnå 

stora hälsovinster genom att röra på sig med måttlig intensitet i 30 minuter per dag. 

De svenska rekommendationerna för fysisk aktivitet för vuxna är 30 minuters aktivitet med 

minst måttlig intensitet alla dagar i veckan, alternativt 30 minuter tre dagar i veckan med hög 

intensitet (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006; Svenska läkaresällskapet, 2001). För att uppnå 

hälsovinster krävs det att aktiviteterna är av måttlig till hög intensitet och förbrukar 150 

kilokalorier per dag alternativt 1000 kilokalorier per vecka (Nordiska ministerrådet, 2004). 

Internationella rekommendationer (WHO, 2010; Haskell et al., 2007) beskriver istället att alla 

bör vara aktiva 30 minuter per dag minst fem dagar i veckan eller 20 till 25 minuter aktiv med 

hög intensitet minst tre dagar i veckan. Detta är något som de flesta individer borde klara av 

eftersom FHI (1996) menar att fysisk aktivitet ”innefattar kroppsrörelser under såväl arbete 

som fritid och olika former av kroppsövningar, till exempel idrott, lek, kroppsövning, 

gymnastik, motion och friluftsliv.” (s.10)  

Regelbunden fysisk aktivitet i vardagen verkar ha minskat bland befolkningen och eftersom 

fysiskt ansträngande arbeten idag är ovanligt så har det blivit allt viktigare att motionera på 

fritiden. Det är möjligt att utläsa att en fysiskt aktiv fritid faktiskt har blivit vanligare bland 

vuxna (Engström, 1999; regeringens proposition, 2007/08:110), men i regeringens proposition 

framgår det dock att den ökade motionen inte är tillräcklig för befolkningen i helhet. Det är 

därför även nödvändigt att befolkningen minskar intaget av energirika livsmedel då övervikt 

och fetma utvecklas mot ett allt större problem (regeringens proposition, 2007/08:110). 

Majoriteten av den vuxna befolkningen är inaktiv trots att många individer är medvetna om 

fördelarna med ett fysiskt aktivt liv (Ståhle, 2008). I resultaten från den nationella 

folkhälsoenkäten är det möjligt att utläsa att en tredjedel av Sveriges befolkning inte uppfyller 

rekommendationerna om 30 minuters daglig fysisk aktivitet men att många är beredda att bli 

mer fysiskt aktiva. Av de personer som inte uppnår 30 minuter daglig fysisk aktivitet uppger 

84 % att de vill öka sin aktivitet men 27 % av dessa uppger att de behöver stöd för att 

genomföra detta (FHI, 2010b). En studie visar också att stöd är betydelsefullt då de personer 

som fick hjälp med hur de skulle träna uppnådde bättre resultat än de som fick klara sig på 
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egen hand (Gerdle, Brulin, Elert, Eliasson & Granlund, 1995). Det framkommer vidare att 

personer med hög utbildning och god ekonomi är den grupp som är mest fysiskt aktiva samt 

att unga upp till 29 år är aktiva i större utsträckning än äldre (Engström, 1999; FHI, 2010b; 

Haskell et al., 2007). Engström (1999) påvisar att personer som bor på större orter är mer 

fysiskt aktiva än individer som bor på mindre orter och han menar även att socialgrupp 

påverkar motionsutövandet mer än könstillhörighet. Detta styrks av FHI (2010b) som visar att 

det inte finns några signifikanta skillnader mellan könen.   

Främjande faktorer för fysisk aktivitet 
Tidigare studier visar på att vuxna som upplever fler fördelar med fysisk aktivitet och färre 

barriärer mot fysisk aktivitet har större sannolikhet att vara aktiva än andra. Det är därför 

viktigt att identifiera och ta hänsyn till dessa faktorer samt låta dem ligga till grund för 

insatser och utbildningar som syftar till att främja fysisk aktivitet bland vuxna (Ammouri, 

Neuberger, Nashwan & Al-Haj, 2007; Bragg, Tucker, Kaye & Desmond, 2009). Genom att 

undanröja hinder och barriärer (Faskunger, 2001) eller utveckla strategier för att kunna 

hantera problemen kan motivationen för fysisk aktivitet öka (Ewles & Simnett, 2005). 

Något som uppges kunna öka motivationen till att vara fysiskt aktiv är sociala faktorer så som 

att göra saker tillsammans med andra, planera träningen och sätta upp mål, ha tillgång till 

träningsanläggningar eller göra något roligt (McEachan, Lawton, Jackson, Conner & Lunt, 

2008). Social påverkan från exempelvis vänner, familj och träningspartners uppfattas av 

många som motiverande faktorer för deltagande i fysisk aktivitet. Nöje är en annan viktig 

motivationsfaktor då en aktivitet som förknippas med njutning kan leda till ökad motivation 

för deltagande i fysisk aktivitet. Det framkommer även att om en person är angelägen om sin 

vikt så kan detta motivera till fysisk aktivitet (Bragg et al., 2009). 

Barriärer mot för fysisk aktivitet 
Tidigare forskning visar att tidsbrist är den faktor som vanligast uppges som en barriär mot 

fysisk aktivitet. (Ammouri et al., 2007; Bragg et al., 2009; Faskunger, 2001; Haines, Davis, 

Rancour, Robinson, Nell-Wilson & Wagner, 2007; McEachan et al., 2008). Det framkommer 

vidare att motivationsbrist eller att individen inte bryr sig är ett annat vanligt förekommande 

hinder (Haines et al., 2007; McEachan et al., 2008). Likaså uppges andra prioriteringar så som 

arbete och familj, många krav och trötthet som barriärer (Ammouri et al., 2007; Bragg et al., 

2009; Faskunger, 2001).  
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Den fysiska formen eller hälsan beskrivs vidare som ett hinder, vilket kan komma till uttryck 

exempelvis genom att personer inte anser sig tillräckligt vältränade för att kunna utföra vissa 

typer av träning (Ammouri et al., 2007; Bragg et al., 2009; Haines et al., 2007). Övriga vanligt 

förekommande barriärer bland vuxna som avser att öka sin fysiska aktivitet är brist på 

träningsanläggningar (Ammouri et al., 2007; Bragg et al., 2009; McEachan et al., 2008), brist 

på socialt stöd, kostnad för träning (Ammouri et al., 2007) samt att det upplevs viktigare att 

vila på fritiden (McEachan et al., 2008). Många arbetande individer spenderar en stor del av 

dagen på arbetsplatsen vilket anses vara ett stort hinder för fysisk aktivitet (Marcus & Forsyth, 

2009). 

Det framgår vidare att fysiskt obehag förknippat med fysisk aktivitet (Bragg et al., 2009) och 

andra negativa konsekvenser förknippade med träning så som svett eller att det upplevs 

pinsamt att träna kan uppfattas som hinder (McEachan et al., 2008). Detta beskrivs även av 

Verdonk, Seesing och de Rijk (2010) då de menar att män inte vill framstå som svaga eller 

sämre än sina kollegor vid friskvårdssatsningar på arbetsplatsen. Detta menar de grundas i en 

uppfattning att det är omanligt att inte vara duktig på manliga sporter så som lagsporter och 

tävlingsidrott. Detta visar på att många män ej vill delta i friskvårdsaktiviteter på arbetet om 

de upplever att de inte kan prestera lika bra som de andra manliga kollegorna. 

Friskvård 

Friskvård definieras i denna undersökning som “Alla aktiva åtgärder som vidtas för att 

befrämja hälsan främst på individ- och gruppnivå med fokus på levnadsvanor och 

livsstil”(Winroth & Rydqvist, 2008, s. 38). Friskvård innehåller ofta både utbildning och 

praktiska inslag (Rydqvist & Winroth, 2003; Winroth & Rydqvist, 2008), där motion, kost 

och stresshantering bör ingå (Haines et al., 2007; Winroth & Rydqvist, 2008). Genom ökad 

kunskap och insikt om vad som krävs för att påverka den egna hälsan möjliggörs en god hälsa 

hos grupper och individer (regeringens proposition, 2007/08:110). 

En studie visar på att både kost och motion är viktiga komponenter i hälsofrämjande 

satsningar. Det framkommer att de individer som förändrade sin kost minskade mer i vikt än 

gruppen som fortsatte med samma kostupplägg som tidigare men tränade. Gruppen som 

tränade fick dock störst minskning av den skadliga bukfetman som är förknippad med ökad 

risk för vissa livsstilssjukdomar (Pritchard, Nowson & Wark, 1997). En annan studie bestod 

av inaktiva deltagare och målet var att få denna grupp att äta hälsosamt samt aktivera sig 

fysiskt. Behandlingsgruppen fick mail med individuellt anpassade tips för beteendeförändring 
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och uppnådde bättre resultat gällande hälsosam kost och fysisk aktivitet i jämförelse med 

kontrollgruppen. Efter sex månader var närmare hälften av testgruppen regelbundet fysiskt 

aktiva och hade även skaffat sig hälsosamma matvanor. Det visade sig att de individuellt 

anpassade råden fick en långsiktig effekt då de förändrade vanorna bestod två år senare vid 

uppföljningen av studien (Johnson et al., 2008).  

För att insatser som syftar till att öka den fysiska aktiviteten ska bli framgångsrika är det 

nödvändigt att hjälpa individerna att utveckla aktivitetsvanor som passar deras livssituation. 

Detta kan exempelvis innebära att hjälpa individerna upptäcka aktiviteter de tycker om eller 

bidra med kunskap om träning som är flexibel och inte behöver utföras på särskilda platser 

(Marcus & Forsyth, 2009). I en studie av Hillsdon och Thorogood (1996) framkommer det att 

hembaserade insatser där deltagarna tränade i närhet av hemmet uppnådde positiva resultat i 

högre utsträckning än insatser där deltagarna tränade på en anläggning. En amerikansk studie 

(King et al., 1991) jämförde hög- och lågintensiv hembaserad träning samt gruppbaserad 

träning som utfördes på träningsanläggningar. Resultaten visar att de testpersoner som tränade 

i närhet av hemmet tränade fler gånger än gruppen som tränade på anläggning. Det 

framkommer att hembaserade träningsprogram kan upprätthållas under längre tidsperioder 

med goda resultat då deltagarna får stöd från någon professionell och inledande instruktioner 

samt hjälp att sätta samman ett träningsprogram. 

Arbetsplatsen som fält för friskvårdsinsatser  

Arbetsplatsen bidrar med många olika kommunikationskanaler och är därför en fördelaktig 

plats för att sprida information och öka kunskapen om fysisk aktivitet och hälsa (Marcus & 

Forsyth, 2009). Hanson (2004) menar dock att varje arbetsplats är unik och att det är viktigt 

att ta hänsyn till dess förutsättningar. Det är betydelsefullt att beakta den aktuella kontexten 

och det är därför inte möjligt att i någon vidare utsträckning kopiera ett färdigt 

friskvårdskoncept från en arbetsplats till en annan. Åtgärder bör därmed anpassas efter varje 

arbetsplats vilket innebär att en behovsanalys kan vara nödvändig innan en insats genomförs. 

Winroth och Rydqvist (2008) menar att det krävs någon form av nulägesanalys, exempelvis 

en personalenkät, som grund till ett hälsofrämjande arbete. Målet på gruppnivå bör sedan vara 

att öka medvetenheten om hälsa samt om vad individen själv kan göra för att påverka sin 

hälsa med hjälp av teoretiskt utbildning samt praktiska moment.  

Då arbetsplatsen används som arena för att främja hälsa kan den enskilda individen få 

möjlighet till inflytande och kan därigenom uppleva en känsla av makt vilket kan leda till ett 
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ökat självförtroendet (Medin & Alexanderson, 2000). Om de anställda känner sig delaktiga 

och upplever att de kan påverka projekt på arbetsplatsen så kan detta leda till goda resultat då 

delaktighet kan fungera som drivkraft för fysisk aktivitet (Medin & Alexanderson, 2000; 

Rydqvist & Winroth, 2003).  

Friskvårdsfrågor har blivit alltmer prioriterade på företag då kunskapen om friskvård blivit 

allt större. Genom att främja personalens hälsa kan risken för sjukfrånvaro minska samt att 

kvaliteten på arbetet kan påverkas i positiv bemärkelse (Winroth & Rydqvist, 2008). Det går 

att hitta starka bevis för att åtgärder som syftar till att främja fysisk aktivitet på arbetsplatser 

har positiv effekt på den fysiska aktiviteten (Proper, Koning, van der Beek, Hildebrandt, 

Bosscher & van Mechelen, 2003). Genom att arbeta långsiktigt för att främja hälsa på 

arbetsplatsen blir satsningen mer effektiv och lönsam i jämförelse med då fokus ligger på 

rehabilitering eller då endast enstaka hälsofrämjande aktiviteter genomförs (Hanson, 2004; 

Johnson et al., 2008).  

Alla har inte möjlighet att öka sin fysiska aktivitet under arbetsdagen beroende på 

arbetsuppgifter och arbetsplats. Vissa kan exempelvis utnyttja lunchraster eller flexibla 

arbetstider till att vara aktiv under dagen medan andra inte har den möjligheten. Detta innebär 

att förändringar i individers fysiska aktivitet bör ske på fritiden, vid transport till och från 

arbetet likväl som under arbetsdagen (McEachan et al., 2008). Möjligheter till att vara fysiskt 

aktiv på arbetstid är inte enbart positivt visar en studie av Gerdle et al. (1995) då det kan 

upplevas som en stressfaktor när personer ska finna tid till sina vanliga arbetsuppgifter samt 

till att aktivera sig fysiskt under arbetsdagen. En belgisk studie visar att även om det finns tid 

att utföra fysisk aktivitet under arbetstid så är det ändå inte säkert att insatsen får tydliga 

effekter. Denna studie syftade till att få de anställda att promenera mer, men det framkommer 

att antalet steg under arbetsdagen och på lediga dagar inte förändrades över tid totalt i 

testgruppen. 53 % av deltagarna slutförde inte satsningen, dock uppgav 31 % av deltagarna att 

de förändrat sin fysiska aktivitet på grund av satsningen och för de flesta berodde det på att de 

valt att ta trappor istället för hiss. Valet att gå i trappor visade sig dock inte vara tillräckligt för 

att påvisa skillnader i fysisk aktivitet och en signifikant skillnad av aktiviteten gick enbart att 

se hos de deltagare som redan var aktiva sedan tidigare (De Cocker, De Bourdeauhuij & 

Cardon, 2010). 
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Intresse för fysisk aktivitet 
Engström (1999) beskriver att fysisk aktivitet är ett komplext område där den enskilda 

individens smak påverkar en aktivitets innebörd. Detta beskrivs med hjälp av begreppet 

praktik som innebär att samma aktivitet kan ha olika betydelse för olika personer beroende på 

hur individen uppfattar aktiviteten och vad denne har för syfte med övningen. Detta innebär 

att om en aktivitet har en tydlig dominerande praktik så kan denna uppfattas mer eller mindre 

lockande för enskilda individer beroende på hur väl aktiviteten stämmer överens med den 

eller de praktiker som är överordnade i individens liv. Engström menar att det finns sju skilda 

praktiker där olika normer och värderingar dominerar. En av dessa praktiker benämns fysisk 

träning och inom den är syftet att förbättra den fysiska förmågan och påverka kroppens 

utseende. En annan praktik där fokus inte ligger på prestation utan där det primära är att 

deltagarna har roligt och deltar för aktivitetens värde i sig kallas lek och rekreation. Dessa två 

praktiker är de som dominerar bland personer i medelåldern, vilket framgår av att de 

populäraste aktiviteterna övervägande är sådana som utövas utomhus med fokus framförallt 

på rekreation. Kvinnor prioriterar utseende, naturupplevelser och avkoppling medans män har 

visat sig prioritera att umgås med andra. Verdonk et al. (2010) menar dock att män däremot 

deltar i hälsosatsningar på arbetsplatser framförallt för att bättra på utseendet.  

Tävling och rangordning är en praktik där är det viktigaste att få fram en vinnare och 

rangordna deltagare efter dess prestation. Det är dock förhållandevis få som har tävling som 

dominerande praktik i vuxen ålder (Engström, 1999). Verdonk et al. (2010) menar däremot att 

män över 50 år gärna vill att friskvårdssatsningar ska innehålla tävlingsmoment då det innebär 

en möjlighet att kunna vinna och genom detta visa på sin manlighet. Trots detta visar De 

Cocker et al. (2010) på att fler kvinnor än män deltog i en stegtävling som anordnades på en 

arbetsplats.  

Enligt Wilcox, King, Brassington och Ahn (1999) tränar män hellre själva med vissa 

instruktioner jämfört med att träna i grupp. Även de flesta kvinnorna föredrar att träna själva 

med hjälp av vissa instruktioner, med undantag för friska kvinnor i åldern 50-56 som likaväl 

kan träna i grupp. Engström (1999) menar att val av aktivitet skiljer sig åt mellan män och 

kvinnor samt mellan olika utbildningsnivåer. Kvinnor och män med grundskoleutbildning 

motionerar helst genom promenader, cykelturer och jogging. Kvinnor med 

högskoleutbildning föredrar gymnastik och aerobics framför promenader och jogging medan 

män med högskoleutbildning föredrar jogging, promenader samt friluftsaktiviteter. Något som 

är gemensamt för de båda könen, oavsett utbildningsnivå är att få är intresserade av att utföra 
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träning på gym. En internationell studie visar däremot att de populäraste aktiviteterna bland 

båda könen är simning, cykling samt att träna på en anläggning (Verdonk et al., 2010). 

Det framkommer att studier som förespråkat promenader har lett till en signifikant ökning av 

den fysiska aktiviteten. Åtgärder som uppmuntrar till promenader har även störst chans att 

leda till en hållbar ökning av den fysiska aktiviteten. Det är vidare den aktivitet som har störst 

sannolikhet att passa en bred grupp individer i olika åldrar, socioekonomiska grupper samt 

kön (Hillsdon & Thorogood, 1996). Ett flertal insatser har använt en pedometer, vilket är en 

typ av stegräknare, som verktyg till att öka den fysiska aktiviteten hos målgruppen. 

Fördelarna med pedometrar är att de kan användas i många miljöer, är billiga, anses lätta att 

använda samt kan uppmuntra till livsstilsförändring. Pedometrar har visat sig vara ett lämpligt 

hjälpmedel för att öka den fysiska aktiviteten. Detta framgår av en studie där deltagarna 

tilldelades varsin pedometer och uppmuntrades till att varje vecka öka antalet steg med tio 

procent tills de uppnått den rekommenderade mängden, 10 000 steg per dag. Under tiden 

insatsen pågick ökade 50 % av deltagarna antalet steg till den rekommenderade mängden 

(Haines et al., 2007). 

Beteendeförändring 
Kunskap om när och hur människor förändrar livsstilsrelaterade vanor har stor betydelse för 

insatser som syftar till beteendeförändring (Faskunger, 2001). Beteendeförändring är en 

komplicerad process som kan ta lång tid och kräver ansträngning (Ewles & Simnett, 2005; 

Faskunger, 2001; Rydqvist & Winroth, 2003). Det finns olika motiv till varför en individ vill 

genomgå en beteendeförändring. Det kan vara för att förbättra hälsan eller så kan helt andra 

anledningar ligga till grund för förändringen (Engström, 1999; Ewles & Simnett, 2005). För 

att uppnå ett förändrat beteende gällande fysisk aktivitet bör insatser fokusera på att öka de 

upplevda fördelarna med fysisk aktivitet samt minska barriärer mot fysisk aktivitet (Ammouri 

et al., 2007).  

Tones och Green (2004) menar att det är svårt att få alla individer i en grupp att delta i en 

förändring och att det alltid finns ett fåtal personer som motsätter sig sådana insatser. För att 

individer ska förändras så behöver de bli medvetna om att det förekommer en insats och 

anamma en positiv attityd gentemot den förändring som försöker uppnås. Väljer de att anta 

förändringen så kan de sedan bibehålla förändringen alternativt överge den för att återgå till 

gamla vanor. Det finns en risk att satsningar kan få ett sämre resultat än förväntat då 

förändringarna kan bli svåra att få till rutin. Det framgår vidare att satsningar har större chans 
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att lyckas om de ger möjlighet att prova på aktiviteter snarare än att binda sig permanent samt 

om satsningen möjliggör synliga effekter inom en kort tidsperiod. Insatser påverkas även av 

miljön de utförs i, men det är slutligen den enskilda individen som beslutar om han eller hon 

ska agera.  

Motivation är avgörande för vilket resultat som uppnås oavsett hur intensivt eller vart 

individen tränar då träningsmängden har visat sig vara det väsentliga (King et al., 1991). 

Faskunger (2001) menar att det finns flertalet faktorer som kan hjälpa till att höja 

motivationen när individen förstår varför han eller hon vill utöva aktiviteten. Faktorer som 

kan höja motivationen är bland annat att få hjälp med information och råd om vad som 

påverkar hälsan. Det kan även vara motivationshöjande att sätta upp mål, minska hinder som 

kan stå i vägen för fysisk aktivitet, få feedback och därigenom tydligt se vilka valmöjligheter 

som finns. Det är betydelsefullt att beakta dessa faktorer då Prochaska et al. (2008) visar på 

att upp till 85 % av deltagare i beteendeförändringsinsatser kan ses som omotiverade och inte 

redo för förändring. 

En studie bestod av två grupper inaktiva deltagare som önskade att börja med fysisk aktivitet. 

Det visade sig att individer som var motiverade till att bli aktiva behövde hjälp med hur, när 

och var fysisk aktivitet kunde utföras. Det framkommer vidare att de som ej var motiverade 

snarare behövde hjälp med att öka motivationen för att komma igång. Deltagarna i 

undersökningen skrev ner fysiska aktiviteter de ville genomföra, varav ena gruppen fick hjälp 

att planera in när, vad och hur detta skulle ske medan den andra gruppen inte fick någon hjälp. 

Gruppen som fick hjälp med planering utförde sina aktiviteter i större utsträckning än den 

andra gruppen. De som fick hjälp fick även ett stärkt självförtroende genom att de fått 

vägledning i hur de skulle utföra den fysiska aktiviteten. De som inte fick hjälp förändrade sitt 

beteende i betydligt mindre utsträckning (Lippke, Schwarzer, Ziegelmann, Scholz & Schüz, 

2010). 

Emmos, Linnan, Shadel, Marcus och Abramas (1999) visar på att det är viktigt att beakta 

individers förändringsbenägenhet vid insatser som syftar till att uppnå en beteendeförändring. 

I denna undersökning anpassades träningsprogram efter hur redo personalen på de ingående 

arbetsplatserna var att förändra sin fysiska aktivitet. Testgruppen som deltog i de anpassade 

träningsprogrammen visade sig vara betydligt mer benägna att delta på de fysiska 

aktiviteterna som erbjöds på arbetsplatsen än kontrollgruppen. De som ingick i 
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träningsgruppen ökade sin fysiska aktivitet med 30 % jämfört med kontrollgruppen som 

endast ökade med 4,3 %. 

Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie utgår från den transteoretiska modellen (TTM) för att förklara 

beteendeförändring. 

Den transteoretiska modellen   

Faskunger (2001), Marcus och Forsyth (2009) och Prochaska, Norcross och DiClemente 

(1995) menar att när en insats syftar till att förändra beteendet hos en individ eller grupp så är 

det viktigt att ha i åtanke att detta är en process och att det inte är rimligt att räkna med snabba 

förändringar. Den transteoretiska modellen kan användas för att förklara människors 

förändringsbenägenhet. Den fokuserar på motivation för förändring samt verkliga 

beteendeförändringar. Människor har varierande grad av motivation för att genomföra 

långsiktiga förändringar av sin fysiska aktivitet. Genom denna modell kan människor delas in 

i olika stadier grundat på hur förändringsbenägna de är, och målet är att förflytta sig till nästa 

stadium. Genom en individs förflyttning genom de olika stadierna möjliggörs en förändring 

av dennes livsstilsbeteenden. Beteendeförändring är komplext och följer ofta inte ett linjärt 

förhållande. Det är vanligt att en individ faller tillbaka till ett tidigare stadium och därför 

beskrivs denna modell som en cykel (se bilaga 1).  

Denna modell består av fem stadier: förnekelsestadiet, begrundandestadiet, 

förberedelsestadiet, handlingsstadiet samt aktivitetsstadiet (Faskunger, 2001; Marcus & 

Forsyth, 2009). För att arbete med beteendeförändring ska bli så framgångsrikt som möjligt så 

bör dessa olika stadier beaktas. Det kan vara nödvändigt att använda olika 

förändringsprocesser i de olika stadierna då en metod exempelvis kan fungera bra i 

förnekelsestadiet men vara ineffektiv i aktivitetsstadiet. Målet bör därför vara att anpassa 

information och aktiviteter efter vilket stadium de berörda individerna befinner sig i 

(Prochaska et al., 1995). 

I förnekelsestadiet är individen inaktiv och har inga intentioner att bli fysisk aktiv inom de 

närmaste sex månaderna då han eller hon inte anser sig behöva förändra sitt beteende. Detta 

beror ofta på okunskap om effekterna av en inaktiv livsstil och en uppfattning om att 

nackdelarna med fysisk aktivitet väger tyngre än fördelarna. De som befinner sig i detta 
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stadium är inte mottagliga för råd om fysisk aktivitet eftersom de inte vill förändra sig. 

Individer i detta stadium behöver hjälp från andra för att bli medvetna om sina problem 

(Marcus & Forsyth, 2009). Det är betydelsefullt att individen befinner sig i en stöttande miljö 

där personer i omgivningen hjälper individen inse att det är möjligt att förändra situationen. 

Närstående eller utomstående personer bör vidare hjälpa individen att få information om 

ämnet antingen skriftligt, muntligt eller via media (Prochaska et al., 1995).  

De som befinner sig i det andra stadiet, begrundandestadiet, är inaktiva men funderar över 

sina livsstilsval och har ofta en idé om att börja motionera. Dessa individer har oftast 

funderingar om att förändra sitt beteende inom den närmaste tiden, men är inte redo att aktivt 

agera. Individer i detta stadium kan själva aktivt leta information om fysisk aktivitet, men 

behöver ofta hjälp med att förstå sitt beteende. Det är viktigt för dessa individer att sätta upp 

konkreta mål gällande vad det är de vill förändra och det är också viktigt att de kontinuerligt 

reflekterar, gärna skriftligt, över varför de agerar som de gör. Ett exempel på detta är att 

individen funderar över varför han eller hon sätter sig i hemma i soffan efter arbetsdagens 

slut, istället för att motionera. Det enda som krävs för att vissa i detta stadium ska gå vidare är 

att någon utomstående uppmuntrar till förändring (Prochaska et al., 1995). 

Förberedelsestadiet är det tredje stadiet och innebär att individen är fysiskt aktiv ibland men 

inte tillräckligt för att uppfylla rekommendationerna för fysisk aktivitet. Individen har börjat 

se fler fördelar med att vara fysiskt aktiv i det vardagliga livet jämfört med den nuvarande 

situationen och är mer säker på beslutet att förändras. En förändring kan i detta stadium ibland 

ske fort och detta underlättas om individen har arbetat fram en handlingsplan. I detta stadium 

kan chansen att lyckas med förändringen öka genom att individen fokuserar på vad 

förändringen kommer att leda till samt genom att han eller hon konstruerar en lista med 

fördelar med förändringen. Denna lista bör sedan förvaras på en lättillgänglig plats för att på 

så sätt påminna om fördelarna. Individer som befinner sig i förberedelsestadiet kan sätta upp 

ett datum för när förändringen ska ske, vilket är viktigt för att handlingen ska bli av och inte 

skjutas upp. Det är vidare betydelsefullt att individen berättar för omgivningen vilket beteende 

som ska förändras för att öka omgivningens förståelse och därmed få ett större stöd 

(Prochaska et al., 1995). 

I handlingsstadiet, vilket är det fjärde stadiet, börjar de första fysiska förändringarna eftersom 

de tidigare stadierna framföra allt har varit på det mentala planet. Individen är nu regelbundet 

fysiskt aktiv och kan antingen komma att bibehålla denna nivå av aktivitet alternativt falla 
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tillbaka till tidigare stadier då förändringen exempelvis var svårare än förväntat. I detta 

stadium är det viktigt att individen vågar tro på att han eller hon förtjänar att förändras. Detta 

kan uppnås med hjälp av stöd från omgivningen. I handlingsstadiet kan det vara till hjälp att 

skriva ett kontrakt med sig själv eller någon närstående där det tydligt framgår vad målet med 

förändringen är. På detta sätt kan förändringen underlättas då handlingen konkretiserats 

skriftligt (Prochaska et al., 1995). 

I aktivitetsstadiet som är det sista stadiet har den fysiska aktiviteten blivit en vana och en ny 

livsstil har utvecklats. Målet är att upprätthålla den fysiska aktiviteten samt försöka undvika 

att falla tillbaka till något av de föregående stadierna. Risken för återfall minskar desto längre 

tid individen befunnit sig i aktivitetsstadiet, men nya barriärer kan uppstå med tiden och 

därför är inte heller detta stadium konstant. För individer i detta stadium kan det vara 

behjälpligt att skriva ner en krislista att alltid bära med sig, exempelvis i plånboken. Denna 

lista bör formuleras i punktform och visa på de negativa beteenden som tidigare förekommit. 

Varje negativt beteende bör efterföljas av instruktioner på positiva beteenden som då kan 

utföras vid tillfällen då risk för en återgång till gamla vanor uppstår (Prochaska et al., 1995). 

Marcus och Forsyth (2009) menar att de flesta åtgärder som genomförs är utformade för att 

passa personer som redan är aktiva, trots att mer än hälften av befolkningen inte är det. Det är 

därför viktigt att ta hänsyn till de grupper som befinner sig i förnekelsestadiet och 

begrundandestadiet, då det är de som är i störst behov av hjälp men ofta inte tillräckligt 

motiverade för att agera på eget bevåg. Det framkommer vidare att om förändringsstrategin i 

åtgärden inte matchar deltagarnas förändringsstadium förekommer en stor risk för avhopp 

eller att deltagarna inte uppnår sina mål.  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att genom en nulägesanalys undersöka hur de anställda på 

Fastighetsförvaltning AB kan motiveras för att engagera sig i fysisk aktivitet och medverka på 

friskvårdsaktiviteter på företaget samt att se om det förekommer skillnader mellan olika 

grupper bland de anställda. 

 

De frågeställningar som fokuseras är: 

- I vilken omfattning är de anställda redo att engagera sig i fysisk aktivitet? 

- Vilka faktorer kan påverka de anställdas medverkan i friskvårdsaktiviteter? 

- Vilka ämnesområden och aktivitetstyper önskar de anställda i en friskvårdssatsning? 

Metod 

Denna studie tar sin grund i den kvantitativa metoden vilket innebär att den mynnar ut i 

numeriska observationer eller kan transformeras till sådana (Backman, 2008). Denna metod 

används för att ta fram kvantifierbara data som sedan kan analyseras statistiskt. Den 

kvantitativa metoden används med intentionen att kunna generalisera resultatet till hela 

populationen (Gratton & Jones, 2004). Då syftet och frågeställningarna går att svara på med 

hjälp av kvantitativa data föll valet av metod på enkätstudie. 

Urval 

Målgruppen för denna undersökning är Fastighetsförvaltning AB i norra Sverige. Den 

innefattar 53 fast anställda, varav alla dessa har tilldelats enkäten. Det finns två 

yrkeskategorier bland de anställda på Fastighetsförvaltning AB och de båda yrkesgrupperna 

finns representerade på två orter. Detta skulle kunna innebära att det förekommer skillnader i 

fysisk aktivitet och intresse beroende på yrke och ort, vilket vidare skulle kunna leda till att 

data från ett mindre urval inte skulle vara generaliserbart. Då alla fick chansen att delta i 

undersökningen kunde det även bidra till en möjlighet för samtliga att känna sig delaktiga i 

friskvårdssatsningen då de fått vara med och påverka innehållet. Det ansågs därför 

betydelsefullt att undersöka hela populationen. Informanterna var tjänstemän samt de som 

inom företaget kallas för kollektivanställda. De kollektivanställda är fastighetsskötare och 

arbetar exempelvis med att underhålla grönytor, fasader samt utföra reparationer.  
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Material 

I denna undersökning har enkät använts som metod då det ansågs viktigt att nå ut till alla 

anställda och ge dem en chans att uttrycka sina tankar. Enkät upplevdes även mest lämpligt 

utifrån syfte och frågeställningar då ett mindre urval skulle kunna leda till en missvisande bild 

av den fysiska aktiviteten på företaget. Gratton och Jones (2004) visar på att enkät kan vara ett 

bra alternativ när tid och resurser är begränsade, vilket de var i detta fall. Gratton och Jones 

menar vidare att enkäter är fördelaktiga när en urvalsgrupp finns på en annan ort. Som 

komplement till enkäten konstruerades även ett följebrev utifrån Gratton och Jones (2004) 

samt Ejlertssons (2005) riktlinjer (se bilaga 2). 

Som bakgrund till denna enkätstudie genomfördes en litteraturgranskning. De databaser som 

nyttjades var ERIC (EBSCO), Academic Search Elite och PubMed. De sökord som användes 

var physical activity, promotion, motivation, health, workplace, barriers och adult i olika 

kombinationer. De grundläggande kriterier som artiklarna skulle uppfylla för att användas var 

att de skulle vara peer reviewed, vara skriva på engelska samt att studierna skulle vara utförda 

på vuxna människor. 

Enkätkonstruktion 

Enkäten som använts till denna undersökning bestod av 16 frågor indelade i tre olika 

områden: bakgrund, fysisk aktivitet samt intressen (se bilaga 2). Gratton och Jones (2004) 

menar att stängda frågor är minst tidskrävande för respondenten samt att denna typ av frågor 

ger strukturerad data som underlättar analys. På grund av detta var de flesta frågorna i enkäten 

stängda, förutom den sista frågan som var öppen och därmed gav möjlighet för testpersonerna 

att skriva ner övriga tankar. Tre av frågorna var en kombination mellan öppna och stängda då 

det förutom de stängda alternativen gavs möjlighet att kommentera eller skriva ett eget 

svarsalternativ. Enkäten bestod vidare av sex skalfrågor av Likert-typ samt en 

rangordningsfråga (Gratton & Jones, 2004). Frågorna konstruerades utifrån syftet och 

frågeställningarna för att på så sätt kunna bidra med information som gör det möjligt att 

besvara dessa.  

Bakgrundsfrågorna placerades först i enkäten för att inledningen skulle bestå av något enklare 

frågor för att på så sätt få respondenten att börja fylla i enkäten (Ejlertsson, 2005). 

Bakgrundsfrågorna formulerades med syftet att ge en möjlighet att analysera det insamlade 

materialet efter variabler som exempelvis kön, ålder eller arbetsort. I fråga nummer 2 

efterfrågades respondentens ålder. Ejlertsson (2005) rekommenderar att informanten ges 
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möjlighet att uppge sin exakta ålder då det kan vara mest fördelaktigt inför kommande analys. 

I detta fall har dock i förväg preciserade åldersintervall nyttjats då urvalsgruppen bestod av 

relativt få personer och då en enskild individs identitet skulle kunna röjas genom sin exakta 

ålder. 

Fråga 7, 8 och 10 konstruerades med syftet att svara på om de anställda var redo att 

motionera. Fråga 11 formulerades för att ta reda på vad som kunde motivera informanterna att 

vara fysiskt aktiva och fråga 12 syftade till att ge en bild om vilka hinder mot fysisk aktivitet 

som de anställda upplevde. Fråga 13, 14 och 15 formulerades för att ge en bild av vilka 

ämnesområden samt vilken typ av aktiviteter de anställda önskade att en friskvårdssatsning 

skulle innehålla. Fråga 7 till och med 13 formulerades vidare med syftet att fungera som 

kontrollfrågor för varandra och ge en sammantagen bild av hur fysiskt aktiva de anställda var 

vid undersökningstillfället samt hur motiverade de var till att öka sin fysiska aktivitet.  

Fråga nummer 7 och 8 samt informationstexten tillhörande dessa utgick från Marcus och 

Forsyths (2009) enkätmall. Genom dessa frågor anser de att det är möjligt att identifiera hur 

redo enskilda individer är att förändra sin fysiska aktivitet. Svarsalternativen på fråga nummer 

11 och 12 grundades på faktorer som i tidigare studier uppgetts som hinder till fysisk aktivitet 

eller som angetts kunna främja fysisk aktivitet (Ammouri et al., 2007; Engström, 1999; 

McEachan et al., 2008). Fråga nummer 13 har sin grund i Engströms (1999) beskrivningar av 

praktiker och nyttjades i enkäten för att indikera vilken eller vilka praktiker som är 

överordnade bland de anställda på Fastighetsförvaltning AB. 

Procedur 

Innan den slutgiltiga enkäten delades ut genomfördes en pilotstudie med sex utomstående 

personer för att kontrollera enkätens innehåll samt frågeformulering. Vidare fick två personer 

som ansvarar för den kommande friskvårdssatsningen på Fastighetsförvaltning AB kontrollera 

enkäten för att sedan lämna synpunkter på innehåll samt formuleringar. 

Varje enkät lades i ett kuvert och lämnades sedan i samråd med kontaktpersonen på 

Fastighetsförvaltning AB:s huvudkontor. Innan enkäten delades ut informerade företaget 

arbetsledarna om den kommande studien. Tjänstemännen hade då direkt tillgång till enkäterna 

medan fem arbetsledare ansvarade för att dela ut enkäter till de kollektivanställda som ingick i 

respektive arbetsledares arbetsgrupp. Efter att en individ fyllt i enkäten lades den tillbaka i 

kuvertet som då återförslöts och lämnades tillbaka till den närmaste arbetsledaren. Dessa 
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ansvarade för att lämna de ifyllda enkäterna på huvudkontoret där vår kontaktperson 

ansvarade för att samla ihop och förvara dessa. Författarna av denna uppsats hämtade sedan 

upp enkäterna för analys. Enkäten mailades till chefen för arbetsgruppen som befann sig på 

annan ort som då ansvarade för att skriva ut, dela ut och samla in enkäterna från de 10 

anställda. Denna chef ansvarade vidare för att sända tillbaka de ifyllda enkäterna via post till 

huvudkontoret. En påminnelse skickades ut av Fastighetsförvaltning AB två veckor efter att 

enkäten lämnats ut för att uppmuntra de som inte redan svarat på enkäten att medverka. 

Analys  

Enkätsvaren matades in i Excel 2007 och analyserades med hjälp av statistikprogrammet 

SPSS 18. Data analyserades deskriptivt genom exempelvis frekvenstabeller, för att upptäcka 

eventuella mönster i materialet. Enligt Gratton och Jones (2004) kan t-test för oberoende 

stickprov användas för att kontrollera om det finns någon signifikant skillnad mellan 

medelvärdet i olika grupper. Detta test användes för att undersöka om det gick utläsa någon 

statistiskt säkerställd skillnad i svaren på de olika frågorna i enkäten utifrån exempelvis kön, 

yrke eller ålder. 

Fråga nummer sju och åtta har analyserats utifrån Marcus och Forsyths (2009) riktlinjer om 

hur dessa svar bör tolkas. Genom att se till hur varje enskild individ svarat på dessa frågor var 

det möjligt att utläsa i vilket stadium individen befann sig utifrån den transteoretiska 

modellen. Svaren bedömdes utifrån följande poängsättningsalgoritm: 

Om (fråga 7a = nej och fråga 7b = nej), är personen i förnekelsestadiet. 

Om (fråga 7a = nej och fråga 7b = ja), är personen i begrundandestadiet. 

Om (fråga 7a = ja och fråga 8a = nej), är personen i förberedelsestadiet. 

Om (fråga 7a = ja, fråga 8a = ja och fråga 8b = nej), är personen i handlingsstadiet. 

Om (fråga 7a = ja, fråga 8a = ja och fråga 8b = ja), är personen i aktivitetsstadiet. 

Prochaska et al. (1995) menar att skillnaden mellan begrundande- och förberedelsestadiet är 

mycket liten, och därför har dessa stadier slagits samman vid analysen av resultatet i denna 

studie. På grund av populationens ringa storlek har även handlingsstadiet och aktivitetsstadiet 

sammanslagits och analyserats gemensamt. 

Bortfall  

Externt bortfall innebär att en person i urvalet inte deltar i undersökningen medan internt 

bortfall syftar till när enstaka frågor inte besvarats. Ett större bortfall innebär en ökad risk för 
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missvisande generaliseringar (Ejlertsson, 2005). Det externa bortfallet var i detta fall 21 % då 

11 av de 53 personerna i populationen avstod från att delta. Det externa bortfallet i denna 

studie kan därför utifrån Ejlertsson uppfattas som godtagbart. Det interna bortfallet varierade 

mellan olika frågor i enkäten och var som mest 24 % då 10 av de 42 respondenterna avstått 

från att svara. 

Validitet och reliabilitet  

I undersökningar är det viktigt att reflektera över hur trovärdiga resultaten är. Detta kan göras 

utifrån begreppen validitet och reliabilitet. Med validitet menas om den valda metoden mäter 

det som den avser att mäta, alltså om frågorna i enkäten mäter det de ska mäta (Ejlertsson, 

2005; Gratton & Jones, 2004). För att höja innehållsvaliditeten har enkäten, enligt Gratton och 

Jones (2004) rekommendationer, lämnats ut till sex utomstående personer samt till två 

personer på Fastighetsförvaltning AB för att kontrollera om det fanns något i innehållet som 

upplevdes irrelevant. Vissa frågeformuleringar ändrades efter åsikter från dessa personer. 

Vidare menar Marcus och Forsyth (2009) att fråga 7 och 8 mäter människors intentioner och 

verkliga beteende när det gäller fysisk aktivitet och att svaren på dessa frågor stämmer vid 

mätningar av individens faktiska aktivitet. På grund av detta anses därmed fråga 7 och 8 som 

valida. 

Reliabilitet syftar till huruvida upprepade mätningar skulle leda till liknande resultat och vid 

hög reliabilitet bör den slumpmässiga variationen vara liten (Ejlertsson, 2005; Gratton & 

Jones, 2004). Då denna studie använt enkät som metod borde resultatet bli detsamma vid ett 

annat tillfälle om samma enkät används. Det är dock möjligt att resultaten skulle bli andra om 

ett återtest sker efter att en friskvårdssatsning påbörjats, då en sådan typ av insats skulle kunna 

påverka respondenternas vanor och attityder. Tiden då enkätstudien genomfördes kan 

uppfattas som neutral då enkäten inte delades ut exempelvis i samband med semester eller att 

någon friskvårdssatsning precis genomförts på arbetsplatsen. Detta borde sannolikt minska 

risken för det Ejlertsson (2005) och Gratton och Jones (2004) beskriver som subjekt fel.  

Vid undersökningar kan respondenterna ge svar de tror att forskaren efterfrågar eller att de 

försöker ge “rätt” svar (Ejlertsson, 2005; Gratton & Jones, 2004). I följebrevet (se bilaga 1) 

framgår det att respondenternas identitet inte kommer att avslöjas vilket kan tänkas minska 

risken för denna typ av fel och därmed höja reliabiliteten. Något som däremot kan påverkat 

reliabiliteten negativt är det faktum att arbetsledare hjälpt till att dela ut enkäterna. Detta 

innebär att kontroll över vad som sagts till respondenterna gällande enkäten saknas. 
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Etik 

Denna studie har utgått från vetenskapsrådets ([VR], 2002) riktlinjer gällande 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet beaktades då enkäten åtföljdes av ett följebrev där en kort bakgrund till 

studien samt studiens syfte beskrevs. Det förklarades att deltagande var frivilligt och att de 

uppgifter som lämnades enbart skulle användas till denna kandidatuppsats samt eventuellt 

som underlag till en kommande friskvårdssatsning på Fastighetsförvaltning AB. 

Kontaktuppgifter till författarna av denna uppsats bifogades även. I detta fall anses 

samtyckeskravet uppfyllt då individerna returnerat den ifyllda enkäten. 

Konfidentialitetskravet beaktades då testpersonerna informerades om att lämnade uppgifter 

skulle hanteras konfidentiellt och redovisas på så sätt att ingen enskild persons svar skulle 

kunna identifieras. På grund av urvalets ringa storlek på 53 personer förekom en risk att 

individers identitet skulle kunna utläsas av utomstående personer utifrån kön, ålder, arbetsort 

och yrkeskategori. Detta har beaktats i presentationen av studiens resultat. Nyttjandekravet 

beaktades då följebrevet innehöll information om att lämnade uppgifter skulle användas i 

denna kandidatuppsats samt som underlag till en eventuell friskvårdssatsning. 
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Resultat 

Denna undersökning kan visa på vissa statistiskt säkerställda skillnader mellan olika grupper 

på Fastighetsförvaltning AB. Resultaten nedan har analyserats utifrån yrke, kön och om 

respondenterna är fysiskt aktiva eller ej. Fördelningen av de 42 respondenterna ser ut på 

följande sätt: 24 tjänstemän och 18 kollektivanställda, 11 kvinnor och 31 män. 23 personer 

uppgav att de var fysiskt aktiva vid tillfället för studien och 14 personer uppgav att de inte var 

det.  

De anställdas fysiska aktivitet 

Fysisk aktivitet syftar i detta fall till aktiviteter som är minst måttligt ansträngande, 

exempelvis raska promenader, jogging, cykling eller simning. Resultatet i figur 1 visar att mer 

än hälften av de anställda anser sig vara aktiva (n = 37). 

 

Figur 1 Procentuell fördelning av självskattad fysisk aktivitet. 

Den självskattade fysiska aktiviteten bland de anställda på Fastighetsförvaltning AB visar 

inga signifikanta skillnader utifrån kön, utbildning, yrke eller ålder. Resultatet tyder dock på 

att den grupp som kallas kollektivanställda är mer fysiskt aktiva än tjänstemännen, då 80 % av 

de kollektivanställda som svarat på frågan uppger att de är aktiva i jämförelse med 50 % av 

tjänstemännen. Resultatet visar vidare på att 81 % av respondenterna tänker bli mer fysiskt 

aktiva inom de närmaste sex månaderna (n = 36). Av de individer som inte vill öka sin 

aktivitet är majoriteten redan regelbundet aktiva. Cirka 5 % av respondenterna är i dagsläget 

inaktiva och vill inte öka sin fysiska aktivitet. 
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I figur 2 redovisas respondenternas svar på om de anser sig vara regelbundet fysiskt aktiva (n 

= 41). Det innebär i detta fall att aktiviteten ska uppgå till 30 minuter per dag minst fem dagar 

i veckan alternativt tre gånger i veckan med högre intensitet. Resultatet tyder på att mindre än 

hälften av de anställda är regelbundet fysiskt aktiva. 

 

Figur 2 Procentuell fördelning av självskattad regelbunden fysisk aktivitet.  

Det framkommer ingen signifikant skillnad utifrån kön, utbildning, yrke eller ålder. Resultatet 

visar vidare att 53 % av respondenterna har varit regelbundet fysiskt aktiva under de senaste 

sex månaderna (n = 32). 

Figur 3 visar att 95 % av de anställda är fysiskt aktiva eller överväger att bli det inom sex 

månader (n = 40). Det framgår att flest anställda befinner sig i stadium 2 eller 3 utifrån TTM. 

 

Figur 3 Procentuell fördelning av vilket förändringsstadium de anställda befinner sig i. (1 = förnekelsestadiet, 2 = 

begrundandestadiet, 3 = förberedelsestadiet, 4 = handlingsstadiet, 5 = aktivitetsstadiet.) 
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Resultatet visar vidare att 14 % av respondenterna inte är intresserade av att öka sin fysiska 

aktivitet då de redan är fysiskt aktiva (n = 37). 

Faktorer som påverkar de anställdas fysiska aktivitet 

Tabell 1 visar att de faktorer som anses vara de största hindren mot fysisk aktivitet bland de 

anställda är tidsbrist, att de har för mycket annat att göra samt trötthet (n = 36). 

Tabell 1 Barriärer mot fysisk aktivitet uppdelat efter fysisk inaktivitet samt fysisk aktivitet (medelvärde av rangordning där 1 

= instämmer inte alls och 5 = instämmer helt). Standardavvikelsen anges inom parentes 

Hinder Ej aktiv Aktiv Totalt 

Ej tid 3,9 (0,92) 3,5 (1,14) 3,6 (1,07) 

Mycket annat * 4,1 (0,94) 3,2 (0,91) 3,6 (1,03) 

Trött 3,8 (1,05) 3,4 (1,09) 3,6 (1,08) 

Ej motiverad 3,4 (1,02) 3,0 (1,15) 3,1 (1,11) 

Vila viktigare* 3,1 (0,86) 2,2 (1,13) 2,6 (1,12) 

Bryr mig inte 2,3 (1,33) 1,9 (1,02) 2,1 (1,14) 

Ej svettas 1,3 (0,73) 1,6 (0,91) 1,5 (0,84) 

Skäms 1,2 (0,43) 1,6 (0,91) 1,4 (0,77) 

* p ˂ 0,05 

Det går inte utläsa någon signifikant skillnad mellan yrkeskategorierna när det gäller hinder. 

Det framkommer däremot att vila är viktigare för män än för kvinnor (p ˂ 0,05).  

Tabell 2 visar att tjänstemän motiveras av att planera sin fysiska aktivitet mer än 

kollektivanställda och att kollektivanställda anser det vara mer motiverande att göra saker 

tillsammans med andra. Det som är gemensamt är att båda grupperna anser att den viktigaste 

motivationsfaktorn är att göra något de tycker om (n = 42).  
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Tabell 2 Faktorer som kan motivera de anställda till fysisk aktivitet uppdelat på yrke (medelvärde av rangordning där 1 = 

instämmer inte alls och 5 = instämmer helt). Standardavvikelse anges inom parentes 

Motivationsfaktor Tjänstemän Kollektivanställda Totalt 

Tycker om 4,5 (0,72) 4,6 (0,85) 4,5 (0,77) 

Mål 4,0 (1,10) 3,8 (0,81) 3,9 (0,98) 

Med andra* 3,5 (1,14) 4,2 (1,04) 3,8 (1,14) 

Anläggning 3,4 (1,28) 3,3 (1,33) 3,4 (1,28) 

Inspirerad 3,3 (1,01) 3,4 (0,85) 3,4 (0,93) 

Planera* 3,5 (0,98) 2,9 (0,80) 3,3 (0,94) 

Info 2,0 (0,95) 2,4 (0,92) 2,2 (0,94) 

 * p ˂ 0,05 

Det framkommer att män tycker att information kan öka motivationen för fysisk aktivitet i 

större utsträckning än kvinnor (p ˂ 0,05). Resultatet visar ingen skillnad mellan vad inaktiva 

motiverades av i jämförelse med de som är fysiskt aktiva. 

Tabell 3 visar på att tjänstemän anser att det är viktigare att aktiviteten kan bidra till att hålla 

kroppen i trim än kollektivanställda. Kollektivanställda tycker däremot att det är viktigare att 

göra något äventyrligt. Samtliga anser att tävling är den faktor som är minst lockande (n = 

41).  

Tabell 3 Faktorer som en aktivitet bör innehålla för att upplevas lockande uppdelat på yrke (medelvärde av rangordning där 1 

= instämmer inte alls och 5 = instämmer helt). Standardavvikelse anges inom parentes 

Lockande faktor Tjänstemän Kollektivanställda Totalt 

Bli starkare & få bättre kondition 4,4 (0,77) 4,3 (0,67) 4,3 (0,72) 

Ha roligt 4,1 (0,85) 4,3 (0,92) 4,2 (0,87) 

Hålla kroppen i trim* 4,5 (0,66) 3,9 (0,86) 4,2 (0,79) 

Få avkoppling 4,0 (0,69) 4,0 (0,87) 4,0 (0,76) 

Vara ute i naturen 3,8 (1,19) 4,2 (0,87) 3,9 (1,07) 

Bli trött & svettig 3,5 (0,93) 3,4 (0,94) 3,4 (0,92) 

Gå ner i vikt 3,3 (1,42) 3,3 (1,49) 3,3 (1,43) 

Göra något äventyrligt* 2,5 (1,10) 3,6 (0,93) 3,0 (1,16) 

Tävla 2,2 (1,05) 2,5 (1,33) 2,3 (1,17) 

* p ˂ 0,05 
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Det är inte möjligt att utläsa någon statistiskt säkerställd skillnad mellan könen eller mellan de 

som är fysiskt aktiva respektive inaktiva. Resultatet visar att det finns stora likheter mellan 

vad män och kvinnor anser lockande. Ha roligt, förbättra styrka och kondition, hålla kroppen i 

trim och avkoppling är de faktorer som värderas högst av båda könen. 

Ämnen och aktivitetstyper som intresserar de anställda 

Tabell 4 visar på att de anställda som inte skattar sig själva som fysiskt aktiva är mer 

intresserade av att delta i promenader än gruppen som är fysiskt aktiv (n = 35±2). 

Tabell 4 Aktiviteter som de anställda är intresserade av att delta i uppdelat efter fysisk inaktivitet samt fysisk aktivitet 

(medelvärde av rangordning där 1 = instämmer inte alls och 5 = instämmer helt). Standardavvikelse anges inom parentes 

Aktivitet Ej aktiv Aktiv Totalt 

Promenader* 4,2 (0,83) 3,2 (1,55) 3,6 (1,39) 

Individuell idrott 3,1 (1,16) 3,6 (1,32) 3,4 (1,26) 

Lagidrott 2,9 (1,93) 3,2 (1,15) 3,1 (1,65) 

Styrketräning 2,7 (1,35) 3,1 (1,45) 3,0 (1,40) 

Gruppträning 2,4 (1,21) 2,5 (1,33) 2,5 (1,26) 

* p ˂ 0,05 

Resultatet visar att män är mer intresserade av lagidrott än kvinnor och att kvinnor är mer 

intresserade av gruppträning än män (p ˂ 0,05). Det framkommer vidare att varken män eller 

kvinnor önskar att delta i styrketräning. Däremot visade det sig att den yrkesgrupp som kallas 

kollektivanställda helst deltar i denna typ av aktiviteter och att de är signifikant mer 

intresserade av styrketräning än tjänstemännen (p = 0,001). Alla anställda, oavsett kön eller 

yrke, rankar promenader som den aktivitet de helst eller näst helst vill engagera sig i. Det 

visade sig även att fyra av fem personer som valt att skriva någon övrig kommentar önskar att 

utföra fysisk aktivitet under en friskvårdstimme på arbetsplatsen. 

Resultatet i tabell 5 tyder på att kvinnor generellt är mer intresserade av att delta i aktiviteter 

inom alla givna ämnen än män och att kvinnor framför allt är mer intresserade av 

stresshantering och avslappning (n = 41).  
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Tabell 5 Ämnen de anställda är intresserade av och inom vilka de kan tänka sig delta i aktiviteter uppdelade efter kön 

(medelvärde av rangordning där 1 = instämmer inte alls och 5 = instämmer helt). Standardavvikelse anges inom parentes 

Ämne Kvinna Man Totalt 

Motion 4,3 (0,82) 4,0 (0,89) 4,1 (0,88) 

Kost 4,3 (0,82) 3,8 (1,01) 3,9 (0,98) 

Stresshantering* 4,5 (1,27) 3,5 (1,06) 3,7 (1,19) 

Avslappning* 4,5 (0,71) 3,4 (1,17) 3,6 (1,18) 

* p ˂ 0,05 

Det är inte möjligt att utläsa någon skillnad i intresse bland de som är fysiskt aktiva respektive 

inaktiva, och inte heller mellan de två yrkesgrupperna. 
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Diskussion 

I denna del jämförs resultatet med den tidigare forskningen.  

De anställdas fysiska aktivitet 

Resultatet från denna studie tyder på att majoriteten av de anställda anser sig vara fysiskt 

aktiva. Det är dock inte lika stor del av de anställda som är fysiskt aktiva regelbundet. Det 

framkommer att 59 % av de anställda inte är regelbundet aktiva, vilket är en betydligt större 

andel än genomsnittet i Sverige (FHI, 2010b). Det bör dock beaktas att definitionen av 

regelbunden fysisk aktivitet kan varierat mellan studierna och det är därför inte säkert att 

studierna mätt samma sak. Därmed bör jämförelsen med det nationella resultatet användas 

med försiktighet. Regelbunden fysisk aktivitet är viktig för att förebygga livsstilsrelaterade 

sjukdomstillstånd (Stålhe, 2008; WHO, 2008) samt för att främja välbefinnande (regeringens 

proposition, 2007/08:110) och förebygga psykisk ohälsa (Hamer et al., 2009). Då mer än 

hälften av de anställda inte är regelbundet aktiva är en rimlig slutsats att hälsovinster kan 

uppnås om regelbunden fysisk aktivitet implementeras på denna arbetsplats. Endast 5 % av 

respondenterna befinner sig i förnekelsestadiet och är inte redo att förändra sig, vilket kan 

betyda att majoriteten av de 40 % som idag är inaktiva funderar på att bli fysiskt aktiva. Detta 

styrks av att 81 % av respondenterna vill bli mer fysiskt aktiva inom de närmaste sex 

månaderna.  

Resultatet visar vidare att 53 % av de anställda varit regelbundet fysiskt aktiva under de 

senaste sex månaderna, vilket tyder på att fler har varit regelbundet aktiva i jämförelse med 

hur stor del som är det idag. Det är dock inte säkert att andelen anställda som är regelbundet 

aktiva har minskat då svarsfrekvensen på frågorna skilde sig åt med 9 personer, vilket innebär 

att antalet aktiva kan vara lika många i båda fallen. I enkäten som ligger till underlag för 

denna rapport definierades regelbunden fysisk aktivitet enligt den internationella 

rekommendationen 30 minuter om dagen minst 5 dagar i veckan. Detta gjordes på grund av 

att denna fråga var en av de fyra frågorna som tillsammans visade vilket förändringsstadium 

individerna befann sig i och utgick från Marcus och Forsyths (2009) riktlinjer. Det är därför 

möjligt att de individer som i detta fall bedöms som regelbundet aktiva inte är det utifrån de 

svenska rekommendationerna. 
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Förändringsstadier  

Genom att se till vilket förändringsstadium individerna eller gruppen som helhet befinner sig i 

utifrån den transteoretiska modellen finns det olika sätt att motivera deltagarna till att bli mer 

fysisk aktiva (Faskunger, 2001; Marcus & Forsyth, 2009; Prochaska et al., 1995). Resultaten 

visar att ett fåtal av de anställda befinner sig i förnekelsestadiet, men trots detta är denna 

grupp viktig att satsa på då de är i särskilt behov av stöd och utbildning. Det är också troligt 

att det är individerna i denna grupp som har mest att vinna på att börja engagera sig i fysisk 

aktivitet då Faskunger (2001) visar på att inaktiva individer kan uppnå stora hälsovinster 

genom att bli måttligt aktiva dagligen. Det bör vidare beaktas att den stora grupp individer 

som räknas till begrundandestadiet och förberedelsestadiet ännu inte har regelbundna vanor av 

fysisk aktivitet, vilket innebär att även denna grupp kan ha mycket att vinna på att bli fysiskt 

aktiv. Även dessa individer kan vara i behov av stöd för att göra fysisk aktivitet till en naturlig 

del av deras liv. Enligt Lippke et al. (2010) är alla inaktiva individer i behov av stöd och hjälp 

för att bli fysiskt aktiva. Med detta som bakgrund är det rimligt att en friskvårdssatsning på 

arbetsplatsen bör bidra med kunskap till de individer som inte redan är fysiskt aktiva samt 

skapa en stödjande miljö för de anställda för att på så sätt uppnå ett framgångsrikt resultat.  

På grund av konfidentialitetskravet (VR, 2002) har enskilda individers stadium inte 

presenterats och fokus är därför på gruppnivå. Det är därmed inte möjligt att rikta särskilda 

insatser mot specifika individer, utan insatser bör i stället riktas mot de olika stadierna. För att 

motivera individerna på företaget till att delta i friskvårdsaktiviteter bör det finnas en 

medvetenhet om vilka insatser som riktas mot vilket förändringsstadium för att på så sätt 

locka individerna att delta. För att nå ut till individerna i förnekelsestadiet bör en stödjande 

miljö skapas där både arbetskamrater och familj fungerar som stöd. Satsningen bör vidare 

bistå med information om vilka fördelar som finns med fysisk aktivitet. Information och en 

stödjande miljö är särskilt betydelsefullt i en friskvårdssatsning då Prochaska et al. (1995) 

menar att dessa faktorer kan vara betydelsefulla för alla individer, oavsett vilket 

förändringsstadium de befinner sig i. För att hjälpa de individer som befinner sig i 

begrundandestadiet bör satsningen enligt Prochaska et al. uppmuntra dessa individer till att 

formulera konkreta mål för vad de vill uppnå. Individer i förberedelsestadiet kan formulera en 

lista innehållandes vilka fördelar som finns med fysisk aktivitet och därefter kan individen 

sätta upp datum för när förändringen ska ske. 

Det är 40 % av respondenterna som befinner sig i handlingsstadiet och aktivitetsstadiet och är 

regelbundet fysiskt aktiva. Det är möjligt att dessa inte kommer bli mer aktiva än vad de redan 
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är, så därför bör satsningen framförallt fokusera på att stötta dessa individers beteende för att 

upprätthålla den fysiska aktiviteten. Då det inte är möjligt att identifiera vilka individer som 

tillhör dessa stadier bör satsningen därför bistå med de verktyg som individerna kan behöva, 

och uppmuntra individerna till att använda de verktyg de själva upplever passa dem. 

Prochaska et al. (1995) visar att det exempelvis kan skrivas ett kontrakt med målsättningar, 

antingen på egen hand eller tillsammans med en person som stöttar förändringen. De som 

befinner sig på aktivitetsstadiet kan hjälpas av stöd från omgivningen som uppmuntrar till att 

fortsätta med det nya beteendet. Här kan det även vara behjälpligt med en kort lista 

innehållandes konkreta tips på aktiviteter som kan utföras istället för det gamla beteendet. 

Denna lista bör finnas nära till hands om de blir lockade av att gå tillbaka till sina gamla 

vanor. I en friskvårdssatsning på företaget kan detta innebära att de ansvariga för insatsen bör 

beakta dessa faktorer och uppmuntra till att dessa verktyg används av de anställda. En möjlig 

tolkning är att en positiv effekt på den fysiska aktiviteten på så sätt kan uppnås. 

På grund av att alla individer inte är redo att vara fysiskt aktiva så är det sannolikt att inte alla 

anställda kommer att delta i friskvårdssatsningar på arbetsplatsen. Detta innebär att det inte 

får ses som ett misslyckande om inte alla deltar, då det utifrån den transteoretiska modellen är 

förväntat att alla inte är redo. För att satsningen ska få goda långsiktiga resultat blir det därför 

betydelsefullt att försöka motivera de individer som ännu inte deltar till att ta steg i rätt 

riktning, för att dessa så småningom ska känna sig redo att bli fysiskt aktiv. Det är vidare 

möjligt att delar av de anställda som redan är aktiva inte kommer att delta i 

friskvårdsaktiviteter på arbetsplatsen, då 14 % av dessa inte har som avsikt att bli mer fysiskt 

aktiva. 

Faktorer som påverkar de anställdas fysiska aktivitet 

Det framkommer att den största barriären till varför respondenterna ej är fysiskt aktiva är 

tidsbrist. Detta stämmer överens med tidigare studier som visar på att tidsbrist är den vanligast 

förekommande barriären mot att aktivera sig fysiskt (Ammouri et al., 2007; Bragg et al., 

2009; Faskunger, 2001; Haines et al., 2007; McEachan et al., 2008). Tidsbrist är det största 

hindret för både män och kvinnor, kollektivanställda och tjänstemän samt de aktiva och de 

inaktiva respondenterna. Detta tyder på att tidsbrist är en barriär som är viktig att beakta i en 

friskvårdssatsning. Trötthet samt att respondenterna har mycket annat att göra är två andra 

faktorer som anses ha negativ påverkan på den fysiska aktiviteten. Detta tyder på att det i en 

friskvårdssatsning blir viktigt att hitta tid då den fysiska aktiviteten kan utföras, så att 
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aktiviteterna inte bara blir ännu en sak som ska hinnas med och som ytterligare ökar de 

anställdas upplevelse av tidsbrist och trötthet.  

Marcus och Forsyth (2009) visar på att många individer spenderar mycket tid på arbetsplatsen 

vilket innebär att det kan upplevas svårt att få fritiden att räcka till och att detta blir ett hinder 

mot fysisk aktivitet. Gerdle et al. (1995) menar dock att det inte enbart är positivt med fysisk 

aktivitet på arbetstid då detta kan bidra till stress då det är ännu en uppgift som ska hinnas 

med under arbetsdagen. Detta tyder på att det i en friskvårdssatsning bli viktigt att fundera på 

när aktiviteterna bör genomföras. Det bör tas i beaktande att flera anställda uttryckte en 

önskan om en friskvårdstimme på arbetsplatsen, vilket därmed kan vara en möjlig lösning på 

det upplevda hindret tidsbrist. Då detta framkom som övriga kommentarer så kan det finnas 

fler anställda som har intresse av en friskvårdstimme än de som faktiskt uppgav detta i 

enkäten. McEachan et al. (2008) menar att om det finns möjlighet till flexibla arbetstider så 

kan även detta vara en möjlig lösning på när fysisk aktivitet kan genomföras och kan tänkas 

minska risken för ökad belastning under arbetstid och fritid. 

Det finns flera faktorer som påverkar individens motivation till att vara fysiskt aktiv 

(Faskunger, 2001). Den motivationsfaktor som värderas högst av respondenterna är att göra 

något de tycker om. Detta tyder på att det i en satsning är viktigt att lyssna till vad de 

presumtiva deltagarna tilltalas av för att de ska motiveras till att delta i aktiviteterna. De flesta 

respondenterna tycker att det även är viktigt att ha mål med den fysiska aktiviteten. Detta 

skulle kunna betyda att det är fler individer än de som befinner sig i begrundandestadiet som 

skulle motiveras av att skriva ner konkreta mål. Faskunger (2001) menar att planering av 

fysisk aktivitet underlättar att aktiviteten sedan genomförs. Det visade sig att planering är 

viktigare för tjänstemännen än för de kollektivanställda, vilket skulle kunna innebära att det är 

fördelaktigt att framförallt uppmuntra tjänstemännen till att planera sin aktivitet.  

Resultatet visar att det finns en viss skillnad mellan vilka faktorer tjänstemän och 

kollektivanställda anser lockande i en aktivitet.  Dock finns det många likheter mellan vad 

dessa grupper anser lockande och därmed kan det vara mer betydelsefullt att se till dessa 

likheter i en friskvårdssatsning. Det framkommer att det en aktivitet ska kunna bidra med för 

att upplevas lockande för de anställda som helhet är framförallt att den ska öka den fysiska 

styrkan och konditionen samt vara rolig. Utifrån Engströms (1999) praktiker tyder detta 

resultat på att lek och rekreation samt fysisk träning är de praktiker som är dominerande. 

Detta stämmer överens med resultatet från Engströms studie där dessa praktiker är de som 
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lockar mest för deltagare i medelåldern, vilket är förenlig med den åldersgrupp flest deltagare 

i denna studie tillhör. Detta tyder på att individer motiveras av olika saker, men att det finns 

en större chans att aktiviteter kommer att passa de anställda och locka fler deltagare om de 

genomsyras av dessa två praktiker. Det innebär vidare att om individernas dominerande 

praktik inte stämmer överens med den dominerande praktiken i aktiviteterna i en 

friskvårdssatsning så kan detta leda till att individer undviker att delta.  

Tävling är den faktor som anses minst lockande bland respondenterna, vilket utifrån Engström 

(1999) är vanligt då få vuxna har tävling och rangordning som dominerande praktik. Verdonk 

et al. (2010) menar män över 50 år gärna vill att den fysiska aktiviteten ska innehålla 

tävlingsmoment. I denna studie var det dock inte möjligt att analysera resultatet utifrån ålder 

då populationen är för liten för att kunna utläsa om detta överensstämmer med denna 

arbetsplats. Resultatet som visar att tävling inte upplevs intressant kan förutom Engströms 

teori om praktiker även tänkas bero på att både kvinnor och män är mer intresserade av att 

träna själva än med andra (Wilcox et al., 1999). Detta innebär sammantaget att en 

friskvårdssatsning i första hand inte bör fokusera på tävling. 

Ämnen och aktivitetstyper som intresserar de anställda 

De anställda som inte skattar sig själva som fysiskt aktiva är mer intresserade av att delta i 

promenader än gruppen som är fysiskt aktiv. Det framkommer vidare att promenader är den 

aktivitet som är mest populär totalt sett i populationen. Tidigare studier visar att insatser som 

syftar till att öka den fysiska aktiviteten genom promenader har stor chans att öka den fysiska 

aktiviteten på längre sikt (Hillsdon & Thorogood, 1996; Haines et al., 2007). Den tidigare 

forskningen samt intresset bland respondenterna tyder på att promenader kan vara ett lämpligt 

inslag i friskvårdssatsningar på arbetsplatserna. För att uppmuntra till promenader i 

friskvårdssatsningar kan pedometrar vara ett passande hjälpmedel då Hillsdon och Thorogood 

och Haines et al. visar att det finns många fördelar med detta verktyg. 

I en tidigare studie framkom det att hembaserad träning gav bättre resultat än gruppträning på 

anläggning (King et al., 1991). Resultatet i denna studie visar att promenader och individuell 

idrott som exempelvis jogging, är de två aktiviteter som de anställda helst vill utföra. Detta 

tyder på att satsningar innehållandes dessa aktivitetstyper kan leda till ett högt deltagarantal 

och bättre resultat i framtida friskvårdssatsningar. Vidare framkommer det att yrkesgruppen 

som kallas kollektivanställda är mer intresserade av styrketräning än tjänstemännen. Däremot 

rankar både män och kvinnor styrketräning näst lägst på aktiviteter som de vill utföra, vilket 
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överensstämmer med Engströms (1999) resultat som visar att få män och kvinnor väljer att gå 

på gym. Detta tyder på att intresset för styrketräning kan vara kopplat till vilket yrke individen 

har.  

I frågan om vilka aktivitetstyper de anställda är intresserade av framkommer det att motion är 

det ämne som är mest önskat bland respondenterna. Ett stort intresse bör ses som positivt då 

det kan innebära en större benägenhet att ta till sig kunskap om motion vilket sedan kan 

uppmuntra och leda till fysisk aktivitet (Marcus & Forsyth, 2009). Motion och kost är de 

ämnen som är mest intressanta i gruppen totalt. Det kan uppfattas som positivt att de anställda 

är intresserade av dessa områden då WHO (2010) beskriver att osunda matvanor och fysisk 

inaktivitet är ett stort problem. Då respondenterna uppger att viktminskning inte är särskilt 

viktigt så är en möjlig slutsats att fokus ej behöver ligga på viktminskning vid de tillfällen 

kost berörs i en friskvårdssatsning.  

Stresshantering är ett annat viktigt inslag i friskvårdssatsningar (Haines et al., 2007; Winroth 

& Rydqvist, 2008). Engström (1999) visar att kvinnor framförallt prioriterar avslappning 

vilket även framkom i denna studie då resultatet visar att kvinnor är mer intresserade av 

stresshantering och avslappning än män. Resultatet tyder på att kvinnor generellt är mer 

intresserade av att delta i aktiviteter i en friskvårdssatsning inom alla givna ämnen i 

jämförelse med män, vilket kan innebära att en större andel kvinnor kan komma att delta i 

friskvårdsaktiviteter än män. Tones och Green (2004) menar att en insats kan uppnå goda 

effekter om den erbjuder de anställda att medverka i olika aktiviteter. Detta kan innebära att 

fler anställda kan vara intresserade av att delta i olika aktiviteter som erbjuds om de inte 

behöver binda sig till att delta vid flera tillfällen. 

Metodreflektion 

Utdelning samt insamling av enkäterna har gjorts i samråd med kontaktpersonen på 

Fastighetsförvaltning AB. Denna insamlingsmetod har visat sig ha vissa nackdelar då det inte 

gick att kontrollera vem som fyllt i enkäten och på så sätt blev det inte möjligt att skicka 

individuella påminnelsebrev till de som ej svarat inom önskad tid. Det visade sig vidare att ett 

större bortfall förekom på en av orterna. Kommunikationen med denna arbetsplats skedde 

med hjälp av kontaktpersonen på huvudkontoret. Det finns en möjlighet att svarsfrekvensen 

på denna arbetsplats kunde blivit högre om kontakten skett direkt med ansvariga på denna 

arbetsplats. Det större bortfallet på ena orten resulterade i att jämförelser mellan de två orterna 

ej kunde genomföras och det är därmed inte möjligt att dra några slutsatser om huruvida det 
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finns några likheter eller skillnader mellan arbetsplatserna. Denna jämförelse hade kunnat 

vara av intresse då storleken på orterna skiljer sig åt, vilket enligt Engström (1999) skulle 

kunna innebära en skillnad i fysisk aktivitet beroende på ort. Det är inte heller möjligt att dra 

slutsatser i någon större utsträckning utifrån ålder eller utbildningsnivå då populationen är för 

liten för att uppvisa några statistiskt säkerställda skillnader. Resultatet som uppvisas i denna 

studie anses dock representera populationen då alla anställda på företaget tilldelats enkäten. 

I fråga 7 och 8 i enkäten ställs det frågor om individens fysiska aktivitet. Dessa frågor utgick 

från Marcus och Forsyths (2009) mall men översattes till svenska. Något som framkom vid 

analysen av dessa frågor var att flera respondenter missuppfattat frågorna och endast fyllt i ett 

av de två påståendena på varje fråga. Detta kunde troligtvis ha undvikits om fråga 7a och b 

samt 8a och b istället delats upp i fyra frågor. I fråga 12 var det sista påståendet egentligen två 

frågor i samma påstående, vilket upptäcktes i efterhand och kan ha påverkat respondenternas 

svar. 

Konklusioner 

Många av de anställda på företaget är fysiskt aktiva, däremot är antalet regelbundet aktiva 

färre. 81 % av respondenterna har för avsikt att bli mer fysiskt aktiva inom de närmaste sex 

månaderna, men det krävs olika medel för att hjälpa dessa individer till ökad aktivitet. De 

faktorer som kan anses mest betydelsefulla för att uppnå denna ökning är information om 

fysisk aktivitet samt att skapa en stödjande miljö. Många anser att mål är något som kan 

motivera till aktivitet, vilket tyder på att målsättning bör uppmuntras i en eventuell insats. 

Sammantaget visar resultatet på att många vill engagera sig i fysisk aktivitet, men utifrån 

TTM är alla inte redo i dagsläget. 

Tidsbrist uppges som den vanligaste barriären mot fysisk aktivitet och är därför viktig att 

beakta vid planering av en friskvårdsinsats. Både hinder och motivationsfaktorer påverkar de 

anställdas deltagande i fysisk aktivitet. Barriärerna bör beaktas för att på så sätt kunna hjälpa 

de anställda att hantera dessa. Motivationsfaktorerna bör beaktas för att uppmuntra de 

anställda till att delta och det bör framförallt uppmärksammas att många anser att det vara 

viktigt att en aktivitet kan bidra till ökad styrka och kondition. Det framkommer vidare att 

respondenterna motiveras till deltagande i fysisk aktivitet genom att kunna göra något de 

tycker om, och promenader är den aktivitet som gruppen i helhet värderar högst. Motion det 

ämne som flest önskar att en friskvårdsinsats bör innehålla. 
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Positionering i förhållande till forskningsfältet 

Tidigare forskning om friskvård har främst haft en medicinsk utgångspunkt och fokuserat på 

överviktiga eller sjuka individer samt är till stor del utomeuropeisk. Denna studie bidrar till 

forskningsfältet genom att presentera svensk idrottspedagogisk forskning som utgår från den 

transteoretiska modellen för att främja fysisk aktivitet, utan att fokus ligger på viktminskning 

eller att behandla något sjukdomstillstånd. Studien kan vidare bidra med ökad kunskap om 

hur intresset för friskvård kan se ut på ett fastighetsförvaltningsföretag.  

Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant med fler svenska eller europeiska studier gällande friskvård för att 

uppmärksamma eventuella skillnader eller likheter med tidigare internationella studier. Vidare 

forskning skulle kunna undersöka vilken effekt den transteoretiska modellen har på fysisk 

aktivitet bland inaktiva individer. Det vore vidare intressant med fortsatt forskning om hur 

pedometrar kan användas i friskvårdsinsatser i Sverige då det framkommer att promenader är 

en fördelaktig aktivitet som många föredrar.  
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Denna modell är konstruerad utifrån Faskunger’s (2001) modell. 
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Aktivitetsstadiet 

Handlingsstadiet 

Förberedelsestadiet 

Begrundandestadiet 

Återfall 

Förflyttning 



 

 

Bilaga 2 
 

Till Dig som arbetar på Fastighetsförvaltning AB i XXX eller XXX 
 

Vi är två studenter som läser sista terminen på idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå 

universitet och just nu arbetar vi med vårt examensarbete. Vi har fått i uppdrag av 

Fastighetsförvaltning AB och Hälsoföretaget (fd Hälsofirman) att genomföra en studie med 

syftet att kartlägga fysisk aktivitet bland de anställda på Riksbyggen.  
 
Fysisk aktivitet har visat sig vara en viktig faktor för båda fysisk och psykisk hälsa. För att en 

friskvårdsinsats ska få goda resultat blir det därför viktigt att ta reda på hur fysiskt aktiva Ni är 

idag. Det är även betydelsefullt att undersöka vilka intressen Ni har för att en sådan insats ska 

passa er och era önskemål i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Denna enkät vänder sig till Dig och 53 andra anställda inom Fastighetsförvaltning AB i XXX 

och XXX. Medverkan är frivillig men Dina svar är viktiga för att vi ska få ett så tillförlitligt 

material som möjligt och vi vore väldigt tacksamma om Du vill medverka. Stoppa tillbaka 

den ifyllda enkäten i kuvertet och återförslut kuvertet. Lämna det sedan till Din närmaste chef 

senast på förmiddagen onsdag den 20 april. 
 
De uppgifter Du lämnar hanteras konfidentiellt och resultaten kommer att bearbetas statistiskt 

samt redovisas på så sätt att ingen enskild persons svar kan utläsas. Dina svar kommer att 

användas i vår kandidatexamensuppsats samt eventuellt som underlag till en kommande 

friskvårdssatsning på Fastighetsförvaltning AB. Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara. 
 
Har du några frågor om enkäten eller studien i övrigt går det bra att kontakta oss på:  

(här uppgavs e-postdress och telefonnummer). 

 

 

 
Tack på förhand för din medverkan! 

 
Johanna Boström    Ann Fahlander 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bakgrund 

1. Kön  

Kvinna Man 
 

2. Ålder  

18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 


 


 


 


 


  

3. Vilken är din högsta utbildning?  

Välj endast ett av följande alternativ: 

Grundskola Gymnasium Universitet/Högskola 
 

4. På vilken ort arbetar du?  

Umeå Vilhelmina 
 

5. Vilken yrkeskategori tillhör du?  

Tjänsteman Arbetare 

 

6. Vilket färdsätt använder du dig av till och från arbetet 3 dagar i veckan eller mer? 
Välj endast ett av följande alternativ:  

Kollektivtrafik Bil Cykel Promenad Annat:………….. 

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet syftar här till aktiviteter som är måttligt ansträngande som exempelvis raska 

promenader, jogging, cykling, simning eller andra aktiviteter som är minst lika intensiva. 

7. Välj endast ett av svarsalternativen på varje fråga. Var snäll och läs frågan noga.  

 

  Nej Ja 
a) Jag är fysiskt aktiv för närvarande 




  b) Jag tänker bli mer fysiskt aktiv inom de närmaste 6 månaderna 



 

 



 

 

För att fysisk aktivitet ska räknas som regelbunden bör den uppgå till 30 minuter/dag minst 5 

dagar i veckan. Det kan exempelvis vara en 30 minuters promenad eller tre 10 minuters 

promenader per dag. Alternativt 3 aktiviteter i veckan med hög intensitet. 

8. Välj endast ett av svarsalternativen på varje fråga. Var snäll och läs frågan noga.  

 

  Nej Ja 
a) Jag är regelbundet fysiskt aktiv för närvarande 




  b) Jag har varit regelbundet fysiskt aktiv under de senaste 6 månaderna 



 

9. Hur uppfattar du din fysiska hälsa?  

Mycket bra 

Ganska bra 

Varken bra 
eller dålig 



Ganska dålig 

Mycket dålig 

 

 

Fysisk aktivitet med måttlig till hög intensitet motsvarar en rask promenad, eller en aktivitet 

som är mer ansträngande än så då du får snabbare andning och blir varm eller svettig. 

10. Hur många gånger per vecka har du motionerat med minst måttlig intensitet under de 
senaste tre månaderna?  

 
Aldrig 

 
Mindre än 1 gång i veckan 

 
1-2 gånger i veckan 

 
3-4 gånger i veckan 

 
5 eller fler gånger i veckan 

 


 

 

 

 

 

 



 

 

11. Vad kan motivera dig till att vara fysiskt aktiv?  

Markera hur väl varje alternativ stämmer in på dig.  

 

Instämmer 
inte alls 

   

Instämmer 
helt 

Att göra saker med andra     

Att ha ett mål     

Att veta vem jag kan vända 
mig till med frågor om 
fysisk aktivitet 

    

Att planera min fysiska 
aktivitet 

    

Att bli inspirerad av andra     

Att ha tillgång till en 
träningsanläggning via 
jobbet 

    

Att göra saker jag tycker 
om 

    

 

12. Vad kan hindra dig från att vara fysiskt aktiv?  
Markera hur väl varje alternativ stämmer in på dig.  

 

 

Instämmer 
inte alls 

   

Instämmer 
helt 

Jag är för trött     

Jag har inte tid     

Jag är inte motiverad     

Jag bryr mig inte     

Jag tycker det är viktigare 
att vila när jag inte arbetar 

    

Jag har för mycket annat 
att göra 

    

Jag tycker inte om att bli 
varm och svettas 

    

Jag skäms/ vill inte 
prestera sämre än mina 
kollegor eller vänner 

    

 
 
 
 



 

 

Intressen 
13. Vad är viktigt för att en aktivitet ska locka dig?  
Ta ställning till hur viktig varje faktor är för dig.  
  

Jag vill: 
Instämmer 

inte alls 

   

Instämmer 
helt 

bli starkare och få bättre 
kondition 

    

gå ner i vikt     

hålla kroppen i trim     

bli fysiskt trött och svettig     

tävla     

ha roligt     

vara ute i naturen     

få avkoppling     

göra något äventyrligt     

 
14. Vilken av följande aktiviteter skulle du helst vilja delta i?   
Rangordna dina svar från 1 till 5, där 1 är den aktivitet du är mest intresserad av.  

 

Lagidrott (exempelvis bollsport) Kommentar…………………………. 

Individuell idrott (exempelvis jogging) Kommentar…………………………. 

Promenader Kommentar…………………………. 

Styrketräning Kommentar…………………………. 

Gruppträning (exempelvis gympa eller yoga) Kommentar…………………………. 

 
15. Detta ämne intresserar mig och jag kan tänka mig att delta i aktiviteter inom ämnet. 
Markera hur väl detta påstående stämmer in på respektive alternativ.  

 

Stämmer 
inte alls 

   

Stämmer 
helt 

Stresshantering     

Kost     

Motion     

Avslappning     

Annat:..……………………………. 
      

16. Har du några andra tankar eller funderingar som du vill att vi ska få ta del av? 
…...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

Tack för Din medverkan! 
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