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ABSTRAKT 

Bakgrund: Fysisk aktivitet främjar hälsan men den inaktiva livsstilen ökar. Tidigare studier 

visar att det är svårt att behålla motivation till fysisk aktivitet över lång tid.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka vad som motiverar till fysisk aktivitet över en 

längre period bland anställda inom vårdsektorn. 

Metod: En enkätundersökning genomfördes bland 141 anställda inom vårdsektorn våren 

2015. 

Resultat: Bland de som varit fysiskt aktiva under en längre tid visar resultaten att ökad 

livskvalité  motiverar mest, att motionera i naturen är det som ger mest lust till fysisk 

aktivitet och den viktigaste effekten av träningen är att hålla sig frisk. Bland de som har 

stöd från familj och nära är det vanligare att vara aktiv i mer än tio år än bland de utan stöd. 

Det är vanligare att de med mer än 3 års högskolestudier är aktiva över en längre period än 

bland de med lägre utbildning. Bland orsaker till att fysisk aktivitet uteblir är upplevd 

trötthet den störste både bland de som varit aktiva länge och bland resten av deltagarna. 

Konklusion: Genomgående i resultaten framgår det att det är ökad livskvalitet som 

motiverar mest till att fortsätta vara aktiv över en längre period. Stöd från omgivningen 

ökar sannolikheten till fortsatt fysisk aktivitet över en längre tid (>10 år). 

ABSTRACT 

Background: Fysical activity encourages health, but the inactive lifestyle increases. Former 

studies shows that it is hard to keep motivation to perform fysical aktivity over time. 

Purpose: The purpose with the study was to examine what motivates to perform fysical 

aktivity over a longer period of time among employees in the health sektor. 

Method: A survey examination was completed amongst 141 employees in the health sektor 

the spring of 2015. 

Result: Among those who had been aktive för a longer period of time, the results shows that 

higher lifequality motivates most, to be aktive in the nature is what gives most pleasure and 

that the most importent effect of fysical aktivity is to stay healthy. Among those with 

support from family and close ones it is more common to have been aktive more than ten 

years than among those without support. It is more commen that those with more than three 

years of college are still aktive after a longer period than among those with less education. 

Among reasons for not to be aktive, tiedness is the most common both among those who 

have been aktive for a longer period and among those who has been aktive shorter. 

Konklusion: Consistently in the results, lifequality is the most motivating factor for being 

fysical active for a longer period of time. Support from the environment hightens the 

likeliness of being fysical active over a longer period of time (> 10 years). 

 

NYCKELORD 
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BAKGRUND 

 

I vårt samhälle i dag är många fysiskt inaktiva vilket ökar risken för en rad olika 

livsstilssjukdomar som typ 2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa samt 

övervikt (Folkhälsoinstitutet, 2010). Väl belagt är att fysisk aktivitet är bra för vår hälsa, 

trots det ökar en inaktiv livsstil och utvecklingen har lett till att allt färre arbeten behöver 

utföras manuellt vilket också leder till högre inaktivitet (Folkhälsoinstitutet, 2010). Enligt 

Folkhälsoinstitutet (2010) så är endast en tredjedel av Sveriges vuxna befolkning fysiskt 

aktiva mer än 30 minuter per dag. Av de som förändrar beteende till ökad fysisk aktivitet, 

återgår 50 % efter en sexmånadersperiod till gamla vanor (Nigg, Borelli, Maddock & 

Dishman, 2008).  

 

Folkhälsoinstitutet (2010) definierar fysisk aktivitet som all typ av rörelse som ger ökad 

energiomsättning. Faskunger (2002) beskriver fysisk aktivitet som alla former av 

kroppsrörelse producerade av kroppens muskler som leder till energiförbränning. World 

Health Organisation, WHO (2010) rekommenderar fysisk aktivitet enligt följande: "Fysisk 

aktivitet kan innefatta fritidsaktiviteter såsom friluftsliv, motion/fysisk träning, idrott och 

trädgårdsarbete, aktivitet i arbetet eller hemmet samt aktiv transport i vardagslivet i form av 

till exempel promenader och cykling”. För att främja hälsa, minska risk för kroniska 

sjukdomar, förebygga för tidig död samt för att bevara eller förbättra fysisk kapacitet 

rekommenderas att fysisk aktivitet med måttlig intensitet bör utövas minst 150 minuter per 

vecka, vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Måttlig fysisk 

aktivitet kännetecknas av att ett samtal kan föras under utövande, intensiv fysisk aktivitet 

kännetecknas av att endast enstaka ord kan yttras under utförandet (WHO, 2010).  

 

För att en bestående förändring skall lyckas så är motivation en avgörande faktor. För att 

skapa motivation till förändring krävs enligt Angelöw (2010, s119) en insikt om 

nödvändighet av förändring, tydliga positiva mål, möjlighet att genomföra förändringen, tro 

på egen förmåga, en realistisk bild av möjliga förändringar och en känsla av trygghet. 
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Motivation beskrivs av Mitchell (1982) som graden av hur mycket en person väljer att 

prioritera att nå ett mål, och därefter strävar efter att nå målet. Revstedt (2002, s 39) 

definierar motivation som en strävan hos människan att leva ett så meningsfyllt och 

självförverkligande liv som möjligt. Angelöw (2010, s 127) menar att en individs 

motivation är en kombination av angelägenhetsgrad i att göra en förändring och tilltro till 

egen förmåga att utföra förändringen. Ryan, Lynch, Vansteenkiste & Deci (2011) beskriver 

motivation som det som driver människor att agera. Vad som motiverar varierar mellan 

individer där varje individ motiveras på ett särskilt sätt. Något som motiverar vid ett tillfälle 

kan för samma person vara verkningslöst vid ett annat tillfälle vilket gör 

beteendeförändringsprocessen komplicerad. Olika modeller kan öka förståelsen och ge 

verktyg för individen i en förändringsprocess. En förändringsprocess behöver inte gå framåt 

i en obruten rad av stadier, den kan gå framåt, sedan bakåt för sedan att gå framåt igen. Ett 

misslyckande behöver inte betyda att målet inte kan nås (Lippke & Ziegelmann, 2008). 

 

Det finns ett antal modeller som kan användas vid en beteendeförändring, Transteoretiska 

Modellen är en av dessa och den används ofta i interventioner för ökad fysisk aktivitet 

(Lippke & Ziegelmann, 2008). Modellen beskriver hur en individ går genom olika stadier i 

en beteendeförändring, individens mottaglighet till informationskampanjer eller annan yttre 

stimulans beror på i vilket stadie individen befinner sig i sin beteendeförändringsprocess 

(Naidoo & Willis, 2001, p 232). Det finns ett kritiskt läge mellan aktivitetsfasen och 

vidmakthållandefasen där många återgår till det tidigare beteendet när motivationen att 

hålla fast vid det nya beteendet inte räcker till. Det är vanligt att de som lyckas bli mer 

aktiva för en period återgår till tidigare beteende efter en period istället för att lyckas 

vidmakthålla förändringen (Lippke & Ziegelmann, 2008). Figur 1 beskriver modellens 

olika faser. 
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Figur 1. Transteoretiska modellen. 

 

The Physical Activity Maintenance Theory (Nigg et al. 2008) beskriver att sätta upp mål, 

att inneha motivation och att känna tillit till egen förmåga vad gäller ens egna resurser och 

barriärer och vad som är nödvändigt för att fortsätta vara fysisk aktiv över en längre tid. 

Dessa faktorer är enligt Nigg et al. (2008) avgörande för att fortsätta vara fysisk aktiv över 

en längre tid. 

 

Northwehr & Yang (2007) betonar strategier och handlingsplaner som avgörande för att 

lyckas förvandla intentioner att utöva fysisk aktivitet till handling. Nigg et al. (2008) 

beskriver socialt stöd, möjlighet och tillgänglighet som de viktigaste strategierna för ett 

långvarigt utövande av fysisk aktivitet. Strategier är förbestämda sätt att agera vid 

oförutsedda händelser (Evers, Klusman, Ziegelman, Schwarzer & Heuser (2011). Planering 

av träning och tro på egen förmåga ökar sannolikheten för att intention förvandlas till 

beteende (Koring, Richert, Parschau, Ernsting, Lippke & Swaarzer, 2011). För att kunna gå 

framåt mellan faserna i den Trans Teoretiska Modellen behövs strategier för hur hinder 

skall överkommas (Lippke & Ziegelmann, 2008). En strategi som visar sig vara effektiv är 

stöd från familj eller nära, vilket ökar sannolikheten till att individen kan upprätthålla att 

vara fysisk aktiv (Dunn & Aprin, 2014).   

 

Livsmålen hos en individ påverkar vilka val man gör (Presseau, Sniehotta, Francis & 

Gebhardt, 2010). Segar, Eccles & Richardsson (2011) beskriver hur individuella mål 
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påverkas av individens värderingar och hur värderingar kan främja beteende som leder fram 

till det specifika målet. Koring et al, (2011) beskriver hur en aktiv omgivning kan påverka 

en individs värderingar så att det är en norm att vara fysisk aktiv.   

 

Livskvalitet har beskrivits som ett kortsiktigt mål. Belöningen kommer direkt efter eller i 

samband med utövandet av fysisk aktivitet som en upplevelse av förhöjd livskvalitet. Det är 

den motivationsfaktorn som bäst främjar upprätthållandet av långvarig fysisk aktivitet. 

Livskvalitet är ett stort begrepp som enligt Nordenfelt (1991, s12) är beroende av objektiva 

och subjektiva förhållanden. Till objektiva förhållanden räknas hälsostatus, yrkes-, bostads- 

och familjesituation. Till subjektiva förhållanden räknas upplevelse av yttre situation och 

sinnesstämning i allmänhet. En individs känsla av livskvalitet består således av yttre välfärd 

och inre välbefinnande. Enligt Naess teori har en människas livskvalitet fyra komponenter: 

aktivitet, goda relationer, självtillit och grundsinnesstämning av lycka (Nordenfelt, 1991, 

s109). Livskvalitet kan enkelt uttryckas som hur en människa mår och trivs med sin tillvaro 

(Nordenfelt, 1991, s 151). 

 

Hälsosamt åldrande är ett långsiktigt mål, belöningen kommer vid en senare tidpunkt och 

motiverar inte lika starkt. Kortsiktiga mål ökar bäst motivationen till fysisk aktivitet enligt 

Segar et al. (2011) då långsiktiga mål har svårare att konkurrera med andra aktiviteter som 

leder till att den fysiska aktiviteten lättare prioriteras bort. Nigg el al. (2008) stödjer att 

kortsiktiga mål ger bättre resultat vad gäller följsamhet i att vara fysisk aktiv under en 

längre period. Värderingar som den enskilde individen har kan också påverka sannolikheten 

för att lyckas eftersom individens värderingar återspeglas i hur syftet med den fysiska 

aktiviteten formuleras för var och en (Segar et al. 2011). När en individ får en belöning i 

form av en positiv upplevelse ökar det sannolikheten för att individen vill upprepa 

beteendet som gav den positiva upplevelsen (Nigg et al. 2008).  

 

Det finns få studier som handlar om upprätthållande av vanor som rör fysisk aktivitet vilket 

Nigg et al. (2008) också uppmärksammar, däremot finns det belägg för att det krävs olika 

metoder och tillvägagångssätt för att införa fysisk aktivitet som en livsstil och för att 

bibehålla denna livsstil. Tre viktiga komponenter som möjliggör långvarig ökad fysisk 



5 
 

aktivitet är tro på egen förmåga, att sätta upp mål som ger tillfredställelse att nå och att ha 

motivation (Nigg et al. 2008). Massmedia och sociala medier skickar ofta ut budskap om 

hur man kan gå ned i vikt och olika metoder för att få en snyggare kropp. Det motiverar 

många att vara mer fysiskt aktiva, men få lyckas ändra sina vanor i ett mer långsiktigt 

perspektiv. Vilka motivationsfaktorer som leder till långvarig fysisk aktivitet är viktiga 

frågeställningar då hälsoeffekterna är välkända och risken för ohälsa kan minskas. 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att undersöka vad som motiverar till fysisk aktivitet över en längre 

period bland anställda inom vårdsektorn. 

  

Frågeställningar 

 

 Vad kännetecknar de individer som är fysiskt aktiva mer än tio år? 

 Vilka är motivationsfaktorerna hos de som är aktiva under mer än en tioårsperiod. 

 

METOD 

 

Studiedesign 

 

Studien är en epidemiologisk tvärsnittsstudie och omfattar positiva aspekter av hälsa och 

insatser som främjar folkhälsan (Bonita, Beaglehole & Källström, 2010, p 20.).  
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Urval 

 

Undersökningen genomfördes bland anställda inom Region Jämtland Härjedalen på 

Östersund Sjukhus under våren 2015. Deltagarna arbetar på ortopedavdelningen, 

akutmottagningen, intensivvårdsavdelningen, operationsavdelningen och ortopedens 

läkaravdelning. Valet av vårdpersonal som respondenter togs eftersom dessa uppfyller 

önskemålet från författaren om att deltagarna i studien skulle vara arbetsföra, friska och ha 

kapacitet att vara fysiskt aktiva. Totalt arbetar ca 400 personer på dessa arbetsplatser. 

Antalet enkäter som lämnades ut totalt var 141 vilket motsvarade ca en tredjedel av de 

totala antalet anställda. Orsaken till att inte fler enkäter lämnades på arbetsplatserna var att 

enkäterna skulle besvaras inom en vecka vilket medför att en stor del av de anställda 

förväntades vara frånvarande av olika orsaker och att svarsfrekvensen förväntades vara låg 

relaterad till tidigare erfarenhet av svarsfrekvens på olika typer enkäter som lämnas ut på 

avdelningarna. Målet för ifyllda enkäter sattes till mellan 100 och 150, vilket uppfylldes. 

De anställda som var sjuka, lediga av olika orsaker eller inte ville svara på enkäten är 

således inte med i studien.  

 

Tabell 1. Fördelning av deltagare vad gäller kön, ålder, utbildning och yrke. 

                                         Kvinna              Man                  Total 

                                         n=103               n=36                  n=139 

Ålder 

18-25                                    9                      1                       10 

25-40                                    35                    18                     53 

40-55                                    42                    11                     53 

55-                                        17                    6                       23 

 

Utbildning 

Grundskola                           1                     0                       1 

Gymnasium                          40                   5                       45 

Högskola minst 3 år             18                   5                       23 

Högskola mer än 3 år           44                   26                     70 

 

Yrke                                      

Läkare                                  8                     16                     24 

Sekreterare                           1                     0                       1 

Undersköterska                    39                   6                       45 

Sjuksköterska                      49                   14                     63 

Chef                                     2                     0                       2 

Annat yrke                          4                      0                       4 
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Enkät och utformning av frågor 

 

En enkätstudie utformades för att hitta egenskaper som kännetecknar de som är fysiskt 

aktiva och faktorer som motiverar till att utöva fysisk aktivitet. Enkät: bilaga 1. 

 

Validerade frågor från tidigare studier (Vinberg, Fjell, Lindgren & Gelin (2001), (Sepp, 

Ekelund & Becker, 2004) och egna frågor baserade på forskning som belyser faktorer som 

påverkar motivation har använts. Strukturerade frågor med fasta svarsalternativ 

konstruerades. Målsättningen med enkäten var att undersöka vilka individer som är aktiva 

och vilka faktorer som gör det möjligt att under lång tid behålla motivation till fysisk 

aktivitet. Frågorna delade in respondenterna i kön, utbildning och yrke. Vidare fanns frågor 

om socialt stöd och frågor som delade in respondenternas aktivitetsgrad och varaktighet av 

fysisk aktivitet. Frågor handlade också om vilka hinder som fanns för utövande av fysisk 

aktivitet och vilka effekter som var mest önskvärda att uppnå.   

 

Procedur 

 

Arbetsledningen på de berörda arbetsplatserna tillfrågades för att få medgivande till att dela 

ut enkäterna på respektive arbetsplatser. Samtliga tillfrågade chefer gav tillstånd till detta. 

Enkäterna delades ut under en vecka. Enkäten besvarades anonymt utan kodning till 

arbetsplats.  Respondenterna på de olika arbetsplatserna informerades via brev om syftet i 

enkät undersökningen och att deltagandet var frivilligt. Materialet behandlades 

konfidentiellt så att svaren omöjligt kunde spåras till deltagarna i studien. Deltagarna har 

fått inbjudan att få ta del av resultaten i studien i form av skriftlig rapport eller muntlig 

redovisning enligt önskemål. 

 

I studien kommer begreppet fysisk aktivitet användas genomgående även om en del av den 

fysiska aktivitet som omnämns också skulle kunna benämnas som träning enligt definition. 

Träning är enligt Folkhälsoinstitutet (2010) när den fysiska aktiviteten innebär en klar 
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målsättning att öka prestationsförmågan inom olika idrottsgrenar, oftast i tävlingssyfte och 

när det önskade resultatet är att öka den maximala syreupptagningsförmågan eller 

muskelstyrkan. 

 

Dataanalys 

 

Enkätsvaren matades in för bearbetning i SPSS och statistiska test i form av chi 2 test 

utfördes på de resultat som bäst besvarade syftet i studien. Resultaten analyserades 

deskriptivt med SPSS. Tabellerna i resultatdelen baseras på frågorna i enkäten.  

 

Etiska överväganden 

 

Enkäten har utformats och deltagarna har informerats enligt de krav som ingår i 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Gustafsson, Hermerén & Pettersson, 2011). 

Informationskravet är uppfyllt då samtliga deltagare skriftligt har informerats om studien, 

samverkanskravet uppfylls då studien är frivillig, konfidentialitets kravet uppfylls vid att 

samtliga enkäter är avidentifierade.  Enligt Gustafsson et al. (2011) behöver inte studien 

genomgå en etisk prövning eftersom den inte räknas som forskning i lagens mening på 

grund av att den ingår i ett studentarbete. Det finns undantag, men inga av dessa påverkar 

denna studie. 

 

RESULTAT 

 

Syftet med studien var att undersöka vilka motivationsfaktorer som leder till långvarigt  

(> 10 år) utförande av fysisk aktivitet i den mängd eller mer som WHO rekommenderar och 

att undersöka egenskaper som kännetecknar de som fortsätter vara fysiskt aktiva över en 

lägre tid. Ett framträdande resultat i studien var att högutbildade hade varit fysiskt aktiva i 
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högre grad än övriga deltagare i mer än tio år. Av de som tränat länge uppger nära hälften 

bättre hälsa som den viktigaste effekten av den fysiska aktiviteten. Att öka livskvaliteten 

och att hålla sig frisk är det som motiverar mest till fysisk aktivitet. Att utöva fysisk 

aktivitet i naturen är mest motiverande för de som varit aktiva mer än 10 år. Största hindret 

bland samtliga deltagare att inte utöva fysisk aktivitet var upplevd trötthet. 

 

Demografisk fördelning och aktivitetsnivå. 

 

Av de med gymnasieutbildning hade 33% varit aktiva i mer än tio, av de med minst 3 år 

högskolestudier hade 30 % varit aktiva i mer än tio år och bland de med mer än 3 års 

högskola hade 52 % varit aktiva mer än tio år. Totalt hade 42 % av deltagarna varit fysiskt 

aktiva i mer än tio år. 

 

Nära hälften av båda kvinnorna och männen har varit aktiva i mer än 10 år. 18 % av 

deltagarna är mindre aktiva än vad WHO rekommenderar. 

 

Majoriteten av läkarna har varit fysiskt aktiva i mer än tio år, i lägre omfattning (ca 30 %) 

har undersköterskorna och sjuksköterskorna varit aktiva i mer än 10 år. 

 

Ålder är enligt studien inte en faktor som påverkar hur länge en individ har varit fysiskt 

aktiv och är heller inte en faktor för hur ansträngande arbetet upplevs. 
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Tabell 2. Demografisk fördelning och aktivitetsnivå. Resultat angett i antal deltagare. 

                                        Mindre aktiv      <1          1-5 år         5-10 år      > 10 år          Totalt   

                                       än WHO rek 

Kvinna                               18                    9              17              18                 40               102 

Man                                    6                      5              4                2                   18               35 

Grundskola                         0                      0              1                0                   0                 1 

Gymnasium                        9                      3              7               11                  15               45 

Högskola minst 3 år           5                      3              5                3                   7                 23  

Högskola mer än 3 år         10                    9              8                6                   36               69 

Läkare                                 3                      1              0                2                  18               24 

Sekreterare                          0                      0              0                0                  1                 1 

Undersköterska                  10                     3              8                9                  15               45 

Sjuksköterska                    11                     11            13              6                   21               62 

Chef                                   0                       0              0                1                  1                  2 

Annat Yrke                        0                       0              0                2                  2                  4 

 

Majoriteten av kvinnorna och mer än hälften av männen upplever sitt arbete som något 

ansträngande eller mer ansträngande. En fjärdedel av undersköterskorna upplever sitt arbete 

som mycket ansträngande, någon enstaka sjuksköterska likaså, men ingen annan 

yrkesgrupp har någon deltagare som skattar sitt arbete som mycket ansträngande. 

 

Strategiers betydelse för varaktig fysisk aktivitet 

 

Av de med stöd från sin familj har 45 % varit fysiskt aktiva mer än tio år, bland de utan 

stöd från sin familj hade endast 21 % varit aktiva i tio år eller mer. Även av de som totalt 

varit aktiva mer än 5 år var det en stor skillnad, 59 % av de med stöd hade varit fysiskt 

aktiva och 43 % av de utan stöd hade varit aktiva. Stöd från sin familj och nära har 

signifikant betydelse (p=0,047) för att utöva fysisk aktivitet i mer än tio år.   

 

Det finns en liten skillnad vad gäller arbetskamraternas aktivitetsnivås betydelse för den 

egna aktivitetsnivån över tid. Bland de som hade aktiva arbetskamrater, hade 47 % varit 

aktiva i mer än tio år, bland de som inte hade aktiva arbetskamrater hade 34 % varit aktiva i 

mer än tio år.  
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Av de deltagare som hade stöd från sin arbetsgivare var 21 % fysiskt aktiva efter ett-fem år 

i motsats till de utan stöd, där endast 13 % var aktiva efter 1-5 år. Stöd till fysisk aktivitet 

från arbetsgivare påverkade inte utövandet av fysisk aktivitet under en längre tidsperiod (>5 

år). 

 

Motivationsfaktorer, Effekter 

 

Att öka livskvaliteten är den enskilde motivationsfaktorn som skattats av flest (tabell 3), 

42 % av de som varit fysiskt aktiva i mer än tio år och av 35% av samtliga deltagare.  

Att vara frisk skattats av 30 % av de som varit fysiskt aktiva i mer än tio år, och av 26 % av 

alla deltagare. ”Att kunna använda kroppen till det jag vill” skattas som den viktigaste 

motivationsfaktor av 20 % av de som varit aktiva i mer än 10 år och av 17 % av samtliga 

deltagare. Totalt har 85 % av de som varit aktiva i mer än 10 år och 79 % av samtliga 

deltagare valt någon av dessa tre motivationsfaktorer som det som motiverar mest. 

 

  
Tabell 3. Motivationsfaktorer i relation till hur länge individen har varit aktiv. Resultat angett i antal deltagare. 

                                      Mindre aktiv      <1          1-5 år         5-10 år      > 10 år          Totalt   

                                       än WHO rek 

Bli stark                                 1                    0              2                0                4                 7 

Bli snygg                               0                    0              0                1                0                 1 

Vara frisk                              3                    0              3                6                15               27 

Gå ned i vikt                         3                    2              3                0                1                 9 

Öka livskvaliteten                 6                    6              6                3                15               36 

Använda kroppen till 

det jag vill                             2                    2              1                4                9                 18 

Att identifiera sig   

Som sportig                           2                    0              1                0                2                 5 

Totalt                                     17                 10             16             14              46                103 

 

 

Att träna i naturen skattas som positivt för utförandet av fysisk aktivitet (Tabell 4). 54 % av 

de som har varit aktiva i mer än tio år uppger detta som mest motiverande. Att träna med en 

god vän uppges av 22 % av de som tränat mer än tio år som det som är mest motiverande.  
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Tabell 4. Miljöfaktorer i relation till hur länge individen har varit aktiv. Resultat angett i antal deltagare. 

                                        Mindre aktiv      <1 år          1-5 år         5-10 år      > 10 år          Totalt   

                                       än WHO rek 

Träna ensam                        4                      4                4               5                  5                   22 

Träna med vän                    4                      1                 1              2                  11                 19 

Träna i grupp                      2                      3                 3              2                  8                   18 

Träna i natur                       6                      4                 6              6                  26                 48 

Träna med musik                3                      1                 3              1                  0                   8 

Träna inomhus                    0                      0                 0              0                  0                   0 

Träna i tystnad                    0                      0                 0              0                  0                   0 

Totalt                                  19                    13               17            16                50                 115 

 

 

 

Tabell 5 visar att 45 % av de som har varit aktiva i minst tio år uppger bättre hälsa som den 

viktigaste effekten av fysisk aktivitet. Bättre hälsa uppges av alla kategorier utom för de 

som har tränat mindre än ett år som den viktigaste effekten, men i den gruppen skattar ändå 

30 % bättre hälsa som den viktigaste effekten.  

 
Tabell 5. Skattad effekt av fysisk aktivitet i relation till hur länge individen har varit aktiv. Resultat angett i 

antal deltagare. 

                                       Mindre aktiv      <1 år          1-5 år         5-10 år      > 10 år          Totalt   

                                       än WHO rek 

Bättre hälsa                          11                     3                7                 8                24               53 

Mindre trött                          1                       5               2                 1                7                  16 

Mindre stressad                    1                       1               1                 3                0                  6 

Lättare att hålla vikten         1                       0               2                  0                1                  4                

Snyggare kropp                    1                       0               0                  1                2                 4 

Bättre humör                        1                       1               4                  3                8                 17 

Bli starkare                           2                       0               2                  1                5                 10  

Totalt                                    18                     10            18                 17             47               110 

 

 

Hinder 

 

I gruppen som har varit fysiskt aktiva i mer än tio år så svarar 36 % att trötthet är den 

största orsaken till att inte träna. Trötthet upplevs som orsak till att inte vara aktiv av 39 % 

av samtliga deltagare. Familjeåtaganden eller annat som barn, familj och näras behöver 

hjälp med skattas av 21 % av de som varit aktiva i mer än tio år och av 20 % av samtliga 

som största orsak till att inte vara aktiv. Arbete uppges av 25 % av de som tränat mer än 10 

år och av 19 % av samtliga som den orsak som gör att fysisk aktivitet uteblir. 
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I enkäten finns frågor om upplevd arbetsbelastning (Tabell 6). Bland läkarna skattas 

arbetsbelastningen som mycket lätt till något ansträngande. Bland undersköterskorna 

skattas arbetsbelastningen som något ansträngande till mycket ansträngande och bland 

sjuksköterskorna skattas arbetsbelastningen som ganska lätt till ansträngande.. 

 

Tabell 6. Skattning av hur ansträngande arbete är relaterad till yrke. Resultat angett i antal deltagare. 

                         Mycket       Mycket      Ganska       Något            Ansträngande        Mycket             Mycket           Totalt 

                       mycket lätt       lätt             lätt       ansträngande                              ansträngande        mycket 

                                                                                                                                                          ansträngande 

Läkare                  1              8              7              7                    0                        0                    0                 23           

Sekreterare           0              0              0              1                    0                        0                    0                1 

Undersköterska    0              1              3              14                  16                      11                  1                46 

Sjuksköterska      1               2              8              35                  14                      2                   0                 62 

Chef                     1              1              0               0                    0                        0                   0                 2 

Annat yrke           0              0              1               3                    0                        0                   0                 4 

Totalt                   3              12            19             60                  30                      13                 1                 138 

 

Av de som varit aktiva i mer än tio år så skattar flerparten sitt arbete som mycket lätt till 

något ansträngande. 

  

Lättillgängliga aktiviteter som promenader och jogging var de vanligaste bland samtliga 

deltagare och det hittades inget samband mellan typ av aktivitet och hur länge en individ 

hade varit aktiv. 
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DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion 

 

Det visade sig att bland de med mer än 3 års högskolestudier hade betydligt fler varit 

fysiskt aktiva i mer än tio år än bland övriga. Marmot (2006, s 11) tar upp den stora roll en 

individs hierarkiska position spelar för hälsostatus och förväntad livslängd. I denna studie 

är läkarna avgjort mest fysiskt aktiva. 

 

Skillnaden mellan aktivitetsnivå mellan kvinnor och män kan förklaras med att det fanns 

fler män bland läkarna än bland övriga yrkesgrupper. Eftersom män och läkare i högre grad 

än andra varit aktiva i mer än 10 år så uppstår frågan om vad som gör att dessa mer aktiva. 

Är det att de är läkare och högre utbildade? Eftersom sjuksköterskor med mer än 3 års 

utbildning inte utmärker sig fast dessa har hög utbildning så kan det tyda på att det är att ha 

yrket läkare som har betydelse och inte utbildningsgraden i sig. Bland läkarna var 67 % 

män. Marmot, (2006, s11) stödjer tesen att titel och utbildning har betydelse vad gäller att 

leva hälsosamt, det finns inte stöd i litteraturen för att kön skall ha betydelse vad gäller att 

vara fysiskt aktiv över en längre period. Däremot har det betydelse att ha en hög social 

status vilket yrket läkare anses ha (Marmot, 2006, s 11). 

 

I den yngre gruppen, 18-25 år har få varit aktiva i mer än 10 år vilket kan bero på att de 

yngsta var barn för tio år sedan och inte har hunnit varit aktiva någon längre period.  

 

Studien stödjer resonemang från tidigare studier om att stöd från familj och nära har stor 

betydelse för fortsatt fysisk aktivitet. Dunn & Aprin (2014) beskriver att en viktig faktor för 

att kunna upprätthålla fysisk aktivitet är att få stöd från familj och nära. Även Faskunger & 

Hemmingsson (2005 s 25, s 34) påpekar vikten av att ha socialt stöd och nämner detta som 

en viktig strategi för att bibehålla motivation till aktivitet. Även i denna studie framkommer 
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att stöd har en stor betydelse, 90 % av alla deltagarna upplevde att de hade stöd från familj 

eller nära. Stöd från familj eller nära har i denna studien signifikant betydelse för 

sannolikheten att vara fysiskt aktiv.  

 

Studien visar inte att arbetsgivarens stöd genom tillgänglighet till fysisk aktivitet på 

arbetstid, påverkar att vara aktiv i över fem år. Det kan ha betydelse att anställningar inte 

varar så länge numer. Att ha stöd från sin arbetsgivare ger bland deltagarna i studien utslag 

för att vara mer fysiskt aktiva under tidsperioden 1-5 år. 

 

Livskvalitet är en potent motivationsfaktor vilket också framkommer i tidigare forskning 

och i denna studie. Att öka livskvaliteten är inte den signifikant viktigaste 

motivationsfaktorn, men det är nära (p= 0,078). Eftersom det finns fler motivationsfaktorer 

som skattas av ett högt antal deltagare, så blir inte livskvalitet den signifikant viktigaste 

trots att den skattas av 35 % av samtliga deltagare. De som har varit fysiskt aktiva längst 

tillika samtliga deltagare har uppgett samma motivationsfaktorer som viktigast. Tidigare 

forskning visar att livskvalitet är den viktigaste motivationsfaktorn till fysisk aktivitet när 

målet är att vidmakthålla en aktiv livsstil (Dunn & Aprin, 2008). Denna studie visar att 

livskvalitet som motivationsfaktor är den vanligast förekommande för både de som varit 

fysiskt aktiva en kortare period och för de som varit aktiva i mer än tio år. 

 

Att befinna sig i naturen förknippas för många med livskvalitet, vilket ger en intressant 

vinkling på att de som upplever livskvalitet i utövandet av fysisk aktiva fortsätter att vara 

fysiskt aktiva längre. Bland de som har varit aktiva mer än tio år så är det att träna i naturen 

det mest motiverande. Detta resultat kan styrka tesen att en av de viktigaste faktorer för att 

vidmakthålla en vana om att vara fysiskt aktiv är att kunna känna en ökad livskvalitet vilket 

ger en tillfredställande känsla. 

 

Faskunger (2002, s 72) beskriver hur rådgivning bäst sker för individer i de olika faserna 

som finns beskrivet i bakgrunden i den Transteoretiska modellen. Individer i olika faser av 

en förändringsprocess behöver olika bemötanden, stöd, information, uppmuntran och 
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handfasta råd. Många tror att då det har kommit igång med regelbunden fysisk aktivitet så 

har målet nåtts, men i själva verket så innebär inte det slutet på beteendeförändringen utan 

det är bara slutet på en av faserna (Faskunger & Hemmingsson, 2006, s81). Nu börjar en 

annan sorts arbete med att vidmakthålla det nya beteendet vilket kan vara svårt eftersom det 

då och då dyker upp saker som kan göra att det blir ett uppehåll eller ett avslut i den nya 

vanan. Just i denna fas är det viktigt att ha strategier för hur snedsteg och återfall skall 

hanteras samt att använda sig av strategin belöning för att vanan skall kännas lustfylld 

(Faskunger & Hemmingsson, 2006, s82). En strategi för att behålla motivation är att 

fokusera på det som blev bra istället för att få dåligt samvete för det som blev dåligt (Nigg 

et al. 2008). En av framgångsfaktorerna i att upprätthålla motivationen är att få känna 

tillfredställelse vid att nå uppsatta mål. I studien träder effekten bättre hälsa fram bland de 

som varit aktiva i mer än tio år som den viktigaste effekten av fysisk aktivitet. Träning i 

naturen det som skattas som mest motiverande. Det kan verka som om utövandet av fysisk 

aktivitet får ytterligare en dimension. Inte bara röra på sig för att nå ett mål, men också få 

en njutning i form av ökad livskvalitet vilket kan göra upplevelsen mer positiv. Maslow 

(1987, s 7) menar att tillfredställelse genererar ny motivation. 

 

Det framkommer i studien att upplevd trötthet är största orsaken till att inte vara fysisk 

aktiv vilket är en paradox eftersom trötthet i sin tur kan minska av fysisk aktivitet. Att vara 

fysisk aktiv ökar uthålligheten och ger mer ork till arbetsliv och fritid (Folkhälsoinstitutet, 

2010). Trötthet skattas som största orsak till att inte vara fysiskt aktiva av 49 % av 

undersköterskorna, 43 % av sjuksköterskorna, men bara av 9 % av läkarna. 

 

Bland de som upplever sitt arbete mer ansträngande är det en mindre andel som varit 

fysiskt aktiva under en längre period än bland de som upplever sitt arbete som lättare. Om 

arbetet upplevs ansträngande vill det sannolikt leda till trötthet vilket i sin tur är en stor 

orsak bland deltagarna att inte vara aktiva. Det blir en ond cirkel på så sätt att trötthet leder 

till inaktivitet som leder till ökad trötthet och så vidare.  

 



17 
 

Undersköterskorna skattar sitt arbete som mest ansträngande, samtidigt är det 

undersköterskorna som är den grupp som i minst omfattning är aktiva under en så lång 

period som 10 år. Det kan vara så att undersköterskornas arbete är fysiskt mer ansträngande 

än sjuksköterskors och läkares arbete, men det kan också ha samband med att 

undersköterskor är mindre fysiskt aktiva och således upplever sitt arbete som mer 

ansträngande eftersom de inte har samma kapacitet fysiskt som de som är mer fysiskt aktiva 

har. Om det är så att undersköterskors arbete är mer fysiskt krävande än övriga yrkens 

arbete så är undersköterskorna i behov av fysisk träning i än högre grad ön övriga, för att 

möta de krav som ställs i arbetslivet. Det finns forskning som visar att vårdpersonal ibland 

inte har den fysiska kapacitet som deras arbete faktisk kräver (Arbetsmiljöverket, 2015), 

vilket kan leda till belastningsskador och sjukskrivningar. Den här studien stödjer inte att 

höga krav på fysisk kapacitet i arbetslivet motiverar till fysisk aktivitet på fritiden eftersom 

undersköterskorna inte var den mest aktiva gruppen. I gruppen undersköterskor är 

genomsnittsåldern lägre än i övriga grupper vilket också kan förklara att denna gruppen i 

mindre grad har varit aktiva i mer än tio år eftersom många var barn för tio år sedan. 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka motivationsfaktorer till fysisk aktivitet över lång tid, 

ett kritiskt moment var om de som ingick i studien inte skulle visa sig ha varit fysiskt aktiva 

under lång tid. Eftersom det var viktigt att få ett stort underlag i hur det förhåller sig med 

motivationsfaktorer till långvarig aktivitet valdes kvantitativ metod med ett stort antal 

respondenter.  141 besvarade enkäter låg till grund för resultaten i studien. Alla som 

svarade har ett aktivt arbete. Nu visade det sig att ett stort antal av respondenterna var 

aktiva i enlighet med WHOs rekommendationer eller mer och att ett stort antal av 

respondenterna hade varit aktiva i mer än tio år vilket gav en intressant inblick i vad som 

kännetecknade just denna grupp. Det finns en risk för att deltagarna överskattar sin egen 

aktivitetsnivå, men samtidigt uppskattar 73 % av deltagarna att de har aktiva arbetskamrater 

vilket tyder på att deltagarna är aktiva. På grund av ledigheter, sjukdom, semester samt 

annan frånvaro och eget val i att inte fylla i enkäten, har endast ca en tredjedel av de 
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anställda på varje enskild arbetsplats fyllt i enkäten. Eftersom det stora antalet deltagare 

säkerställer att olika åldrar, yrken och kön är representerade, har detta inte räknats som 

bortfall. 

 

Bortfall blev det i de fall enkäterna inte kunde tolkas, om det gavs skriftliga svar eller fler 

svar på varje fråga. För en del av frågorna i enkäten fanns det ett betydande bortfall. 

Bortfallet berodde på att frågan var obesvarad eller att fler svarsalternativ angavs i frågan. 

Bortfall som berodde på obesvarade frågor var mycket litet, nästan all bortfall berodde på 

att fler svar gavs på en fråga.  Frågor som gav ett bortfall på mindre än 2 % redovisas inte 

som bortfall.  

Frågan ”Vad motiverar dig mest” har det största bortfallet med 26 %.  

Frågan: ”Vad är mest motiverande” hade ett bortfall på 18 %. 

Frågan ”Vilken anledning kan få dig att avstå träning”, 12 %. 

Frågan: ”Vilken effekt av din träning är viktigast”, 21 %. 

Frågan: ” Vilken är din mest varaktiga motionsvana”, 10 %. 

Frågan: ”Är de flesta på din arbetsplats aktiva”, 15 %.   

En brist i studien är att det finns ett stort bortfall i kärnfrågor, trots nogranna hänvisningar i 

enkäten, se bilaga 1, om hur enkäten skulle fyllas i har fler deltagare fyllt i fler 

svarsalternativ i fler frågor. Det kan hända att detta skulle ha undvikits om hänvisningar till 

hur enkäten skulle fyllas i hade funnits på varje sida i enkäten. 

 

En begränsning av antal frågor ansågs nödvändigt för att få en överskådlig mängd data samt 

för att säkerställa att respondenterna skulle ta sig tid att besvara enkäten. 

 

Chi 2 test användes för att kontrollera om svaren var signifikanta i de mest centrala 

resultaten. Valet att använda chi 2 test gjordes eftersom detta test passar bra för analysering 

av korstabeller där nominalskala data förekommer vilket var fallet i denna studie.  
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Att träna i naturen är klart det mest motiverande, viktigaste effekt av fysisk aktivitet är klart 

att få bättre hälsa och den viktigaste motivationsfaktorn är utan tvekan livskvalitet. Ingen av 

dessa blir dock signifikanta vilket tros bero på många svarsalternativ där de flesta 

alternativen valts av några deltagare och således när de slås ihop gör att en enskilt 

parameter får svårt att bli signifikant.  

 

Studien hade kunnat utföras med kvalitativ metod, där deltagarna skulle ha varit aktiva över 

en lägre period, vilket skulle gett mer djupgående resultat.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

Eftersom stöd från familj var en faktor som kännetecknade de som varit fysiskt aktiva 

under en lång period skulle det varit intressant att utveckla hur stödet borde se ut för bäst 

effekt. Vidare forskning skulle undersöka vilket stöd som gav bäst effekt. 

 

Vilken betydelse har stöd inom skolan, arbetsgivarstöd och stöd från kommuner och 

landsting? Studien visar att arbetsgivarstöd inte har stor betydelse vad gäller att vara fysiskt 

aktiv under lång tid. Det hade varit intressant att utreda hur stöd från skolan kan påverka en 

individ vad gäller att vara fysiskt aktiv under lång tid. Betydelse av stöd från föräldrar 

under uppväxten är också en faktor som hade varit intressant att utforska mer. En aktiv 

ålderdom har betydelse för hälsoaspekter under senare del av livet. Finns det tillgängligt 

stöd för de äldre i samhället? 

 

Forskning visar att omgivningens miljö har betydelse. Där det finns fina cykelvägar cyklar 

människor i högre utsträckning. Undersökningar om vilka miljöinsatser som ger bäst 

resultat i form av invånares ökade fysiska aktivitet är intressanta. 
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Huruvida att uppleva sitt arbete som ansträngande kan motivera till fysisk aktivitet vore 

intressant att undersöka. I studien hittas inte resultat som stödjer detta, men mer forskning 

om ämnet skulle kunna klargöra mer kring detta som motivationsfaktor. 
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BILAGA 1 

 

Hej och tack för att du tar dig tid till att fylla i enkäten. 

Svaren du lämnar kommer inte att kunna spåras till dig och det är självklart frivilligt att 

delta i min studie som skall handla om motivation. 

Studien är kvantitativ och upp emot 200 personer kommer att svara på frågorna. 

Resultaten av enkäten skall sammanställas i en D-uppsats under ämnet Folkhälsovetenskap 

och syftet i studien är att identifiera motivationsfaktorer till fysisk aktivitet samt undersöka 

vad som förmår några människor att utöva fysisk aktivitet år efter år medan andra inte 

förmår sig att göra det. 

Är ni intresserade av att ta del av uppsatsen är ni välkomna att kontakta mig så kan jag 

skicka den eller komma på er arbetsplats och berätta. 

 

Med vänlig hälsning  

Kristine Bergström 

Kristine.bergstrom@jll.se 

070-6811519 

 

mailto:Kristine.bergstrom@jll.se
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pamirtimes.net/2012/01/28/student-motivation-and-achievement/&ei=5AvBVKWkIsb5ywOlh4K4BA&bvm=bv.83829542,d.bGQ&psig=AFQjCNGxmTqFCIZ4INAAQ0UEv-ZZoAvLiA&ust=1422024030232417
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Svara genom att ringa in det svarsalternativ som passar bäst 

Kön 

1. Kvinna 

2. Man 

Ålder 

1. 18-25 

2. 25-40 

3. 40-55 

4. 55 eller äldre 

Utbildning 

1. Grundskola 

2. Gymnasium 

3. Högskola minst 3 år 

4. Högskola mer än 3 år 

Yrkestitel 

1. Läkare 

2. Sekreterare 

3. Undersköterska 

4. Sjuksköterska 

5. Chef 

6. Annat yrke 
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Finns det familj, vänner eller kolleger som stödjer ditt sätt att utöva 

fysisk aktivitet 

1. Ja 

2. Nej 

Är de flesta på din arbetsplats fysiskt aktiva? 

1. Ja 

2. Nej 

Upplever du att din arbetsgivare möjliggör att du kan utöva fysisk 

aktivitet på din arbetstid? 

1. Ja 

2. Nej 

Hur kroppsligt ansträngande upplever du vanligtvis ditt arbete? 

1. Mycket, mycket lätt 

2. Mycket lätt 

3. Ganska lätt 

4. Något ansträngande 

5. Ansträngande 

6. Mycket ansträngande 

7. Mycket, mycket ansträngande 
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Hur mycket av den aktivitet du utför är måttlig så att ett samtal kan föras 

samtidigt. Ex: raska promenader eller cykling. 

1. Mindre än 2,5 timmar per vecka 

2. 2,5 - 4 timmar per vecka 

3. 4-6 timmar per vecka 

4. Mer än 6 timmar per vecka 

Hur mycket av den aktivitet du utför är intensiv så att endast enstaka 

meningar kan yttras under utförandet. Ex: jogging. 

1. Mindre än 1 timme och 15 min per vecka 

2. 1 t 15 min- 2 timme per vecka 

3. 2-3 timmar per vecka 

4. Mer än 3 timmar per vecka 

Hur länge har du haft en aktivitetsnivå per vecka som motsvarar 150 min 

måttligt intensiv fysisk aktivitet så som raska promenader eller 75 min 

intensiv fysisk aktivitet så som jogging? 

1. Jag är mindre aktiv än detta 

2. Mindre än ett år 

3. 1-5 år 

4. 5-10 år 

5. Mer än 10 år 
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Vad motiverar dig mest? 

1. Bli stark 

2. Bli snygg 

3. Vara frisk 

4. Gå ned i vikt 

5. Öka livskvalitén 

6. Kunna använda kroppen till det du vill 

7. Uppnå en hög ålder 

8. Tillfredställelse med att nå ett mål 

9. Att kunna identifiera dig med att vara sportig 

Vad är mest motiverande? 

1. Träna ensam 

2. Träna med en god vän 

3. Träna i grupp 

4. Träna inne i värmen 

5. Träna i naturen 

6. Träna med musik 

7. Träna i tystnad 

Vad är den största orsaken till att du avstår träning? 

1. Städning eller annat hushållsarbete 

2. Din partner, dina barns eller andras behov 

3. Arbetet 

4. Trötthet 

5. Dåligt väder 

6. Stress 

7. Ingen motivation 
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Vilken effekt är viktigaste du får av din träning? 

1. Bättre hälsa 

2. Mindre trött 

3. Mindre stressad 

4. Lättare att hålla vikten 

5. Snyggare kropp 

6. Bättre humör 

7. Starkare 

Vilken är din mest varaktiga motionsvana? 

1. Promenader eller annan lugn träning 

2. Jogging 

3. Cykling 

4. Längdåkning 

5. Simning 

6. Dans 

7. Styrketräning 

8. Träningspass med ledare 

9. Yoga 

10. Annan kondisjonskrävande träning 

Hjärtligt tack för din medverkan! 

Kristine                                     
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