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Introduktion 
 

Regelbundna motionsvanor är för många människor svårt att både etablera och upprätthålla, 
vilket i många fall beror på att de finner det svårt att motivera sig. Eftersom människokroppen 
kräver ett visst mått av fysisk aktivitet för att må bra är det viktigt att försöka hjälpa individer 
att motivera sig för att främja såväl fysisk som mental hälsa i samhället (Duesund, 1996). In-
tresset för forskning inom motivation är stort, enligt Roberts (2001) omfattar den så mycket 
som en tredjedel av all psykologisk forskning. Dock har förhållandevis lite forskning behand-
lat individers upplevda hinder till motion samt hur de överkommer dessa hinder för att upp-
rätthålla sina motionsvanor över tid. Sådan kunskap skulle kunna vara användbar för att hjäl-
pa dem som initierat nya motionsvanor att vidmakthålla dessa, exempelvis genom att bidra 
med strategier för att överkomma eventuella hinder. Sådana strategier skulle kunna bestå i att 
individen använder sig av förutbestämda lösningar och alternativ att ta till vid upplevda hin-
der till planerade aktiviteter.  
 
Fysisk inaktivitet är en medicinsk riskfaktor som kan kopplas till flera vanliga sjukdomar så-
som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, högt blodtryck, fetma etc. (Engström, 1993). Riskerna 
kan även kopplas till det psykologiska välbefinnandet. Till exempel har ett stort antal experi-
mentella studier visat att individer som deltar i ett motionsprogram har färre depressions-
symptom än kontrollgrupperna (Buckworth & Dishman, 2002). Kunskapen om dessa och 
andra potentiella hälsovinster är utbredd och många människor inleder ett nytt motionspro-
gram med intentionen att fortsätta. Trots detta kan mindre än en tredjedel av Sveriges befolk-
ning räknas som fysiskt aktiva om minimum av intensitet sätts till raska promenader minst två 
gånger i veckan (Engström, 1993). En bidragande orsak kan vara att de individer som börjar 
motionera över tid oundvikligen stöter på olika hinder (exempelvis tidsbrist, skada, etc.) som 
leder till att den planerade aktiviteten inte genomförs. I värsta fall kan detta leda till att de 
upphör helt med motionsbeteendet, vilket vanligen benämns drop-out. Enligt Dishman (1994, 
ref. ur Buckworth & Dishman, 2002) slutar cirka 50 % av dem som initierat ett nytt motions-
beteende inom tre till sex månader, en siffra som hållit sig konstant under de senaste 20 åren. 
Det är framförallt här som ovan nämnda strategier skulle kunna vara användbara för att under-
lätta för människor att förbli fysiskt aktiva när de väl kommit igång.  
 
Begreppsdefinition 
Definitionen av motivation utgörs av komponenterna riktning, det vill säga vad individen sö-
ker sig till, intensitet, vilket står för ansträngningsgrad (Sage, 1977, ref. ur Weinberg & 
Gould, 1999) och reglering av beteende (Roberts, 2001). Riktning och intensitet är emellertid 
nära relaterade eftersom de som ägnar sig regelbundet åt en viss aktivitet vanligtvis också 
anstränger sig mer.  
 
Motionsvanor  
En metaanalys på upprätthållandet av motionsvanor av Leith och Taylor (1992) visade att 
majoriteten av undersökta studier rapporterade positiva resultat för utförda interventioner gäl-
lande vidmakthållande av motionsaktiviteter. Detta trots att 22 olika typer av interventioner 
använts vid de olika studierna, vilket möjligen indikerar att det kan vara en så kallad 
Hawthorne-effekt som ligger bakom. Detta innebär att det inte är interventionen i sig som ger 
resultat, utan det faktum att individen känner sig uppmärksammad och därför reagerar posi-
tivt. Definitionen och måtten på upprätthållande av motionsvanor var enligt författarna dock 
inkonsekventa, vilket i förlängningen gör det svårt att jämföra resultaten. Morey med kollegor 
(2003) genomförde en experimentell studie inom upprätthållande av motionsvanor på äldre 
vuxna och fann där att de individer som inte lyckades vidmakthålla det nya beteendet oftare 
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motionerade ensamma än de som lyckades, vilket enligt Morey kan tyda på att de förstnämn-
da behöver mer socialt stöd. De som lyckades visade sig företrädesvis vara normalviktiga män 
med jämförelsevis god hälsa. En annan studie visade att de som bäst lyckades upprätthålla ett 
nytt motionsprogram var de som var i god form vid initierandet, hade varit fysiskt aktiva tidi-
gare i livet, var icke-rökare samt hade högt motionsspecifikt självförtroende (Martin & Sin-
den, 2001). En studie av Booth, Bauman och Owen (2002) som undersökte vilka barriärer 
äldre vuxna upplevde i samband med fysisk aktivitet visade bland annat att variabeln tidsbrist 
minskade med stigande ålder. De fann även att fler upplevde variablerna skada och dålig hälsa 
som större hinder ju äldre individerna var.  
 
Ytterligare en studie på upplevda barriärer till fysisk aktivitet visade att vanliga hinder var 
dålig hälsa, lättja, brist på motivation, trötthet och väder (Cohen-Mansfield, Marx & Guralnik, 
2003). Dålig hälsa var den vanligaste variabeln och nämndes dessutom signifikant oftare av 
kvinnor än av män. Kvinnor rapporterade också fler barriärer än män. Det vanligaste motivet 
till att motionera i båda grupperna var enligt studien att förbättra sin hälsa eller att må bättre 
fysiskt. Buckworth, Granello och Belmore (2002) fann att de största hindren till motion var 
tidsbrist och lättja, medan andra upplevda hinder var skador, för långt avstånd till anläggning-
en och mycket att göra på arbetet. Även energibrist, brist på motivation och ekonomi har visat 
sig vara potentiella hinder till motion (Weinberg & Gould, 1999), liksom väder och krav från 
familjen (Buckworth & Dishman, 2002). En studie av drop-out (Erickson och Gillespie, 2000) 
visade att avhoppen främst hängde samman med ålder, familjeansvar och socialt stöd. Enligt 
studien kände kvinnor större press på sig avseende familjeansvar och hade följaktligen mindre 
tid och ork till att hinna med sina egna behov. En studie på kvinnor av Henderson och Marble 
(1996) visade att det främsta hindret till regelbunden motion var tidsbrist, tätt följt av brist på 
självdisciplin. Andra vanliga hinder som rapporterades i undersökningen var brist på motiva-
tion, anläggningsfaktorer och väder. Den viktigaste motivationsfaktorn var socialt stöd, vilket 
också bekräftas av Tergerson och King (2002) som undersökte unga män och kvinnors ledtrå-
dar och barriärer till motion. Författarna fann att kvinnornas främsta skäl till att motionera var 
att hålla sig i form och att gå ner i vikt, medan männen angav ökad styrka följt av att hålla sig 
i form. Bland kvinnorna var det signifikant främsta hindret till motion tidsbrist, vilket stäm-
mer med annan forskning (Fischman, 2003; Henderson & Marble, 1996), medan männen sna-
rare ansåg främsta barriären bestå i att de prioriterade andra aktiviteter. Hos båda grupperna 
visade det sig vara gynnsamt att ha föräldrar som var fysiskt aktiva.  
 
En studie av Koivula (1999b) visade att fysisk hälsa och att ha roligt var de främsta skälen till 
att delta i motion bland både kvinnor och män, medan sociala aspekter visade sig vara minst 
viktigt. I samma studie rankade kvinnor utseende, vikten av att reducera stress, att förbättra 
humöret och viktkontroll högre än män medan männen rankade tävling högre än kvinnor. 
Studien visade inga skillnader mellan könen avseende motiven att förbättra färdigheter eller 
att utvecklas. Campbell, MacAuley, McCrum och Evans (2001) fann att äldre vuxna tyckte att 
det var viktigare än yngre vuxna att slappna av och glömma vardagen, att känna sig mentalt 
alerta samt att komma utomhus. Äldre vuxna ansåg det däremot mindre viktigt att ha roligt, 
förbättra eller upprätthålla hälsa samt söka äventyr och spänning än Yngre vuxna. Över 90 % 
i båda åldersgrupperna ansåg det dock vara viktigt att ha som mål att känna sig i fysiskt god 
form. Engström med kollegor (1993) undersökte individers motiv till motion utifrån variab-
lerna Investeringsvärde, exempelvis i kommande hälsa genom att motionen är ett verktyg till 
att gå ner i vikt; samt Egenvärde där upplevelsen är det centrala, exempelvis att ha roligt eller 
som avkoppling. Resultaten visade att 13 % av kvinnorna och 15 % av männen ansåg sig mo-
tiveras av motionens Investeringsvärde, medan 39 % av kvinnorna och 33 % av männen an-
såg att de motiverades av Egenvärdet. Av dem som ansåg att de motiverades av både och var 
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48 % kvinnor och 52 % män. Studien visade även att Högaktiva individer tenderade att priori-
tera Egenvärdet. 
 
Achievement Goal Theory  
Teorin hävdar att prestationsbeteenden avgörs av en kombination av huruvida individen har 
resultat- eller uppgiftsorienterade målsättningar samt huruvida individen anser sig ha god eller 
dålig förmåga (se figur 1). Prestationsbeteenden innefattar prestationen i sig, ansträngning, 
ihärdighet samt om uppgiften är realistisk eller orealistisk. I resultatorienterade mål ligger 
fokus på att jämföra sig själv med och att besegra andra individer. Att jämföra sig med andra 
kan leda till att individens uppfattning om sin egen förmåga reduceras, minskad ansträngning, 
undvikande av utmanande situationer samt sämre prestation vid utvärderingssituationer. En-
ligt teorin är det därför mest fördelaktigt att ha en uppgiftsorienterad målsättning där fokus 
istället ligger på att jämföra sig med sina egna tidigare prestationer och sträva efter personlig 
utveckling i relation till dem. Detta leder omvänt till hög ansträngning, ihärdighet vid mot-
gångar samt optimal prestation, bland annat på grund av ökad kontroll (Biddle, 1995; Roberts, 
2001; Weinberg & Gould, 1999). 
 

 

 

Figur 1. Achievement Goal Theory. (Dweck, 1986; Dweck & Elliot, 1983; Maer & Nicholls, 1980; Nicholls, 
1981; 1984; 1989 ref. ur Roberts, 2001; Weinberg och Gould, 1999), fritt översatt av författaren. 
 
Teorin har till exempel använts för att undersöka hur föräldrars inställning påverkar barnens 
prestationer och ansträngningsnivå (Xiang, McBride & Bruene, 2003). Resultaten visade här 
ett signifikant samband mellan föräldrarnas prestationsmål, kompetensvärderingar och bar-
nens ansträngning och ihärdighet. De barn vars föräldrar fokuserade på uppgiftsorienterade 
mål samt hade högre uppfattning om barnens kompetens ansträngde sig mer och presterade 
bättre. Enligt en studie gällande individers målsättningars inverkan på upprätthållandet av 
deras motionsvanor hade över 90 % av deltagarna mål för sitt motionerande (Gallucci, 1995). 
Vidare rankade nybörjare chansen att uppnå sina mål som mindre än vad de mer erfarna gjor-
de. Nybörjarna rankade också andelen uppnådda mål som lägre. De deltagare som ansåg att 
mål var betydelsefulla och rimliga att uppnå hade högre närvaro vid motionsutövandet. Kilpa-
trick, Bartholomew och Reimer (2003) fann ett signifikant positivt samband mellan uppgifts-
orienterade mål och variablerna erfarenhet, intensitet och upplevelse av glädje i motionsut-
övandet. Strukturerad variation i motionsprogrammet och användande av korttidsmål har visat 

Prestationsmål 
 

• Resultatorienterade 
• Uppgiftsorienterade 

Upplevd förmåga 
 

• Hög uppfattning om förmåga 
• Låg uppfattning om förmåga 

Prestationsbeteende 
 

• Prestation 
• Ansträngning 
• Ihärdighet 
• Val av uppgift 

- Realistisk 
- Orealistisk 

+ 
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sig öka frekvens och vidmakthållande av motionsvanor, samt upplevelse av glädje i utövandet 
(Glaros & Janelle, 2001). Enligt Winter (1995) avgörs målsättningen av motivationen efter-
som motivation påverkar målens riktning samt vilken ansträngning och ihärdighet som läggs 
ner för att uppnå dem. Detta ger fokus till uppmärksamhet och handling, vilket i sin tur ger ett 
syfte till ansträngningarna. En effektiv målsättning bör bland annat innefatta både lång- och 
korttidsmål eftersom långtidsmål är lättare att uppnå om de delas upp i mindre, hanterbara 
delmål. Likaså bör målen vara specifika, mätbara och utmanande men realistiska att uppnå 
(Weinberg, 2002; Weinberg & Gould, 1999; Winter, 1995). 
 
Expectancy-Value Theory  
Teorin förklarar de motivationsfaktorer som formar prestationsrelaterade val. Den har sin 
grund i antagandet att val styrs av förväntningar, sannolikhet att lyckas, värdet i att lyckas 
eller misslyckas, självuppfattning (även könsroller) samt uppfattning om aktivitetens beskaf-
fenhet (se figur 2). Teorin hävdar att förväntningar och värderingar direkt påverkar prestation, 
ihärdighet och val av uppgift samt att förväntningar och värderingar påverkas av uppgiftsspe-
cifika övertygelser såsom uppfattning av kompetens, svårighetsgrad, individuella mål samt 
självuppfattning. Dessa variabler i sin tur påverkas av individens uppfattning av andras attity-
der och förväntningar, av affektiva minnen och tolkningar av tidigare prestationer (Eccles & 
Whigfield, 2002; Xiang et. al., 2003). 

 
 
Figur 2. Expectancy-Value Theory. (Eccles et. al 1983, 1984; Eccles, Whigfield, & Schiefele, 1998 ref. ur Eccles 
& Whigfield, 2002).  
 
Notera att fokus i modellen ligger på personliga förväntningar, inte förväntningar på resultat. 
De kvaliteter hos själva uppgiften/aktiviteten som bidrar till sannolikheten att den blir vald 
framför andra består av fyra komponenter. (a) Värdet i det som uppnås - hur viktigt det är för 
individen att prestera bra, (b) ett inre värde - glädjen i att utföra aktiviteten, (c) värdet i form 
av användbarhet - hur uppgiften/aktiviteten kan relateras till andra mål, och slutligen (d) kost-
nader och negativa aspekter - ansträngning, prioriteringar, oro och anspänning för att miss-
lyckas etc. Teorin utvecklades initialt för att förklara barn och ungdomars självuppfattning 
och hur denna leder deras val av aktivitet och har därför använts mycket inom barnpsykolo-
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gin. Utformning och postulat gör dock att förutsägelserna kan förväntas gälla även vuxna in-
divider (Eccles & Whigfield, 2002; Xiang et. al., 2003). Xiang med kollegor (2003) fann även 
att föräldrar överför sina övertygelser och förväntningar till sina barn vilket därmed påverkar 
barnens motivation till fysisk aktivitet. De individer som vidmakthåller sina motionsvanor 
över tid har visat sig ha en historia av att ha deltagit i barn och ungdomsidrott. De uttalade 
också att de alltid hade funnit glädje i fysisk aktivitet vilket sammantaget antyder att den gläd-
je individer upplever genom att delta i barn och ungdomsidrott kan spela en avgörande roll 
och främja en strävan att fortsätta vara aktiv även i vuxen ålder (Heck & Kimiecic, 1993).   
 
Relapse Prevention Theory  
(Brownell, Marlatt, Lichtenstein & Wilson, 1986, ref. ur Buckworth och Dishman, 2002). 
Teorin avser att stödja individer att vidmakthålla ett nyinrättat beteende genom att hjälpa dem 
identifiera situationer där risken för avhopp är stor. Därmed kan individer förutse de hinder 
och situationer som kan fresta dem att återgå till ett tidigare, oönskat beteende genom att 
bland annat finna alternativa åtgärder vid dessa hinder. Teorin postulerar även att individen 
vid ett kortare uppehåll från exempelvis en planerad aktivitet måste utmana sin Abstinence 
Violation Effect (AVE), i motionssammanhang benämnd Adherence Violation Effect. AVE 
innebär övertygelsen att ett missat tillfälle i ett planerat program innebär ett totalt misslyckan-
de av hela programmet. Teorin hävdar att individer lättare skulle klara av att vidmakthålla ett 
nytt beteende över tid om de blev uppmärksammade på AVE-effekten och fick lära sig skill-
naden mellan en liten miss (lapse), ett antal missar i rad (relapse) och att kapitulera och återgå 
till ett tidigare beteende (collapse). Avhopp sker vanligtvis vid högrisksituationer som utma-
nar individens self-efficacy avseende upprätthållande av det önskade beteendet. AVE leder till 
kognitiv dissonans, det vill säga en upplevd inkonsekvens mellan tanke och handling, samt 
känslor av skuld, misslyckande och förlust av kontroll vilket minskar individens self-efficacy 
och kan skapa grund för ett avhopp (Buckworth & Dishman, 2002; Marcus, Bock, Pinto, Na-
poletano & Clark, 2002).  
 
Enligt Buckworth och Dishman (2002) är teorin användbar i motionssammanhang trots att 
den initialt utvecklades för att hjälpa individer att upphöra med oönskade beteenden som ex-
empelvis rökning, bland annat för att den har rönt viss praktisk framgång vid applicering 
inom området. En metaanalys av Larimer och Palmer (1999) visade att forskning stöder både 
teorin som sådan och dess tillämpade effektivitet. Sullum och Clark (2000) undersökte mo-
tionsbeteenden hos unga vuxna och fann att avhoppares (relapsers) rankning av fördelarna 
med motion minskade över tid, medan det inte skedde någon förändring hos dem som upp-
rätthöll motionsbeteendet. Att identifiera tillfällen då upplevda barriärer har forcerats har visat 
sig vara gynnsamt för det motionsspecifika självförtroendet (Buckworth, Granello & Belmo-
re, 2002), vilket i sin tur ger positiva effekter på förmågan att upprätthålla motionsvanor. De 
individer som var mest framgångsrika i sina motionsprogram hade större förtroende för sin 
förmåga att lyckas trots upplevda hinder. Detta motionsspecifika självförtroende gör enligt 
författarna att de arbetar hårdare för att överkomma barriärer och därför är mer framgångsrika 
i upprätthållandet av motionsprogrammet. 
 
Self-Efficacy Theory  
Teorin behandlar situationsspecifikt självförtroende som varande en avgörande faktor för hu-
ruvida individer deltar i en aktivitet eller ej. Self-efficacy baseras på tidigare upplevelser och 
prestationer, modellinlärning, verbal övertalning och emotionell aktivering (se figur 3). Teo-
rin innefattar ytterligare tre komponenter: förväntningar på self-efficacy, förväntningar på 
resultat samt resultatets värde. Förväntningar på sina färdigheter och sin kapacitet att lyckas 
tillsammans med förväntningar på resultatet och vilket värde detta förväntade resultat har på-
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verkar enligt teorin både adoption av aktivitet och ihärdighet. Högre self-efficacy leder till 
högre målsättning och ihärdigare arbete för att uppnå målen. En individ som har hög self-
efficacy attribuerar oftast ett misslyckande med otillräcklig ansträngning och kommer troligen 
att envisas, medan någon med låg self-efficacy troligen attribuerar ett misslyckande med otill-
räcklig förmåga, vilket mer sannolikt leder till ett avhopp (Bandura, 2001; Berger, Pargman & 
Weinberg, 2002; Biddle, 1995; Buckworth & Dishman, 2002; Feltz, 1992; Rejeski, 1992). 

 

 

Figur 3. Self-Efficacy Theory.  (Bandura, 1977 ref. ur Weinberg och Gould, 1999; Berger, Pargman & Wein-
berg, 2002) fritt översatt av författaren. 
 
Teorin har använts flitigt inom motivationsforskning (Biddle, 1995; Buckworth & Dishman, 
2002; Feltz, 1992) och har stort stöd för sina förutsägelser (Eccles & Whigfield, 2002), inte 
minst avseende motionsbeteenden (Brawley & Rodgers, 1993). En experimentell studie av 
Marquez, Jerome, McAuley, Snook och Canaklisova (2002) som undersökte hur lågaktiva 
kvinnors self-efficacy påverkades av hur de uppfattade sin anxiety vid motion visade att den 
grupp som fick (manipulerad) biofeedback vilken visade hög anxiety hade signifikant sämre 
self-efficacy än den grupp som fick låg anxiety-feedback trots att grupperna hade samma nivå 
vid starten. En annan studie av Ostir, Cohen-Mansfield, Leveille, Volpato & Guralnik, (2003) 
visade att förbättring av äldre vuxnas positiva emotioner gentemot motion genom stärkt self-
efficacy ökade deras deltagande i motionsbeteenden. Rodgers, Hall, Blanchard, McAuley och 
Munroe (2001) fann i en studie av motionsbeteenden och intention stöd för olika typer och 
motivationsfunktioner av self-efficacy inom det undersökta området. 
 
Social Exchange Theory  
Teorin grundas i antagandet att individers beteende springer ur en vilja att maximera positiva 
upplevelser och att minimera negativa upplevelser (se figur 4). Detta framställs i teorin som 
en balans mellan belöningar och kostnader och det hävdas att om belöningen är större än 
kostnaden antas individen uppleva mer tillfredsställelse och glädje i aktiviteten, vilket i sin tur 
relateras till större engagemang.  

Tidigare prestationer 

Modellinlärning 

Verbal övertalning 

Förväntningar Prestation 

Emotionell aktivering 
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Huruvida individen håller fast vid ett beteende eller hoppar av påverkas enligt teorin även av 
hur tilltalande alternativen är, personlig investering i aktiviteten samt socialt tvång (Auld & 
Case, 1997; Guillet et. al., 2002). 
 
Vad som föregår engagemang                                                                                  Konsekvenser av engagemang 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Social Exchange Theory. (Thibaut och Kelley, 1959 ref. ur Guillet, Sarrazin, Carpenter, Troilloud & 
Cury, 2002) fritt översatt av författaren. Plus (+) och minustecknen (-) representerar den hypotetiska riktningen 
för påverkan av varje variabel. 
 
Teorin har bland annat använts vid forskning på drop-out inom elitidrott (Guillet et. al, 2002) 
och resultaten visade sig här vara i linje med dess förutsägelser. En litteraturstudie och en 
explorativ studie redovisad i samma artikel av Auld och Case (1997) visade att vad individer 
ansåg som belöning skilde sig väsentligt åt mellan fritids- och schemalagda aktiviteter. I fri-
tidsaktiviteter var prestige och socialt erkännande de viktigaste belöningarna, medan i sche-
malagda aktiviteter rankades instrumentella belöningar såsom kunskap och respekt högst. 
Enligt författarna indikerar detta att social interaktion vid fritidsaktiviteter erbjuder individer 
en stödjande miljö och en positiv kontext för utvecklandet av självuppfattning. De menar ock-
så att detta kan förklara varför social interaktion ofta anges som det främsta skälet att delta i 
fritidsaktiviteter, medan schemalagda aktiviteter vanligtvis uppfattas som mer instrumentella 
avseende syfte och resultat. Heck och Kimiecic (1993) fann att individer ansåg att social in-
teraktion, kamratskap och möjligheten att umgås med vänner i motionssammanhang var posi-
tiva och glädjerika upplevelser. De menar att det är inte bara är signifikanta andra som upp-
muntrar och motiverar individer till att upprätthålla motionsvanor, utan även den enkla inter-
aktionen vid anläggningen som ger dem glädje och tillfredsställelse i utövandet. 
 
Syfte 
Syftet med förevarande studie är att undersöka individers motivation till och upplevelse av 
motion, vad som leder till avbrott i ett motionsprogram, upplevda hinder till motion, vilka 
strategier de som upprätthåller sina motionsvanor använder för att överkomma dessa hinder 
och slutligen om de använder sig av målsättningar för sitt motionerande.  
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Detta kommer att undersökas utifrån bakgrundsvariablerna kön, ålder, erfarenhet, tränings-
frekvens, fysiskt aktiva föräldrar och idrottande under uppväxten (barndomshistorik).  
 
Följande frågeställningar ställs för undersökningen: 

1. Vad motiverar individer att motionera? 
2. Hur upplever individer sitt motionerande? 
3. Vad leder till avbrott i ett motionsprogram? 
4. Vilka hinder upplever individer att de har till att motionera? 
5. Hur övervinner individer dessa hinder? 
6. Använder sig individer av målsättning för sitt motionerande och i så fall hur? 

 
Metod 

Försökspersoner 
För att delta i studien krävdes att försökspersonerna motionerade regelbundet (minst två 
gånger i veckan) vid det aktuella utlämningstillfället. Försökspersonernas åldersspann var 16 - 
66 år (M = 32,3; SD = 11,3) varav 100 var män och 66 var kvinnor. Försökspersonerna inde-
lades i tre ålderskategorier: Yngre Vuxna 16 - 29 år (N = 82; M = 23,4; SD = 3,5), Medelål-
ders 30 - 44 år (N = 56; M = 36,2; SD = 4,6) och Äldre Vuxna 45 - 66 år (N = 27; M = 51,9; 
SD = 5,7). Fördelningen motiverades av att åldersspannet upplevdes för stort för att ha endast 
två kategorier. Vidare indelades försökspersonerna i två erfarenhetskategorier, där de som 
motionerat regelbundet (minst två gånger i veckan) i upp till två år definierades som Nybörja-
re (N = 24; M = 1,5; SD = 0,7) och övriga som Erfarna (N = 142; M = 13,7; SD = 8,4). Ytter-
ligare tre kategoriseringar gjordes. Dels utifrån träningsfrekvens, där de som ägnade upp till 
tre timmar i veckan åt motionsaktiviteter definierades som Lågaktiva (N = 81; M = 3,1; SD = 
0,8) och övriga som Högaktiva (N = 85; M = 7,2; SD = 3,0). Vidare utifrån Ja/Nej-svaren på 
frågan om försökspersonernas föräldrar var Aktiva (N = 82) eller Icke Aktiva (N = 84) inom 
någon form av motion/idrott under försökspersonernas uppväxt. Slutligen skapades två kate-
gorier utifrån Ja/Nej-svaren på frågan om försökspersonerna varit Aktiva (N = 134) eller Icke 
Aktiva (N = 32) inom organiserad barn/ungdomsidrott bortsett från skolidrotten under upp-
växten.  

 
Instrument 
För undersökningen skapades ett instrument (se bilaga 1) i form av ett frågeformulär som 
grundades i teorierna Expectancy-Value Theory (Eccles et. al., 1983, 1984; Eccles, Whigfield 
& Schiefele, 1998, ref. ur Eccles & Whigfield, 2002), Relapse Prevention Theory (Brownell, 
Marlatt, Lichtenstein & Wilson, 1986, ref. ur Buckworth & Dishman, 2002), Self-Efficacy 
Theory (Bandura, 1977, ref. ur Berger et. al., 2002), Social Exchange Theory (Thibaut & Kel-
ley, 1959, ref. ur Guillet et. al., 2002). Utformningen av formuläret har även baserats på tidi-
gare forskning (Berger, Pargman & Weinberg, 2002; Buckworth & Dishman, 2002; Koivula, 
1999a; Marcus, Bock, Pinto, Napolitano & Clark, 2002), samt de tidigare utprovade instru-
menten Målsättningar Inom Idrotten (MII, Carlsson, 1998) och Motiv Till Idrottsdeltagande – 
Reversed (MTI-R, Carlsson & Hinic, 2001).  
 
Formuläret bestod av 99 frågor varav åtta var bakgrundsfrågor som behandlade kön, ålder, 
motionshistorik, val av aktivitet, träningsfrekvens och barndomshistorik. Formuläret indela-
des vidare i sex kategorier som besvarades på en femgradig Likertskala: Orsaker till avbrott 
från regelbunden träning (14), Motivation (16), Träningsupplevelse och –identitet (18), Upp-
levda hinder till träning (24), Strategier för att övervinna hinder (13) och Målsättning (5). 
Varje kategori av frågor innefattade ett valfritt alternativ. Försökspersonerna fick också ange 
vilka aktiviteter de ägnade sig åt fördelat i procent (max 100 % totalt) utifrån angivna alterna-
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tiv. Varje individ kunde alltså ange mer än ett alternativ (se figur 5) eftersom det är rimligt att 
anta att många motionärer ägnar sig åt flera olika aktiviteter och inte åt en enda. Ytterligare 
tre frågor behandlade eventuella avbrott från planerad motionsaktivitet de senaste tre åren 
varav en var dikotom och två utgjordes av öppna svarsalternativ. En fråga kring målsättning 
bestod av en rangordning från ett till fem.  
 
Procedur 
Initialt genomfördes en pilotstudie på elva försökspersoner för att testa formulärets utform-
ning och tydlighet. Alla försökspersoner i pilotstudien ombads ge feedback på hur de upplev-
de instrumentet och om det fanns något som de ansåg borde förändras. Efter pilotstudien 
genomfördes en omformulering av tre frågor för att förtydliga dess mening liksom viss för-
ändring i formalia. Vidare adderades ett öppet alternativ till varje grupp av frågor för att ge 
försökspersonerna en möjlighet att utöka svarsalternativen om något skulle saknas. Inga be-
räkningar utfördes på det inkomna materialet i pilotstudien då underlaget bedömdes vara för 
litet. Försökspersonerna uppsöktes vid fem olika träningsanläggningar, en av Försvarsmak-
tens institutioner, ett företag och tre offentliga platser. Dessa utlämningsställen är lokaliserade 
i två geografiskt åtskilda städer i Sydsverige. Av de 180 utlämnade frågeformulären tilldela-
des 77 personligen varav 74 återlämnades på plats och tre återlämnades i receptionen vid re-
spektive träningsanläggning för senare upphämtning. Vidare placerades 20 slumpvis ut i för-
sökspersonernas personliga fack vid en av träningsanläggningarna varav 17 återlämnades i 
receptionen vid anläggningen och tre gick förlorade. Återstående frågeformulär distribuerades 
av två olika ombud; 63 delades ut av ett ombud vid en av Försvarsmaktens institutioner där 
samtliga återlämnades på plats. De övriga 20 delades ut av det andra ombudet vid en tränings-
anläggning på annan ort, vilka även dessa återlämnades på plats till ombudet. Vid utlämning-
en informerades försökspersonerna om syftet med studien, att det var frivilligt att delta, att 
svaren skulle behandlas konfidentiellt samt vikten av att alla frågorna blev ifyllda. De formu-
lär som utdelades i försökspersonernas personliga fack vid en av träningsanläggningarna fick 
denna information skriftligen på själva formuläret. Av de 180 utlämnade frågeformulären var 
166 användbara då tre gick förlorade och nio var ofullständigt ifyllda. Bortfallet var således 
6,25 % (14/80). 
 
Dataanalys 
Den insamlade datan bearbetades och analyserades i Statistical Package of Social Science 
(SPSS). Metoderna som användes för denna analys och bearbetning var Envägs oberoende 
Variansanalys (ANOVA), Tukey’s post-hoctest och oberoende t-test. Signifikansnivån be-
stämdes till p < 0,05. Övriga medelvärden och rankningspoäng erhölls genom korstabeller 
(Cross-tabs). Procentsatserna av vilka aktiviteter som försökspersonerna ägnade sig åt sam-
manställdes och beräknades för hand. Svarskategorin ”Annat” beräknades ej statistiskt då 
endast fem av dessa alternativ var förkryssade. 
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Resultat 
 

Den vanligaste motionsaktiviteten som försökspersonerna ägnade sig åt var Jympa (26 %), 
tätt följt av Gymträning (22 %) och Löpning (18 %). Under kategorin Annat angavs företrä-
desvis olika bollsporter (3 %) och promenader (1 %) medan resterande 3 % bland annat ut-
gjordes av golf, vintersporter etc.  

 
 
 
Figur 5. Fördelningen mellan de olika motionsaktiviteterna. 
 
Generella resultat 
Som främsta motiv till att träna angavs generellt ”Förbättra min kondition” (M = 4,6; SD = 
0,8), ”Öka min fysiska styrka” (M = 4,5; SD = 0,9) och ”Ha roligt” (M = 4,4; SD = 1,0). Den 
vanligaste upplevelsen förknippad med träning var ”Ett verktyg för att hålla mig i form” (M = 
4,4; SD = 0,9), ”Ett verktyg till bättre hälsa” (M = 4,2; SD = 1,1) och ”En källa till glädje och 
tillfredsställelse” (M = 4,0; SD = 1,1). Det totala antalet som hade haft ett längre oplanerat 
avbrott från regelbunden motionsaktivitet var 77 varav 51 män och 26 kvinnor. Av dessa hade 
Högaktiva (N = 27; M = 1,7; SD = 0,5) haft signifikant fler avbrott (t = - 3,1; df = 164; p = 
,01) än Lågaktiva (N = 50; M = 1,4; SD = 0,6). I gruppen Yngre Vuxna (N = 82) hade 42 per-
soner haft ett längre oplanerat avbrott, i gruppen Medelålders (N = 56) 25 personer och i 
gruppen Äldre Vuxna (N = 27) 10 personer. Hos Medelålders (N = 56; M = 8,3; SD = 7,5) var 
avbrottets duration signifikant längre (f = 4,0; df = 2; p = ,02) än hos Yngre Vuxna (N = 82; 
M = 4,7; SD = 4,3). Av Nybörjarna (N = 24) hade 14 personer haft ett längre oplanerat av-
brott och i gruppen Erfarna (N = 142) 63 personer. I gruppen Lågaktiva (N = 81) hade 50 per-
soner haft ett längre oplanerat avbrott och av de Högaktiva (N = 85) 27 personer. Av dem som 
haft aktiva föräldrar under uppväxten (N = 82) hade 39 personer haft ett längre oplanerat av-
brott och av dem som själva varit aktiva inom organiserad barn/ungdomsidrott under uppväx-
ten (N = 134) var det 60 personer. De mest frekventa orsakerna till avbrott oaktat kön, ålder, 
erfarenhet, träningsfrekvens och barndomshistorik var ”Skada” (M = 3,0; SD = 1,9), ”Tids-
brist” (M = 2,4; SD = 1,5) och ”Motivationsbrist” (M = 2,4; SD = 1,6).  
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De främsta hindren till träning var ”Stress/tidsbrist” (M = 2,5; SD = 1,5), ”Trötthet” (M = 2,1; 
SD = 1,1) och ”Brist på motivation” (M = 2,1; SD = 1,2). Män (N = 100; M = 1,8; SD = 0,4) 
rankade de angivna hindren till träning signifikant högre (t = 2.0; df = 163; p = ,04) än kvin-
nor (N = 66; M = 1,6; SD = 0,5). Likaså rankade Lågaktiva (N = 81; M = 1,8; SD = 0,5) de 
angivna hindren till träning signifikant högre (t = 2,1; df = 163; p = ,03) än Högaktiva (N = 
85; M = 1,6; SD = 0,4). De mest använda strategierna för att övervinna upplevda hinder till 
träning var ”Tanken på känslan efteråt” (M = 3,8; SD = 1,3), ”Tanken på kicken jag får av att 
träna” (M = 3,7; SD = 1,3) och ”Tanken på min målsättning” (M = 3,6; SD = 1,3). Som de 
vanligast satta målen angavs ”Lätta mål som kan uppnås genom väldigt lite ansträngning” (M 
= 4,3; SD = 1,2), ”Väldigt svåra mål som ligger klart över den nivå du tror att du kan uppnå” 
(M = 3,5; SD = 1,4), ”Jag sätter långsiktiga mål” (M = 3,5; SD = 1,3), ”Jag har en klart defi-
nierad målsättning” (M = 3,3; SD = 1,4) och ”Jag sätter ofta mål med min träning” (M = 3,1; 
SD = 1,3). Gällande ”Jag har en klart definierad målsättning” angav 25 försökspersoner (15 
%) att de inte instämde alls. Likaså angav 26 försökspersoner (14 %) att de inte instämde alls 
avseende ”Jag sätter ofta mål med min träning”.  
 
Ålder 
Medelålders och Äldre Vuxna hade i signifikant högre utsträckning angett ”Hantera/reducera 
stress” som motiv till att träna än Yngre Vuxna (se tabell 1). Medelålders ansåg i signifikant 
högre utsträckning än Yngre Vuxna att träningen var ”en livsstil/identitet”, likaså ansåg Me-
delålders och Äldre Vuxna träningen vara signifikant mer ”Stresslösande” än Yngre Vuxna. 
Däremot upplevde Yngre Vuxna träningen vara signifikant mer ”Prestationsinriktad” än Me-
delålders och Äldre Vuxna.  
 
Tabell 1. Åldersskillnader. 
 Yngre Vuxna Medelålders Äldre Vuxna  
Kategori M SD M SD M SD f df p 
Motivation  

� Hantera/reducera stress 

 
2,6* 

 
1,2 

 
3,7* 

 
1,4 

 
3,8* 

 
1,4 

 
14,7 

 
2 

 
,01 

Träningsupplevelse och –identitet 
� Träningen är en livsstil/identitet 
� Träningen är prestationsinriktad 
� Träningen är stresslösande 

 
3,0* 
2,6* 
3,0* 

 
1,5 
1,4 
1,2 

 
3,7* 
2,1* 
3,8* 

 
1,4 
1,4 
1,2 

 
3,8* 
2,0* 
3,9* 

 
1,5 
1,3 
1,3 

 
4,2 
6,1 
8,5 

 
2 
2 
2 

 
,02 
,04 
,01 

Orsaker till avbrott från träning 
Inga signifikanta resultat 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Upplevda hinder till träning  
� Saknar barnpassning 
� Mycket att göra i hemmet 
� Vill träffa mina vänner utanför  trän… 
� Vill utveckla andra färdigheter/intr… 
� Dåliga instruktörer/redskap 

 
1,1* 
1,7* 
2,2* 
2,2* 
1,2 

 
0,4 
0,9 
1,1 
1,1 
0,6 

 
1,7* 
2,2* 
1,9* 
1,8* 
1,6* 

 
1,3 
1,3 
1,1 
1,0 
1,6 

 
1,2* 
1,7* 
1,3* 
1,5* 
1,0* 

 

 
0,8 
1,2 
0,7 
0,8 
0,4 

 
7,8 
4,4 
7,0 
6,1 
4,2 

 
2 
2 
2 
2 
2 

 
,01 
,01 
,01 
,03 
,02 

Strategier för att övervinna hinder 
� Tanken på känslan efteråt 
� Tanken på kicken jag får av att träna 
� Tanken på att träningen är stresslösande 
� Ångest  

 
3,6* 
3,5* 
2,9* 
1,5* 

 
1,3 
1,2 
1,2 
0,9 

 
3,9 
4,0* 
3,4* 
1,3 

 
1,3 
1,3 
1,4 
0,8 

 
4,4* 
4,1* 
3,8* 
1,1* 

 
1,1 
1,5 
1,4 
0,3 

 
4,2 
4,1 
6,3 
3,2 

 
2 
2 
2 
2 

 
,02 
,02 
,01 
,04 

Målsättning  
� Jag sätter kortsiktiga mål 

 
2,7* 

 
1,3 

 
2,1* 

 
1,2 

 
2,5 

 
1,5 

 
4,5 

 
2 

 
,01 

* Signifikanta skillnader enligt post-hoctest (Tukey). 
 
 
”Saknar barnpassning” rankades som ett signifikant större hinder av Medelålders än av Yngre 
Vuxna och Äldre Vuxna. Medelålders rankade även ”Mycket att göra i hemmet” som ett sig-
nifikant större hinder än både Yngre och Äldre Vuxna. Både Yngre Vuxna och Medelålders 
ansåg ”Vill träffa mina vänner utanför träningen” vara ett signifikant större hinder än Äldre 
Vuxna. Medelålders ansåg ”Dåliga instruktörer/redskap” vara ett signifikant större hinder än 
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Äldre Vuxna. Vidare ansåg Yngre Vuxna att ”Vill utveckla andra färdigheter/intressen” var 
ett signifikant större hinder än både Medelålders och Äldre Vuxna. Äldre Vuxna använde sig 
signifikant oftare av strategin ”Tanken på känslan efteråt” än Yngre Vuxna, likaså använde 
sig Medelålders och Äldre Vuxna signifikant oftare av strategierna ”Tanken på att träningen 
är stresslösande” och ”Tanken på kicken jag får av att träna” än Yngre Vuxna. Yngre Vuxna 
angav signifikant oftare ”Ångest” än Äldre Vuxna. Slutligen angav Yngre Vuxna signifikant 
oftare ”Jag sätter kortsiktiga mål” än Medelålders. (Tukey, p < ,05). 
 
Erfarenhet 
Avseende vad som motiverar försökspersonerna att träna ansåg Erfarna ”Ha roligt”, ”Gemen-
skapen är god”, ”Träffa vänner”, ”Känna mig kompetent”, ”Tävla” och ”Hantera/reducera 
stress” vara signifikant viktigare än Nybörjare (se tabell 2). Erfarna upplevde även träningen 
vara ”En livsstil/identitet”, ”Prestationsinriktad”, ”En utmaning”, ”En gemenskap”, 
”Stresslösande”, ”En fristad”, ”En mental kick”, ”Energiskapande” och ”En källa till glädje 
och tillfredställelse” i signifikant högre utsträckning än Nybörjare. Däremot ansåg Nybörjare 
att träningen i signifikant högre utsträckning upplevdes som ”Ett tvång” än Erfarna. Avseende 
strategier för att övervinna upplevda hinder till träning använde sig Erfarna signifikant oftare 
av ”Tanken på kicken jag får av att träna” än Nybörjare. 
 
Tabell 2. Skillnader utifrån erfarenhet. 
 Nybörjare Erfarna  
Kategori M SD M SD t df p 
Motivation 

� Ha roligt 
� Gemenskapen är god 
� Träffa vänner 
� Känna mig kompetent 
� Tävla  
� Hantera/reducera stress 

 
3,9 
2,8 
2,4 
2,4 
1,4 
2,5 

 
1,4 
1,3 
1,3 
1,3 
0,6 
1,4 

 
4,5 
3,7 
3,3 
3,1 
2,2 
3,3 

 
0,9 
1,3 
1,4 
1,3 
1,4 
1,4 

 
-2,8 
-2,8 
-2,9 
-2,5 
-2,8 
-2,5 

 
164 
164 
164 
164 
164 
164 

 
,01 
,01 
,01 
,01 
,01 
,02 

Träningsupplevelse och –identitet 
� Träningen är en livsstil/identitet 
� Träningen är ett tvång 
� Träningen är prestationsinriktad 
� Träningen är en utmaning 
� Träningen är en gemenskap 
� Träningen är stresslösande 
� Träningen är en fristad 
� Träningen är en mental kick  
� Träningen är energiskapande 
� Träningen är en källa till glädje och.... 

 
2,5 
2,0 
1,8 
2,5 
2,5 
2,8 
2,0 
3,1 
3,3 
3,1 

 
1,3 
1,2 
0,9 
1,0 
1,2 
1,4 
1,1 
1,3 
1,3 
1,4 

 
3,5 
1,4 
2,4 
3,3 
3,4 
3,5 
2,8 
3,7 
4,1 
4,1 

 
1,5 
0,8 
1,4 
1,3 
1,2 
1,2 
1,4 
1,2 
1,4 
1,0 

 
3,2 
3,2 
-2,2 
-2,8 
-3,5 
-2,6 
-2,4 
-2,2 
-2,7 
-4,0 

 
164 
164 
164 
163 
164 
164 
164 
163 
164 
164 

 
,01 
,01 
,03 
,01 
,01 
,01 
,02 
,03 
,01 
,01 

Orsak till avbrott från träning 
Inga signifikanta resultat 

       

Upplevda hinder till träning 
Inga signifikanta resultat 

       

Strategier för att övervinna hinder 
� Tanken på kicken jag får av att träna 

 
3,2 

 
1,4 

 
3,8 

 
1,3 

 
-2,2 

 
164 

 
,03 

Målsättning 
Inga signifikanta resultat 

       

 
Genusskillnader 
Avseende vad som motiverar försökspersonerna att träna angav kvinnor ”Öka min fysiska 
styrka”, ”Hantera/reducera stress” och ”Få en time-out från det dagliga livet” signifikant ofta-
re än män, medan männen signifikant oftare angav ”Tävla” och ”Rehabilitera mig från en 
skada” (se tabell 3). Kvinnor upplevde träningen vara ”En livsstil/identitet”, ”En rutin”, ”Ett 
verktyg för att gå ner i vikt”, ”En time-out från dagliga livet”, ”En mental kick” och ”En källa 
till glädje och tillfredsställelse” i signifikant högre utsträckning än män, medan männen i sig-
nifikant högre utsträckning än kvinnor upplevde den vara ”Prestationsinriktad”. Män angav i 
signifikant högre utsträckning ”Tidsbrist”, ”Motivationsbrist” och Anläggningsfaktorer som 
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orsaker till avbrott i träningen än kvinnor. Män rankade också ”Tråkigt/enformigt”, ”Vill träf-
fa mina vänner utanför träningen”, ”Vill utveckla andra färdigheter/intressen” och ”Väder” 
som signifikant större hinder än kvinnor. Däremot rankade kvinnor ”Saknar barnpassning” 
som ett signifikant större hinder än män. Gällande strategier för att övervinna hinder till trä-
ning använde sig kvinnor av ”Tanken på känslan efteråt”, ”Tanken på kicken jag får av att 
träna”, ”Tanken på förväntade resultat”, ”Tanken på att träningen är stresslösande”, ”Bra in-
struktörer” och ”Rutinen” signifikant oftare än män. 
 
Tabell 3. Genusskillnader. 
 Män Kvinnor  
Kategori M SD M SD t df p 
Motivation 

� Öka min fysiska styrka 
� Tävla  
� Rehabilitera mig från en skada 
� Hantera/reducera stress 
� Få en time-out från dagliga livet 

 
4,4 
2,4 
2,0 
2,9 
3,1 

 
0,9 
1,4 
1,3 
1,4 
1,4 

 
4,7 
1,7 
1,5 
3,6 
3,7 

 
0,8 
1,2 
1,0 
1,4 
1,4 

 
-2,3 
3,3 
3,4 
-3,5 
-2,5 

 
164 
164 
164 
164 
164 

 
,03 
,01 
,02 
,01 
,01 

Träningsupplevelse och –identitet 
� Träningen är en livsstil/identitet 
� Träningen är en rutin 
� Träningen är ett verktyg för att gå ner i vikt 
� Träningen är prestationsinriktad 
� Träningen är en time-out från dagliga livet 
� Träningen är en mental kick 
� Träningen är en källa till glädje och.... 

 
3,1 
3,1 
2,7 
2,5 
3,0 
3,3 
3,8 

 
1,5 
1,2 
1,5 
1,4 
1,4 
1,3 
1,2 

 
3,8 
3,6 
3,2 
2,0 
3,5 
4,0 
4,3 

 
1,4 
1,3 
1,6 
1,3 
1,5 
1,1 
1,1 

 
-3,0 
-2,6 
-2,1 
2,2 
-2,2 
-3,4 
-2,8 

 
164 
164 
164 
164 
164 
163 
164 

 
,01 
,01 
,04 
,03 
,03 
,01 
,01 

Orsaker till avbrott från träning 
� Tidsbrist 
� Motivationsbrist  
� Anläggningsfaktorer  

 
2,7 
2,7 
1,4 

 
1,6 
1,6 
1,0 

 
1,8 
1,8 
1,0 

 
1,4 
1,5 
0,2 

 
2,3 
2,3 
2,0 

 
75 
75 
75 

 
,02 
,02 
,04 

Upplevda hinder till träning 
� Tråkigt/enformigt 
� Saknar barnpassning 
� Vill träffa mina vänner utanför träningen 
� Vill utveckla andra färdigheter/intressen 
� Väder  

 
1,9 
1,2 
2,1 
2,2 
1,6 

 
1,0 
0,6 
1,1 
1,1 
1,0 

 
1,5 
1,5 
1,7 
1,7 
1,2 

 
0,9 
1,2 
1,0 
1,0 
0,6 

 
2,7 
-2,5 
2,1 
2,9 
2,3 

 
164 
164 
164 
164 
164 

 
,01 
,01 
,04 
,01 
,03 

Strategier för att övervinna hinder 
� Tanken på känslan efteråt 
� Tanken på kicken jag får av att träna 
� Tanken på förväntade resultat 
� Tanken på att träningen är stresslösande 
� Bra instruktörer 
� Rutinen  

 
3,5 
3,3 
3,4 
3,0 
2,5 
2,6 

 
1,3 
1,4 
1,3 
1,3 
1,5 
1,2 

 
4,3 
4,3 
3,9 
3,7 
4,4 
3,3 

 
1,1 
0,9 
1,3 
1,4 
6,5 
1,5 

 
-4,3 
-6,0 
-2,4 
-3,4 
-2,8 
-3,6 

 
164 
164 
164 
164 
164 
164 

 
,01 
,01 
,02 
,01 
,01 
,01 

Målsättning 
Inga signifikanta resultat 

       

 
Träningsfrekvens 
Avseende vad som motiverar försökspersonerna att träna rankade Högaktiva ”Gemenskapen 
är god”, ”Känna mig kompetent”, ”Förbättra mina färdigheter” ”Få status/erkännande” och 
”Tävla” signifikant högre än Lågaktiva (se tabell 4). Högaktiva upplevde också träningen vara 
”En identitet/livsstil”, ”En utmaning”, ”Prestationsinriktad”, ”En fristad”, ”En mental kick” 
och ”En källa till glädje och tillfredsställelse” i signifikant högre utsträckning än Lågaktiva. 
Lågaktiva angav signifikant oftare ”Tidsbrist” som orsaker till avbrott från träningen än Hög-
aktiva. Gällande upplevda hinder till träning rankade Lågaktiva ”Stress/tidsbrist”, ”Brist på 
energi”, ”Trötthet”, ”Brist på motivation”, ”Lättja” och ”Mycket att göra i hemmet” signifi-
kant högre än Högaktiva, medan Högaktiva rankade ”Dåliga instruktörer/redskap” signifikant 
högre än Lågaktiva. Högaktiva använde sig i signifikant högre utsträckning av ”Tanken på 
min målsättning” för att övervinna upplevda hinder till träning än Lågaktiva. Slutligen angav 
Högaktiva ”Jag har en klart definierad målsättning”, ”Jag sätter ofta mål med min träning”, 
”Jag sätter långsiktiga mål”, ”Jag sätter kortsiktiga mål”, ”Lätta mål som uppnås genom väl-
digt lite ansträngning” och ”Ganska lätta mål som ligger lite under den nivå du tror att du kan 
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uppnå” signifikant oftare än Lågaktiva. Lågaktiva angav däremot signifikant oftare ”Ganska 
svåra mål som ligger lite över den nivå du tror att du kan uppnå”, och ”Väldigt svåra mål som 
ligger klart över den nivå du tror att du kan uppnå” än Högaktiva. 
 
Tabell 4. Skillnader utifrån träningsfrekvens. 
 Lågaktiva Högaktiva  
Kategori M SD M SD t df p 
Motivation 

� Gemenskapen är god 
� Känna mig kompetent 
� Förbättra mina färdigheter 
� Få status/erkännande 
� Tävla  

 
3,3 
2,7 
3,1 
1,7 
1,5 

 
1,4 
1,4 
1,4 
1,0 
0,9 

 
3,8 
3,3 
3,6 
2,2 
2,7 

 
1,3 
1,2 
1,2 
1,2 
1,5 

 
-2,1 
-2,5 
-2,7 
3,0 
-6,2 

 
164 
164 
164 
164 
164 

 
,04 
,01 
,01 
,01 
,01 

Träningsupplevelse och –identitet 
� Träningen är en livsstil/identitet 
� Träningen är en utmaning 
� Träningen är prestationsinriktad  
� Träningen är en fristad 
� Träningen är en mental kick 
� Träningen är en källa till glädje och... 

 
3,0 
2,7 
1,7 
2,4 
3,4 
3,6 

 
1,5 
1,3 
1,1 
1,3 
1,3 
1,3 

 
3,8 
3,7 
2,8 
2,9 
3,9 
4,3 

 
1,3 
1,1 
1,4 
1,4 
1,2 
0,9 

 
3,6 
5,6 
5,6 
-2,1 
-2,6 
-3,7 

 
164 
163 
164 
164 
163 
164 

 
,01 
,01 
,01 
,04 
,01 
,01 

Orsaker till avbrott från träning 
� Tidsbrist 

 
2,8 

 
1,6 

 
1,7 

 
1,1 

 
3,2 

 
75 

 
,01 

Upplevda hinder till träning 
� Stress/tidsbrist 
� Brist på energi 
� Trötthet  
� Brist på motivation 
� Lättja  
� Mycket att göra i hemmet 
� Dåliga instruktörer/redskap 

 
2,9 
2,2 
2,4 
2,3 
2,2 
2,2 
1,2 

 
1,6 
1,1 
1,1 
1,3 
1,2 
1,3 
0,5 

 
2,1 
1,8 
1,9 
1,9 
1,6 
1,5 
1,5 

 
1,2 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,8 
1,4 

 
3,3 
2,1 
2,7 
2,4 
2,4 
4,5 
-2,1 

 
164 
164 
164 
164 
164 
164 
164 

 
,01 
,04 
,01 
,02 
,02 
,01 
,04 

Strategier för att övervinna hinder 
� Tanken på min målsättning 

 
3,4 

 
1,3 

 
3,8 

 
1,3 

 
-2,0 

 
164 

 
,05 

Målsättning 
� Jag har en klart definierad målsättning 
� Jag sätter ofta mål med min träning 
� Jag sätter långsiktiga mål 
� Jag sätter kortsiktiga mål 
� Jag sätter lätta mål 
� Jag sätter ganska lätta mål 
� Jag sätter ganska svåra mål 
� Jag sätter väldigt svåra mål 

 
3,0 
2,7 
3,2 
2,2 
3,8 
3,1 
2,4 
3,8 

 
1,4 
1,3 
1,3 
1,2 
1,4 
1,0 
1,2 
1,3 

 
3,7 
3,6 
3,8 
2,8 
4,5 
3,4 
1,8 
3,3 

 
1,4 
1,2 
1,3 
1,4 
1,0 
0,7 
1,0 
1,4 

 
-3,2 
-4,7 
-4,6 
-2,8 
-3,6 
-2,3 
3,7 
2,4 

 
164 
164 
164 
164 
163 
163 
163 
163 

 
,01 
,01 
,01 
,01 
,01 
,02 
,01 
,02 

 
Fysiskt aktiva föräldrar under uppväxten 
De som haft Aktiva föräldrar under uppväxten angav i signifikant högre utsträckning ”Ge-
menskapen är god” som motiv till träning än de som haft Inaktiva föräldrar, medan de som 
haft Inaktiva föräldrar upplevde ”Väder” som ett signifikant större hinder till träning än de 
som haft Aktiva föräldrar. Inga signifikanta resultat erhölls gällande träningsupplevelse  
och –identitet, orsaker till avbrott från träning, strategier för att övervinna hinder och målsätt-
ning. 
 
Aktiva inom organiserad barn/ungdomsidrott förutom skolidrotten under uppväxten 
De av försökspersonerna som varit Aktiva inom organiserad barn/ungdomsidrott förutom 
skolidrotten angav i signifikant större utsträckning ”Träffa vänner” och ”Tävla” som motiv till 
träning, medan de som varit Icke Aktiva angav ”Öka min fysiska styrka” i signifikant större 
utsträckning än Aktiva (se tabell 5). Aktiva upplevde träningen vara ”Prestationsinriktad” i 
signifikant högre grad än Icke Aktiva. Beträffande upplevda hinder till träning upplevde Ak-
tiva ”Vill utveckla andra färdigheter/intressen” som signifikant större hinder än Icke Aktiva, 
medan Icke Aktiva upplevde ”Svårt att ta sig till anläggningen” som ett signifikant större hin-
der än Aktiva. Aktiva använde sig i signifikant högre grad av ”Att byta aktivitet” än Icke Ak-
tiva. Avseende målsättning angav Aktiva ”Lätta mål som uppnås genom väldigt lite ansträng-
ning” och ”Väldigt svåra mål som ligger klart över den nivå du tror att du kan uppnå” i signi-
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fikant större utsträckning än Icke Aktiva, medan Icke Aktiva i signifikant större utsträckning 
angav ”Ganska svåra mål som ligger lite över den nivå du tror att du kan uppnå” än Aktiva. 
 
Tabell 5. Skillnader utifrån deltagande inom barn/ungdomsidrott under uppväxten. 
 Aktiva Icke Aktiva  
Kategori M SD M SD t df p 
Motivation 

� Träffa vänner 
� Öka min fysiska styrka 
� Tävla 

 
3,3 
4,4 
2,2 

 
1,3 
,92 
1,4 

 
2,6 
4,8 
1,6 

 
1,5 
,45 
1,1 

 
2,4 
2,6 
2,5 

 
164 
164 
164 

 
,02 
,01 
,02 

Träningsupplevelse och –identitet 
� Prestationsinriktad 

 
2,4 

 
1,4 

 
1,8 

 
1,1 

 
2,3 

 
164 

 
,02 

Orsak till avbrott från träning 
Inga signifikanta resultat 

       

Upplevda hinder till träning 
� Vill utveckla andra färdigheter/intressen 
� Svårt att ta sig till anläggningen 

 
2,0 
1,1 

 
1,1 
0,3 

 
1,6 
1,3 

 
8,3 
0,6 

 
2,0 
2,1 

 

 
164 
164 

 
,05 
,04 

Strategier för att övervinna hinder 
� Att byta aktivitet 

 
2,6 

 
1,4 

 
1,9 

 
1,1 

 
2,4 

 
164 

 
,02 

Målsättning 
� Jag sätter lätta mål 
� Jag sätter ganska svåra mål 
� Jag sätter väldigt svåra mål 

 
4,2 
2,0 
3,4 

 
1,2 
1,1 
1,4 

 
3,8 
2,6 
4,1 

 
1,4 
1,3 
1,1 

 
2,0 
-2,7 
-2,7 

 
163 
163 
163 

 
,05 
,01 
,01 

 
Diskussion  

 
Syftet med förevarande studie var att undersöka individers motivation till och upplevelse av 
motion, vad som leder till avbrott i ett motionsprogram, upplevda hinder till motion, vilka 
strategier de som upprätthåller sina motionsvanor använder för att överkomma dessa hinder 
och slutligen om de använder sig av målsättningar för sitt motionerande. Detta undersöktes 
utifrån bakgrundsvariablerna kön, ålder, erfarenhet, träningsfrekvens och barndomshistorik. 
Resultaten diskuteras utifrån de frågeställningar som ställdes för undersökningen. 
 
Vad motiverar individer att motionera? 
Som vanligaste motiv till att träna angavs förbättra konditionen, öka fysisk styrka och att ha 
roligt i fallande ordning. Skillnaderna mellan dessa variabler var mycket små och rankningen 
var hög, vilket kan tolkas som att alla tre variablerna är viktiga motiv till att träna. Variabeln 
ha roligt har även i tidigare studier visat sig vara bland de främsta skälen till att motionera 
(Koivula, 1999b; Engström et. al., 1993), liksom att öka den fysiska styrkan (Tergerson & 
King, 2002). Variabeln ha roligt kan även kopplas till Social Exchange Theory genom att 
upplevelsen av tillfredsställelse och glädje i aktiviteten relateras till ett större engagemang. 
Vidare fann Ostir med kollegor (2003) att förbättring av individers positiva emotioner gent-
emot motion genom ökad self-efficacy ökade deras deltagande i motionsbeteenden, vilket kan 
sägas ligga i linje med detta. Likaså studien av Heck och Kimiecic (1993) är intressant i sam-
manhanget eftersom de fann att individer ansåg att social interaktion, kamratskap och möjlig-
heten att umgås med vänner i motionssammanhang var positiva och glädjerika upplevelser. 
Interaktionen vid anläggningen kan alltså också bidra med glädje och tillfredsställelse i ut-
övandet, vilket kan relateras till att Erfarna och de som varit Aktiva inom barn/ungdomsidrott 
ansåg att träffa vänner var viktigare än sina motpoler. Likaså ansåg Erfarna, Högaktiva och de 
med Aktiva föräldrar under uppväxten att god gemenskap var viktigare än sina motpoler. Det-
ta skulle kunna förklaras med att dessa grupper generellt kan antas ha stor erfarenhet av trä-
ning/motion och att de med tiden funnit att interaktionen är viktigare än aktiviteten i sig, samt 
med att de finner större glädje i aktiviteten genom samvaron. Att variabeln förbättra min kon-
dition rankades högst skulle kunna förklaras med att individer anser det vara viktigt att vara i 
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god form för att orka med de dagliga kraven i vardagslivet. Detta kan kopplas till att hälsa och 
fysisk form i flera tidigare studier (Buckworth et. al., 2001; Campbell et. al., 2001; Koivula, 
1999b; Morey et.al., 2003; Martin & Sinden, 2001; Tergerson & King, 2002) har visat sig 
vara viktigt i motionssammanhang. 
 
Att män rankade tävling högre än kvinnor är i linje med tidigare forskning av Koivula 
(1999b) och skulle kunna bero på att män i större utsträckning kan antas ägna sig åt aktiviteter 
med tävlingsinslag såsom bollsporter medan kvinnor möjligen företrädesvis ägnar sig åt mo-
tionsaktiviteter såsom aerobic och jympa. Det faktum att män i högre utsträckning än kvinnor 
angav rehabilitering från en skada som ett motiv till att träna talar för detta antagande efter-
som bollsporter kan förmodas ha högre skaderisk. Erfarna, Medelålders, Äldre Vuxna och 
kvinnor motiverades i signifikant högre grad än sina motpoler av att hantera/reducera stress. 
Resultaten kan knytas an till studien av Erickson och Gillespie (2000) genom att kvinnor kän-
ner större ansvar för familjeåtaganden och därmed känner behov av att komma ifrån för att 
klara de dagliga sysslorna. Detta resonemang underbyggs av det faktum att kvinnor ansåg det 
viktigare än män att få en time-out från det dagliga livet. Resultatet är också i linje med Koi-
vulas (1999b) studie där kvinnor rankade vikten av att reducera stress högre än män. Likaså är 
det rimligt att anta att Medelålders vanligtvis har familj och samtidigt har fullt upp med arbe-
tet och därför också ser träningen som ett tillfälle att hämta nya krafter. Krav från familjen har 
även i andra tidigare studier visat sig vara ett potentiellt hinder till motion (Buckworth & 
Dishman, 2002) vilket ger stöd för dessa antaganden. Då kategorin Äldre Vuxna sträcker sig 
från 45 års ålder skulle detta delvis kunna gälla även för dem.  
 
Det faktum att Erfarna i större utsträckning ansåg sig motiveras av att hantera/reducera stress 
än Nybörjare skulle kunna förklaras med att de just genom sin erfarenhet funnit att träningen 
både ger nya krafter och en time-out istället för att ses som ännu ett krav eller tvång att pressa 
in i schemat. Detta resonemang underbyggs av att Nybörjare i högre grad upplevde träningen 
som ett tvång. Erfarna motiverades också mer av att ha roligt, god gemenskap, träffa vänner, 
känna sig kompetenta samt av att tävla. Variabeln ha roligt kan bland annat kopplas till self-
efficacy genom att Erfarna kan antas ha högre motionsspecifikt självförtroende och därmed 
kanske mer positiva emotioner gentemot aktiviteten (Ostir et. al., 2003). Situationsspecifikt 
självförtroende påverkar sannolikt även variablerna att känna sig kompetent och att tävla. 
Postulaten i Social Exchange Theory kan relateras till variablerna ha roligt, god gemenskap 
och träffa vänner genom att Erfarna sannolikt sätter stort värde på den gemenskap som upp-
står efter en tids interaktion och därmed finner större glädje och tillfredsställelse i aktiviteten 
genom att belöningarna är större än kostnaderna. Detta kan vidare relateras till resultaten av 
både Auld och Case (1997) och Heck och Kimiecic (1993).  Högaktiva rankade god gemen-
skap, känslan av kompetens, att förbättra färdigheter, status/erkännande och tävling högre än 
Lågaktiva. De tre förstnämnda variablerna skulle kunna förklaras med samma argument som 
föreslagits ovan gällande Erfarna versus Nybörjare, det vill säga genom Social Exchange 
Theory och situationsspecifikt självförtroende. Detta bland annat på grund av att Högaktiva i 
viss mån också kan förmodas vara erfarna motionärer. I studien av Engström med kollegor 
(1993) tenderade högaktiva att prioritera egenvärdet, vilket skulle kunna kopplas till att Hög-
aktiva i förevarande studie rankade god gemenskap högre än Lågaktiva. Detta motsägs dock 
till viss del av att även variablerna status/erkännande och tävling rankades högre av Högakti-
va än av Lågaktiva. Emellertid var rankningen av dessa förhållandevis låg jämfört med de 
övriga variablerna. Variablerna status/erkännande och tävling kan rimligen antas vara relate-
rade, liksom att det är troligt att individer som tränar mycket också anser det vara viktigare att 
visa upp och testa resultaten av sina ansträngningar. Även de som haft fysiskt Aktiva föräldrar 
under uppväxten ansåg god gemenskap vara viktig, vilket skulle kunna förklaras med att de 
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tidigt introducerats till och fått uppleva gemenskapen i exempelvis lagidrott. Här skulle postu-
laten i Expectancy-Value Theory kunna användas genom att de påverkats av andras attityder 
och förväntningar, samt affektiva minnen. Xiang med kollegor (2003) fann att föräldrar över-
för sina övertygelser och förväntningar till sina barn vilket därmed påverkar barnens motiva-
tion till fysisk aktivitet. Det ger vid handen att om föräldrarna upplevt gemenskapen som po-
sitiv och värdefull har de sannolikt överfört detta till sina barn, som därmed upplever god ge-
menskap som en viktig motivationsfaktor. Att träffa vänner och att tävla ansågs viktigare för 
dem som varit Aktiva inom barn/ungdomsidrott under uppväxten än för de som varit Icke 
Aktiva. Detta skulle kunna förklaras ur samma perspektiv som ovan gällande Erfarna, bland 
annat eftersom de som ägnat sig åt barn/ungdomsidrott rimligtvis kan anses vara erfarna. 
Även här skulle resultaten kunna kopplas till Social Exchange Theory och kostnader versus 
belöningar genom interaktionen med vänner. Likaså kan det kopplas till Expectancy-Value 
Theory. Avseende variabeln att tävla genom värdet i att lyckas eller misslyckas, uppfattning 
om kompetens och individuella mål; avseende variabeln att träffa vänner genom affektiva 
minnen, etc. Motiv till att tävla kan även relateras till self-efficacy och de förväntningar indi-
viden har på att lyckas utifrån tidigare erfarenheter. Vidare har barn/ungdomsidrott vanligen 
inslag av tävling, exempelvis genom bollsporter, vilket kan lägga en grund för individer till att 
uppskatta och eventuellt även föredra tävlan. Anledningen till att de som varit Inaktiva under 
uppväxten prioriterade att öka sin fysiska styrka skulle kunna ligga i sakens natur då de möj-
ligen kan antas ha en sämre grundfysik. Det kan även bero på att de som börjar motionera i 
vuxen ålder gör detta för att, som nämnts ovan, klara det dagliga livets krav genom att öka sin 
fysiska styrka och förbättra sin kondition. Dock bör nämnas att variabeln öka sin fysiska styr-
ka rankades förhållandevis högt även av dem som varit Aktiva, vilket sammantaget ligger i 
linje med att denna variabel också var bland de främsta motiven rent generellt och kan kopp-
las till tidigare forskning (Tergerson & King, 2002). 
 
Hur upplever individer sitt motionerande? 
Den vanligaste upplevelsen förknippad med träning var att den var ett verktyg för att hålla sig 
i form, ett verktyg till bättre hälsa och en källa till glädje och tillfredsställelse. Att träningen 
upplevs som ett verktyg för att hålla sig i form stämmer överens med tidigare forskning av 
Tergerson och King (2002), som fann att både män och kvinnor ansåg att hålla sig i form var 
bland de viktigaste motiven till att motionera, samt med en studie av Campbell med kollegor 
(2001) som fann att över 90 % av deltagarna ansåg det vara viktigt att ha som mål att hålla sig 
i form. Att träningen upplevs som ett verktyg till bättre hälsa stämmer överens med tidigare 
forskning av Cohen-Mansfield med kollegor (2003) som visade att individers främsta motiv 
till motion var att förbättra hälsan eller att må bättre fysiskt. Det kan på liknande sätt kopplas 
till resultaten från Koivulas (1999b) studie som visade att fysisk hälsa var bland de främsta 
motiven att motionera bland både kvinnor och män. Resonemanget kan i viss mån även rela-
teras till begreppet investeringsvärde från undersökningen av Engström med kollegor (1993) 
genom att syftet med träningen är delvis pragmatiskt, det vill säga av instrumentell natur. Det 
faktum att träningen upplevdes som en källa till glädje och tillfredsställelse kan associeras till 
att ett av de främsta motiven till att träna var att ha roligt, vilket även i tidigare studier visat 
sig vara bland de främsta skälen till att motionera (Koivula, 1999b; Engström et. al., 1993). 
Medelålders och Äldre Vuxna upplevde i större utsträckning än Yngre Vuxna att träningen 
var en livsstil/identitet och stresslösande. Detta skulle möjligen kunna förklaras med att de i 
kraft av sin ålder funnit sig tillrätta med sitt motionerade, inrättat sitt liv utifrån ett aktivt le-
verne, samt funnit en slags identitet i detta. Att de även upplevde träningen mer stresslösande 
än Yngre Vuxna stämmer överens med tidigare forskning av Campbell med kollegor (2001) 
som visade att äldre vuxna tyckte det var viktigare än yngre vuxna att slappna av och glömma 
vardagen samt att känna sig mentalt alerta. Yngre Vuxna upplevde träningen vara mer presta-
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tionsinriktad än Medelålders och Äldre Vuxna, vilket ligger i linje med ovanstående resone-
mang. Även detta skulle kunna relateras till resultaten av Campbell med kollegor (2001) där 
det visade sig att yngre vuxna ansåg det viktigare att söka spänning och äventyr än äldre vux-
na. Sammantaget indikerar detta att inställningen till motion skiljer sig åt utifrån ett åldersper-
spektiv. Erfarna upplevde träningen vara en identitet/livsstil, prestationsinriktad, en utmaning, 
en gemenskap, stresslösande, en fristad, en mental kick, energiskapande och en källa till gläd-
je och tillfredsställelse i större utsträckning än Nybörjare. Att Erfarna upplevde träningen mer 
som en identitet/livsstil än Nybörjare kan sannolikt ligga i sakens natur eftersom de ägnat sig 
åt fysisk aktivitet under längre tid. Variablerna prestationsinriktning och utmaning är sanno-
likt nära relaterade och skulle även de kunna förklaras med att individer först efter en tid bör-
jar se sin träning utifrån dessa perspektiv. Erfarenhet torde även, som nämnts ovan, leda till 
högre situationsspecifikt självförtroende, vilket leder till att individen sätter högre mål och 
arbetar hårdare för att uppnå dessa mål (Berger et. al., 2002). Detta skulle kunna kopplas vida-
re till postulaten i Achievement Goal Theory, gällande uppgiftsorienterad målsättning. Mot 
bakgrund av resultaten är det rimligt att anta att Erfarna har en mer uppgiftsorienterad inställ-
ning till sin träning, vilket bland annat leder till en känsla av ökad kontroll - som i sin tur leder 
till ökat situationsspecifikt självförtroende. Self-efficacy kan enligt Martin och Sinden (2001) 
även relateras till upprätthållande av motionsvanor, vilket sluter denna cirkel.  
 
Gällande variabeln god gemenskap är det rimligt att anta att denna utvecklas efter en längre 
tids interaktion, samt att Erfarna kan tänkas ha deltagit i barn/ungdomsidrott och därmed fin-
ner gemenskapen vara viktig och betydelsefull, vilket också bekräftas av att Erfarna motive-
rades mer av att ha roligt, god gemenskap och att träffa vänner. Då Erfarna också i högre grad 
upplevde träningen vara en källa till glädje och tillfredsställelse skulle detta kunna innebära 
att träningen upplevs vara en källa till glädje och tillfredsställelse genom just gemenskap och 
interaktion med andra motionärer. Enligt Social Exchange Theory relateras glädje och till-
fredsställelse till större engagemang och det kan därmed antas att Erfarna håller fast vid sitt 
motionsbeteende delvis på grund av dessa faktorer. Ovanstående resonemang styrks av Heck 
och Kimiecics resultat (1993) som bland annat visade att individer ansåg social interaktion, 
umgänge med vänner och kamratskap i motionssammanhang vara positiva och glädjerika 
upplevelser. Variablerna stresslösande, en fristad, en mental kick och energiskapande är även 
de nära relaterade och att alla dessa upplevdes starkare av Erfarna än av Nybörjare indikerar 
att detta är något som uppstår efter en tids motionerande, vilket styrks av det faktum att Ny-
börjare i högre grad upplevde träningen som ett tvång. Dessa faktorer rörande det psykologis-
ka välbefinnandet gör att förevarande studie kan i viss mån sägas ligga i linje med tidigare 
forskning som har visat att individer som motionerar regelbundet har färre depressionssymp-
tom (Buckworth & Dishman, 2002). Kvinnor upplevde träningen vara mer en livsstil/identitet, 
en rutin, ett verktyg för att gå ner i vikt, en time-out från dagliga livet, en mental kick och en 
källa till glädje och tillfredsställelse än män, medan män i högre grad upplevde träningen vara 
prestationsinriktad. Det sistnämnda kan relateras till att män i förevarande studie även i högre 
grad motiverades av att tävla än kvinnor och kan därmed också knytas an till Koivulas 
(1999b) resultat, liksom till ovanstående resonemang angående att män företrädesvis kan an-
tas välja aktiviteter med tävlingsinslag. Variablerna livsstil/identitet och rutin är knutna till 
varandra och att kvinnor upplever dessa starkare än män kan tyckas vara lite av en överrask-
ning mot bakgrund av ovanstående resonemang om könsskillnader avseende familjeansvar 
etc. Däremot ligger time-out från dagliga livet och en mental kick helt i linje med övriga re-
sultat och resonemang, vilket sammantaget indikerar att träningen har stor psykologisk bety-
delse för kvinnor, att de därför prioriterar denna och därmed skapat en form av rutin och iden-
titet härur. Detta skulle även kunna kopplas till att de upplevde träningen vara en källa till 
glädje och tillfredsställelse då det sannolikt ses som en form av avkoppling och chans att ägna 
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sig åt sina egna behov, kanske genom interaktion och gemenskap på anläggningen. Detta kan 
i så fall kopplas till Heck och Kimiecic (1993) som fann att social interaktion, kamratskap och 
möjligheten att umgås med vänner i motionssammanhang var positiva och glädjerika upple-
velser. Att kvinnor i högre grad än män upplevde träningen som ett verktyg för att gå ner i 
vikt har framkommit i tidigare forskning (Tergerson & King, 2002; Koivula, 1999b) och är 
föga överraskande med tanke på dagens skönhetsideal och exponeringen av detsamma i me-
dia.  
 
Högaktiva upplevde i större utsträckning träningen som en livsstil/identitet, en utmaning, pre-
stationsinriktad, en fristad, en mental kick och en källa till glädje och tillfredsställelse än Låg-
aktiva. Detta kan kopplas till antagandet ovan gällande motiven till träning att Högaktiva ock-
så har större erfarenhet och därmed upplever dessa variabler starkare än Lågaktiva enligt 
samma resonemang. Likaså kan diskussionen angående samma variabler för Erfarna versus 
Nybörjare överföras på frekvensgrupperna. Att Högaktiva såg träningen mer som en livs-
stil/identitet kan sannolikt bero på att de ägnar mer tid åt densamma, likaså att de av samma 
skäl också upplever träningen vara mer prestationsinriktad och utmanande. Ett tänkbart anta-
gande vore även att de Högaktiva är mer aktiva just på grund av de sistnämnda, positiva vari-
ablerna, vilket i så fall kan associeras med egenvärdet (Engström et. al., 1993), även om är 
svårt att avgöra vilket som är hönan och ägget i detta sammanhang. De som varit Aktiva inom 
barn/ungdomsidrott under uppväxten upplevde träningen vara mer prestationsinriktad än de 
som varit Icke Aktiva, vilket möjligen kan kopplas till att de som varit Aktiva också i större 
utsträckning motiverades av att tävla. Detta skulle sammantaget kunna förklaras med samma 
resonemang som ovan gällande motiv till träning, det vill säga utifrån att barn/ungdomsidrott 
vanligtvis innefattar tävlan samt utifrån postulaten angående situationsspecifikt självförtroen-
de.  
 
Vad leder till avbrott i ett motionsprogram? 
De vanligaste orsakerna till ett längre oplanerat avbrott från regelbunden motionsaktivitet var 
skada, tidsbrist och motivationsbrist, vilket kan relateras till tidigare forskning där dessa vari-
abler visat sig upplevas som hinder till träning/motion (Cohen-Mansfield et. al., 2003; Buck-
worth et. al., 2002; Fischman, 2003; Henderson & Marble, 1996; Tergerson & King, 2002; 
Weinberg & Gould, 1999). Alla deltagare i förevarande studie var aktiva vid insamlandet av 
materialet trots att närmare hälften av dem haft ett eller flera avbrott. Detta tyder på att de i 
stor utsträckning antingen har förutsett potentiella hinder till träning och funnit alternativa 
åtgärder och goda strategier att tillgå enligt Relapse Prevention Theory, samt framgångsrikt 
utmanat sin AVE-effekt. Högaktiva hade haft fler avbrott än Lågaktiva, vilket skulle kunna 
förklaras rent logiskt med att Högaktiva har en större exponering av träning och därmed bland 
annat utsätts för högre skaderisk. Att Medelålders haft längre avbrott än Yngre Vuxna skulle 
kunna bero på att individer upplever skada som ett större hinder till motion ju äldre de blir 
(Booth et. al., 2002), samt på att Medelålders kan antas ha större krav på sig gällande familje-
ansvar och därmed har svårare att hinna med sin träning. Män angav tidsbrist, brist på motiva-
tion och anläggningsfaktorer som orsaker till avbrott i högre utsträckning än kvinnor. Detta 
skiljer sig från tidigare forskning avseende variabeln tidsbrist (Tergerson & King, 2002) där 
män snarare ansåg den största barriären vara att de prioriterade andra aktiviteter, medan kvin-
nor rankade tidsbrist högre. Att män angav motivationsbrist i högre utsträckning än kvinnor 
skulle kunna relateras till kvinnors främsta motiv till träningen, det vill säga öka sin fysiska 
styrka, hantera/reducera stress och att få en time-out från dagliga livet. Detta indikerar att 
kvinnorna i förevarande studie i högre grad motiverades av egenvärdet och att de därmed inte 
upplever motivationen som ett lika stort problem eftersom de i så fall är ute efter de positiva 
upplevelser som träningen ger. I studien av Engström med kollegor (1993) var rankningen av 
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variablerna investeringsvärde och egenvärde generellt tämligen likvärdig kvinnor kontra män. 
Dock var kvinnornas rankning marginellt högre, vilket skulle kunna tolkas som en överens-
stämmelse studierna emellan. Gällande anläggningsfaktorer kan tänkas att män, i och med att 
de kan antas ägna sig mer åt bollsporter och andra idrotter som kräver instrument, också stäl-
ler högre krav på materiel och anläggning än kvinnor. Lågaktiva angav tidsbrist som en större 
orsak till avbrott än Högaktiva. Detta skulle kunna förklaras av att de är mindre aktiva just på 
grund av att de inte hinner avsätta mer tid till träning/motion. Detta resonemang underbyggs 
av att Lågaktiva rankade stress/tidsbrist som ett signifikant större hinder till träning än Högak-
tiva. Det skulle även kunna bero på att Högaktiva kan antas prioritera sin träning, exempelvis 
på grund av att de sannolikt har varit aktiva under en längre tid, samt tenderade att vara mer 
prestationsinriktade och såg träningen som en livsstil/identitet. Resonemanget går också att 
relatera till det faktum att Högaktiva i högre grad ansåg sig ha en klart definierad målsättning, 
vilket även det kan förmodas leda till att en aktivitet prioriteras framför en annan. Detta bland 
annat eftersom målsättning både ger fokus och ett syfte till ansträngningarna (Winter, 1995). 
 
Vilka hinder upplever individer att de har till att motionera? 
De vanligaste hindren till träning var stress/tidsbrist, trötthet och brist på motivation, variabler 
som framkommit även i tidigare forskning (Cohen-Mansfield et. al., 2003; Buckworth et. al., 
2002; Henderson & Marble, 1996; Weinberg & Gould, 1999). Medelålders rankade avsaknad 
av barnpassning och mycket att göra i hemmet som större hinder än Yngre och Äldre Vuxna. 
Dessa variabler kan sägas vara nära relaterade och det ger en tydlig koppling till resonemang-
et ovan gällande familjeansvar, vilket i tidigare studier visat sig vara hinder till motion 
(Buckworth & Dishman, 2002; Erickson & Gillespie, 2000). Medelålders lade också större 
vikt vid dåliga instruktörer/redskap än Äldre Vuxna, vilket skulle kunna förklaras med att 
resultatet för Medelålders var 1,6 med en standardavvikelse på 1,6 som möjligen kan ses som 
en felkälla. Det skulle även kunna bero på att individer i medelåldern som nämnts tidigare kan 
antas ha större krav på sig och därmed också kräver mer av sin omgivning. Kanske Medelål-
ders också använder sig av redskap i sin träning i större utsträckning än Äldre Vuxna, som 
kan antas ägna sig mer åt aktiviteter såsom jympa, promenader etc. Yngre Vuxna ansåg viljan 
att träffa vänner utanför träningen samt viljan att utveckla andra färdigheter/intressen vara ett 
större hinder än Medelålders och Äldre Vuxna. Det sistnämnda skulle kunna relateras till att 
Yngre Vuxna inte heller såg träningen som en identitet/livsstil i samma utsträckning som Me-
delålders och Äldre Vuxna och därmed också vill ägna sig andra aktiviteter. Detta skulle även 
kunna relateras till att yngre vuxna anser det vara viktigare att söka äventyr och spänning än 
äldre vuxna (Campbell et. al., 2001). Det är också rimligt att anta att Yngre Vuxna studerar 
eller inleder en karriär och därmed vill lägga mer tid och energi på att utveckla dessa färdig-
heter. Avseende viljan att träffa vänner utanför träningen kanske Medelålders och Äldre Vux-
na i större utsträckning har ett umgänge i anslutning till träningen än Yngre Vuxna, varför de 
sistnämnda ser denna variabel som ett större hinder. Män rankade de angivna hindren gene-
rellt högre än kvinnor, vilket i viss mån skiljer sig från tidigare forskning av Cohen-Mansfield 
med kollegor (2003) där kvinnor rapporterade fler barriärer till motion än män. Män ansåg 
också tråkigt/enformigt, viljan att träffa vänner utanför träningen, viljan att utveckla andra 
färdigheter/intressen och väder vara större hinder till träning än kvinnor. Viljan att träffa vän-
ner utanför träningen och viljan att utveckla andra färdigheter/intressen stämmer med tidigare 
forskning av Tergerson och King (2002) där män ansåg den största barriären vara att de prio-
riterade andra aktiviteter. Detta ger också en tydlig koppling till variabeln tråkigt/enformigt 
eftersom det pekar på att män vill ha mer omväxling i sina aktiviteter än kvinnor. Att väder 
var ett större hinder för män kan relateras till tidigare resonemang gällande könsskillnader där 
män antogs ägna sig mer åt aktiviteter med tävlingsinslag såsom bollsport etc. vilket vanligt-
vis genomförs utomhus. Likaså antyder resultaten att miljön har större betydelse för män, 
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bland annat genom att anläggningsfaktorer var vanligare orsak till avbrott för män än för 
kvinnor. Kvinnor ansåg avsaknad av barnpassning vara ett större hinder till träning än män, 
vilket kan hänföras till diskussionen ovan gällande antaganden om familjeansvar och 
kopplingar till litteraturen (Buckworth & Dishman, 2002; Erickson & Gillespie, 2000). 
 
Lågaktiva rankade generellt de angivna hindren högre än Högaktiva, vilket torde kunna ligga i 
sakens natur då det är sannolikt att detta kan vara en orsak till att de är mindre aktiva. Grup-
pen Lågaktiva ansåg stress/tidsbrist, energibrist, trötthet, motivationsbrist, lättja och mycket 
att göra i hemmet vara större hinder till träning än Högaktiva. Stress/tidsbrist och mycket att 
göra i hemmet kan sägas vara nära relaterade och eftersom stress/tidbrist även var det vanli-
gaste hindret till träning rent generellt är det rimligt att anta att detta är ett stort hinder för in-
divider att övervinna. En studie Buckwort et. al. (2002) fann att tidsbrist och lättja var de 
största hindren till motion och även andra studier (Fischman, 2003; Henderson & Marble, 
1996; Tergerson & King, 2002) pekar på att tidsbrist är ett potentiellt stort hinder. Att Lågak-
tiva rankar detta hinder högre kan även bero på att de sannolikt har prioriterat andra aktiviteter 
framför träningen till skillnad från de Högaktiva. Det kan även associeras till tidigare diskus-
sion gällande att Lågaktiva angav tidsbrist som orsak till avbrott från regelbunden motionsak-
tivitet i högre utsträckning än Högaktiva. Energibrist, trötthet, motivationsbrist och lättja kan 
även de sägas vara nära relaterade och har även i tidigare studier visat sig vara potentiella 
hinder till motion (Buckworth & Dishman, 2002; Buckworth et. al., 2002; Cohen-Mansfield 
et. al., 2003; Weinberg & Gould, 1999). Att Lågaktiva rankade dessa som större hinder skulle 
kunna relateras till att Högaktiva i större utsträckning upplevde träningen vara en fristad, en 
mental kick och en källa till glädje och tillfredsställelse. Om Högaktiva är mer aktiva på 
grund av att de upplever dessa variabler starkare eller om dessa variabler blir starkare ju mer 
aktiv individen är, är som sagt svårt att avgöra. Det är dock troligt att Högaktiva är mer aktiva 
just på grund av dessa psykologiska variabler eftersom de sannolikt upplever att de får mer 
energi, en värdefull time-out och mer positiva emotioner. Därmed upplever Högaktiva för-
modligen att träningen ger mer än vad den tar, det vill säga att belöningarna är större än kost-
naderna i enlighet med Social Exchange Theory, vilket leder till ett större engagemang. Gi-
vetvis torde då omvänt gälla för Lågaktiva att kostnaderna upplevs vara större än belöningar-
na, vilket ger mindre glädje och tillfredsställelse, något som i sin tur relateras till lägre enga-
gemang. Högaktiva ansåg dåliga instruktörer/redskap vara ett större hinder till träning än 
Lågaktiva. Även detta kan delvis förklaras med att Högaktiva spenderar mer tid vid träningen 
och därmed rent naturligt kan förväntas ställa högre krav på utrustning etc. Det kan också 
hänföras till resonemanget ovan där Högaktiva också kunde förväntas vara mer erfarna, vilket 
ger vid handen att de kan förväntas ställa högre krav på dessa faktorer.  
 
De med Inaktiva föräldrar under uppväxten ansåg väder vara ett större hinder till träning än de 
som hade haft Aktiva föräldrar. Det är rimligt att anta att föräldrarna överfört sina värderingar 
till sina barn (Xiang et. al., 2003) genom att själva inte ha låtit sig påverkas av detta hinder. 
Det kan också associeras till att dessa individer kanske har lättare att finna alternativa aktivite-
ter vid upplevda hinder enligt Relapse Prevention Theory, exempelvis genom att tänka ”om 
det regnar ute så springer jag inne på löpbandet istället”, eller ”om det är halt och kallt ute kan 
jag träna i gymet istället för att cykla”. Kanske har dessa individer också högre situationsspe-
cifikt självförtroende tack vare att deras föräldrar varit positiva förebilder, vilket gör att de har 
större förtroende för sin förmåga att lyckas och därmed arbetar hårdare för att överkomma 
barriärer (Buckworth et. al., 2002). De som varit Aktiva inom barn/ungdomsidrott under upp-
växten upplevde viljan att utveckla andra färdigheter/intressen vara ett större hinder än de som 
varit Icke Aktiva. Det är inte ovanligt att barn provar flera olika idrotter eller andra fritidsin-
tressen och kanske därmed har detta med sig i vuxen ålder och vill ägna tid även åt dessa. 
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Däremot ansåg de som varit Icke Aktiva under uppväxten svårighet att ta sig till anläggningen 
som ett större hinder än de som varit Aktiva, vilket skulle kunna associeras till ovanstående 
diskussion gällande att de som varit Aktiva också var mer erfarna och därmed också i större 
utsträckning såg träningen som en livsstil/identitet. Det innebär sannolikt att de som varit Ak-
tiva ser träningen som en del av sitt liv och upplever därför troligen inte detta vara ett stort 
problem. Möjligen skulle detta även kunna kopplas till att de med Inaktiva föräldrar upplevde 
väder vara ett större hinder till träning genom att de som har haft fysisk aktivitet som ett na-
turligt inslag under sin uppväxt – antingen självupplevt, via sina föräldrar eller båda delar – 
har fostrats in i att sådant som väder och avstånd inte utgör något större hinder för att träna. 
Detta skulle kunna styrkas genom att Tergerson och King (2002) fann att det var gynnsamt att 
ha föräldrar som var fysiskt aktiva, liksom att Xiang med kollegor (2003) fann att föräldrar 
överför sina övertygelser till sina barn och därmed påverkar barnens motivation till fysisk 
aktivitet.  
 
Hur övervinner individer dessa hinder? 
De vanligaste strategierna för att övervinna hinder till träning var tanken på känslan efteråt, 
tanken på kicken de får av att träna och tanken på målsättningen, vilket indikerar att taktiken i 
Relapse Prevention Theory är användbar, till exempel genom att förutse hinder och finna al-
ternativa åtgärder eller att identifiera tillfällen då barriärer har forcerats (Buckworth et. al., 
2002). Detta eftersom dessa strategier kan relateras till förevarande resultat där individer ge-
nerellt använde sig av tanken på konsekvenserna av att träna/inte träna för att överkomma 
upplevda hinder till träning. Därmed är det rimligt att anta att individers inre mentala övertal-
nings- eller resonemangsprocesser om för och nackdelar med vissa beslut är av stor betydelse 
för huruvida barriärerna kan övervinnas eller ej. Detta kan i sin tur direkt kopplas till Social 
Exchange Theory och dess postulat gällande kostnader och belöningar, samt till det faktum att 
upprätthållandet av ett beteende även påverkas av hur tilltalande alternativen är (Auld & Case, 
1997; Guillet et. al., 2002). Medelålders och Äldre Vuxna använde sig i större utsträckning av 
tanken på känslan efteråt, tanken på kicken de får av att träna och tanken på att träningen är 
stresslösande än Yngre Vuxna, vilka i sin tur i högre grad upplevde att ångest fick dem att 
överkomma hinder till träning. Detta ligger i linje med övriga resultat gällande både motiv till 
träning och träningsupplevelse där Medelålders och Äldre Vuxna också i högre utsträckning 
angav hantera/reducera stress som motiv, samt upplevde träningen vara stresslösande. Detta 
kan relateras till att Campbell med kollegor (2001) fann att Äldre Vuxna tyckte det var viktigt 
att slappna av och glömma vardagen, samt att känna sig mentalt alerta. Yngre Vuxna upplev-
de däremot träningen vara mer prestationsinriktad, varifrån paralleller kan dras till variabeln 
ångest. Detta skulle kunna indikera att individer med åldern blir mer uppgiftsorienterade i sin 
målsättning, vilket också leder till ihärdighet vid motgångar, bland annat genom ökad kontroll 
(Roberts, 2001). En känsla av ökad kontroll leder i sin tur till högre self-efficacy, vilket även 
det påverkar upprätthållandet av aktiviteter positivt (Ostir et. al., 2003). Detta resonemang 
understöds av det faktum att Erfarna i högre utsträckning än Nybörjare använde sig av tanken 
på kicken de får av att träna för att övervinna hinder till träning. Kvinnor använde sig mer av 
tanken på känslan efteråt, tanken på kicken de får av att träna, tanken på förväntade resultat, 
tanken på att träningen är stresslösande, bra instruktörer och rutinen än män för att överkom-
ma hinder till träning. Tanken på känslan efteråt, kicken och att träningen är stresslösande kan 
relateras till att kvinnor också i högre grad motiverades av att hantera/reducera stress och av 
att få en time-out från dagliga livet, samt upplevde träningen vara mer en mental kick, en käl-
la till glädje och tillfredsställelse och en time-out från dagliga livet än män gjorde. Detta kan 
relateras till studien av Engström med kollegor (1993), där kvinnor tenderade att prioritera 
egenvärdet. Kvinnor verkar alltså i högre grad än män se på träningen som ett sätt att hämta 
nya krafter och att vederkvickas psykiskt, vilket kan sägas understöds av det faktum att män 
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ansåg att tävla och att rehabilitera sig från en skada var viktigare motiv till träning, samt upp-
levde träningen vara mer prestationsinriktad. Män ansåg även att tråkigt/enformigt, viljan att 
träffa vänner utanför träningen och viljan att utveckla andra färdigheter/intressen vara större 
hinder till träning, något som också kan kopplas till detta resonemang. Detta skulle kunna 
innebära att mäns inställning till träning är mer resultatinriktad medan kvinnor – trots att även 
de kan sägas ha en pragmatisk inställning – kanske lägger mer vikt på upplevelsen förknippad 
med träningen. Sammantaget stödjer detta antagandet ovan att kvinnor lägger stor vikt vid 
träningens egenvärde. Att kvinnor i större utsträckning än män använde sig av tanken på för-
väntade resultat ligger i linje med att de också i högre grad upplevde träningen vara ett verk-
tyg till att gå ner i vikt, vilket stöder antagandet ovan att kvinnor till viss del även ser nyttobe-
tonat på träningen. Kvinnor ansåg också att bra instruktörer hjälpte dem att överkomma upp-
levda hinder till träning, något som möjligen skulle kunna relateras till att de också i högre 
utsträckning upplevde träningen vara en källa till glädje och tillfredsställelse. Detta kan asso-
cieras till Expectancy-Value Theory där det postuleras att sannolikheten att en aktivitet blir 
vald framför andra bland annat grundas i ett inre värde, det vill säga glädjen i att utföra aktivi-
teten (Eccles & Whigfield, 2002; Xiang et. al., 2003). Bra instruktörer bidrar sannolikt till 
upplevelsen av glädje och tillfredsställelse vid utförandet av aktiviteten, och kan därför antas 
vara en viktig komponent för individer som lägger stor vikt vid positiva emotioner i samband 
med träning. Att kvinnor kände sig hjälpta av rutinen för att överkomma hinder till träning 
ligger på ett naturligt vis i linje med att de också i större utsträckning upplevde träningen vara 
en rutin och en livsstil/identitet. 
 
Högaktiva använde sig i större utsträckning än Lågaktiva av tanken på sin målsättning för att 
överkomma hinder till träning, vilket kan kopplas till att de också i högre grad motiverades av 
att förbättra sina färdigheter och att tävla, samt upplevde träningen vara en utmaning och mer 
prestationsinriktad. Det är rimligt att anta att Högaktiva delvis är mer aktiva just för att de är 
mer hängivna sin målsättning och därmed investerar mer tid och energi för att uppnå dessa 
mål, vilket skulle kunna kopplas till ovanstående resonemang där de antogs lägga större vikt 
vid att visa upp och testa resultaten av sina ansträngningar. Detta antagande understöds även 
av det faktum att Högaktiva ansåg sig ha en klart definierad målsättning i högre grad än Låg-
aktiva, samt oftare satte mål med sin träning. De som hade varit Aktiva inom 
barn/ungdomsidrott använde sig i högre grad av att byta aktivitet för att överkomma hinder till 
träning än de som varit Icke Aktiva. Detta kan sägas stödja ovanstående resonemang gällande 
upplevda hinder och viljan att utveckla andra färdigheter/intressen genom att de kan tänkas ha 
flera olika alternativ på lut. Likaså kan det kopplas till antagandet att aktiva barn provar flera 
olika idrotter eller andra fritidsintressen och därmed också har flera alternativ att välja mellan. 
Även resonemanget gällande Relapse Prevention Theory skulle kunna appliceras på dessa 
resultat då en av grundpelarna i denna teori utgörs av att individen har strategier för att byta 
till en alternativ aktivitet då hinder uppstår. Detta kan i viss mån bidra med ytterligare stöd till 
tidigare undersökningar såsom Buckworth och Dishman (2002) vilka ansåg teorin vara an-
vändbar inom motionsområdet. Det styrker möjligen även Larimer och Palmers metaanalys 
(1999) som visade stöd både för teorin som sådan och dess tillämpade effektivitet. 
 
Använder sig individer av målsättning för sitt motionerande och i så fall hur? 
Gällande hur tydlig målsättning försökspersonerna ansåg sig ha angav ca 85 % att de i viss 
mån ansåg sig ha en klart definierad målsättning. Likaså angav ca 84 % att de relativt ofta 
sätter mål med sin träning. Sammantaget indikerar detta att målsättning är en vanligt före-
kommande komponent i motionsutövandet, vilket kan relateras till Gallucci (1995), som fann 
att 90 % av deltagarna hade mål för sitt motionerande samt att de som ansåg att mål var bety-
delsefulla och rimliga att uppnå hade högre närvaro vid motionsutövandet. Detta kan i sin tur 
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associeras med att Högaktiva i förevarande studie hade en klart definierad målsättning och 
ofta satte mål med sin träning i större utsträckning än Lågaktiva, samt till synes hade en mer 
produktiv målsättningsstrategi. De vanligaste typerna av målsättning var lätta mål som kan 
uppnås genom väldigt lite ansträngning och väldigt svåra mål som ligger klart över den nivå 
som individen tror sig kunna uppnå, vilket kan beskrivas som ytterligheter av målsättning. Att 
sätta lätta mål resulterar i att det motionsspecifika självförtroendet stärks, genom att dessa mål 
sannolikt uppnås ofta. Detta ökar i sin tur de positiva emotionerna gentemot träningen och 
därmed ökar också utsikterna att hålla fast vid beteendet (Ostir et. al., 2003). Väldigt svåra 
mål som ligger klart över den nivå som individen tror sig kunna uppnå är en individuell upp-
skattning som sannolikt påverkas av individens self-efficacy. Likaså kan det relateras till  
Expectancy-Value Theory som hävdar att förväntningar influerar bland annat ihärdighet och 
val av uppgift. En individs uppfattning om vad som är en svår uppgift kanske inte är helt kor-
rekt beroende på att individer kan både över- och underskatta sin egen förmåga. Det är exem-
pelvis rimligt att anta att en van och erfaren motionär har en mer realistisk syn på sin förmåga 
än en nybörjare eftersom den förstnämnde kanske bättre kan uppskatta sina färdigheter och 
begränsningar. Ett troligt scenario är att nybörjare tenderar att underskatta sin förmåga och 
därför upplever sådant som egentligen ligger inom dess förmåga vara svårt att uppnå. Det är 
även möjligt att erfarna motionärer också besitter större kunskap angående målsättningsstra-
tegier och därför har en annan syn på processen, förslagsvis genom att de kanske har deltagit i 
barn/ungdomsidrott under uppväxten. De som har erfarenhet av målsättning har troligen kun-
skap om vikten av att dela in långsiktiga och svåra mål i mindre korttidsmål (Winter, 1995). 
Individens uppfattning om målets svårighetsgrad blir rimligtvis mer realistisk om denne tyd-
ligt ser processen fram till det utstakade målet och kan bocka av delmålen allteftersom de 
uppnås.  
 
Yngre Vuxna använde sig i större utsträckning än Medelålders av korttidsmål. Detta skulle 
kunna sägas emotsäga ovanstående resonemang gällande erfarenhet och målsättningar. Emel-
lertid skulle det också kunna bero på att kategorin Yngre Vuxna sträcker sig upp till 29 år, 
vilket ger vid handen att många av dessa kan ha lång erfarenhet av träning. Det är även troligt 
att många av dem deltagit i barn/ungdomsidrott eftersom ca 80% av försökspersonerna varit 
Aktiva under uppväxten. Högaktiva ansåg sig i större utsträckning än Lågaktiva ha en klart 
definierad målsättning samt att de ofta satte mål med sin träning. Detta ligger helt i linje med 
ovan diskuterade resultat och resonemang gällande såväl motivation till träning och tränings-
upplevelse som strategier för att övervinna hinder till träning. Det kan även kopplas till anta-
gandet ovan att Högaktiva också till viss del kan förmodas vara mer erfarna än Lågaktiva. En 
klart definierad målsättning leder också sannolikt till ett större engagemang, vilket kan vara 
en av anledningarna till att Högaktiva prioriterar sin träning framför andra aktiviteter och läg-
ger mer tid på densamma. Högaktiva satte även i större utsträckning än Lågaktiva långsiktiga 
mål, kortsiktiga mål, lätta mål som ligger klart under den nivå som individen tror sig kunna 
uppnå och ganska lätta mål som ligger lite under den nivå som individen tror sig kunna upp-
nå. Detta tillsammans med en klart definierad målsättning och frekvent användande av mål-
sättningar kan relateras till tidigare forskning som visat att de som ansåg att mål var betydel-
sefulla och rimliga att uppnå hade högre närvaro vid motionsutövandet (Gallucci, 1995). Det 
stämmer även överens med ovanstående resonemang avseende målsättningar, liksom fördelen 
med att använda sig av både lång- och korttidsmål (Weinberg & Gould, 1999; Winter, 1995). 
Användande av korttidsmål har visat sig öka träningsfrekvens och vidmakthållande av mo-
tionsvanor, samt upplevelsen av glädje i utövandet (Glaros & Janelle, 2001). Det faktum att 
Högaktiva i förevarande studie i högre grad upplevde träningen vara en källa till glädje och 
tillfredsställelse samt i större utsträckning använde sig av korttidsmål styrker detta. Det är 
sannolikt att dessa variabler är viktiga byggstenar i strävandet för att upprätthålla initierade 
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motionsvanor över tid. Lågaktiva ansåg sig i större utsträckning sätta ganska våra mål som 
ligger lite över den nivå individen tror sig kunna uppnå och väldigt svåra mål som ligger klart 
över den nivå som individen tror sig kunna uppnå. Detta kan associeras med ovanstående re-
sonemang där det antogs att erfarna motionärer troligen hade mer insikt avseende målsätt-
ningar såväl som avseende sin förmåga. Detta förutsatt att Lågaktiva enligt samma premisser 
som gäller Högaktiva omvänt kan antas vara mindre erfarna. Det är emellertid troligt att Hög-
aktiva genom att de ägnar mer tid åt sin träning samt mot bakgrund av förevarande studies 
resultat också har mer erfarenhet och kunskap om målsättningsstrategier som nämnts ovan. 
Resultaten pekar även mot att Högaktiva har en mer uppgiftsorienterad målsättning, bland 
annat på grund av att de motiverades av god gemenskap, känslan av kompetens och att för-
bättra sina färdigheter och att rankningen av dessa variabler var hög i förhållande till sta-
tus/erkännande och tävlan. Högaktiva upplevde också träningen vara mer en livsstil/identitet, 
en utmaning, prestationsinriktad, en fristad, en mental kick och en källa till glädje och till-
fredsställelse och använde sig av tanken på sin målsättning för att övervinna hinder till trä-
ningen. Sammantaget tyder detta alltså på en uppgiftsorientering och detta kan kopplas till att 
det i tidigare studier visat sig finnas ett positivs samband mellan uppgiftsorienterade mål och 
variablerna erfarenhet, intensitet och upplevelse av glädje i motionsutövandet (Kilpatrick et. 
al., 2003).  
 
De som varit Aktiva inom barn/ungdomsidrott under uppväxten satte oftare lätta mål som 
uppnås genom väldigt lite ansträngning och väldigt svåra mål som ligger klart över den nivå 
individen tror sig kunna uppnå än de som varit Icke Aktiva. Det är svårt att avgöra orsaken till 
detta, men de som varit Aktiva har möjligen större erfarenhet av, och kunskap om, målsätt-
ningsstrategier eftersom det kan förväntas vara ett vanligt inslag i organiserad idrott. Att de 
satte både lätta och väldigt svåra mål skulle rent spekulativt kunna innebära att de använder 
sig av långtidsmål (väldigt svåra mål) och delar in dessa i delmål (lätta mål). En parallell skul-
le möjligen även kunna dras till antagandet att de som varit Aktiva också är mer erfarna mo-
tionärer som därmed eventuellt har en mer realistisk syn på sin förmåga, känner sina begräns-
ningar och därför kanske är bättre på att avgöra målens svårighetsgrad i förhållande till detta. 
Som stipulerats tidigare är det också rimligt att anta att de har högre situationsspecifikt själv-
förtroende i kraft av sin erfarenhet, vilket i sin tur leder till att individen sätter högre mål och 
arbetar hårdare för att uppnå dessa. En individ med högt situationsspecifikt självförtroende 
attribuerar också vanligtvis ett misslyckande med otillräcklig ansträngning och kommer där-
för troligen att envisas för att uppnå sina mål (Bandura, 2001; Berger et. al., 2002). Resone-
manget stöds även i viss mån av det faktum att de som varit Aktiva upplevde träningen vara 
mer prestationsinriktad. I detta sammanhang skulle det situationsspecifika självförtroendet 
också kunna kopplas till Expectancy-Value Theory som hävdar att förväntningar påverkas av 
uppfattning om kompetens och svårighetsgrad, individuella mål samt självuppfattning. För-
väntningar påverkar i sin tur prestation, ihärdighet och val av uppgift. De som varit Icke Akti-
va inom barn/ungdomsidrott under uppväxten satte oftare ganska svåra mål som ligger lite 
över den nivå som individen tror sig kunna uppnå än Aktiva. I förhållande till övriga variabler 
var rankningen här låg hos båda grupperna, vilket indikerar att detta inte är någon högt priori-
terad målsättningsstrategi. Att de som varit Icke Aktiva rankade detta högre skulle emellertid 
möjligen kunna inordnas under ovanstående resonemang och resultat avseende erfarenhet, 
kunskap och uppfattning om förmåga, vilket dock är rent spekulativt.  
 
Metodval och kritik 
Metodkritik är precis som gällande all psykologisk forskning att den är reduktionistisk till sin 
natur, det vill säga stokastisk och partiell, samt att den grundas i undersökningar av hypotetis-
ka konstruktioner som inte är direkt mätbara. Med tanke på förevarande studies stora omfatt-
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ning gällande både bakgrundsvariabler och undersökta områden är ett kvantitativt tillväga-
gångssätt sannolikt den mest effektiva metoden. Detta bland annat eftersom resultaten blir 
mer hanterbara och generaliserbara, vilket innebär att resultaten från förevarande studie skulle 
kunna generaliseras med liknande medelstora svenska städer. Det faktum att insamling av 
materialet skedde i två geografiskt åtskilda städer, samt vid flera olika träningsanläggningar, 
arbetsplatser etc. bidrar också till resultatens generaliserbarhet, liksom i viss mån antalet för-
sökspersoner. Den mest framträdande kritiken gällande förevarande studie är att den baseras 
på ett för undersökningen framtaget instrument som inte använts tidigare och vars reliabilitet 
och validitet följaktligen ej bekräftats. Detta innebär att instrumentet bör testas och utvärderas 
i flera studier innan resultaten kan anses allmänt tillämpliga. Emellertid har utformningen av 
instrumentet skett mot bakgrund av vedertagna teorier, tidigare studier och andra validerade 
instrument. Författaren har även under processens gång beaktat alternativ utformning och 
revidering av instrumentet för en framtida effektivisering. En annan möjlig felkälla är även 
instrumentets storlek, eftersom försökspersonerna eventuellt kan ha upplevt det tröttsamt att 
fylla i det i sin helhet. Detta motsägs dock av det faktum att bortfallet på grund av ofullstän-
digt ifyllda formulär var mycket litet. Vidare kanske resultaten hade sett något annorlunda ut 
om undersökningen vänt sig även till drop-outs, istället för endast till aktiva motionärer. 
Rankningen av upplevda hinder till träning var generellt låg, något som skulle kunna bero på 
att försökspersonerna inte upplevde de angivna hindren särskilt besvärliga, eller att de inte 
stämde överens med försökspersonernas upplevda hinder. Det skulle dock även kunna bero på 
så kallad ”Social Desireability”, det vill säga att försökspersonerna försöker framställa sig 
själva i en bättre dager vid känsliga frågor istället för att ärligt bedöma dem.  
 
Framtida forskning 
För att hjälpa individer att upprätthålla initierade motionsvanor krävs ytterligare forskning 
inom upplevda hinder till motion samt vilka strategier som kan vara användbara för att över-
vinna dessa hinder. Vidare krävs ett adekvat instrument för att mäta dessa variabler. Det in-
strument som använts i förevarande undersökning kräver validering för att bestyrka huruvida 
det är trovärdigt och på ett adekvat vis mäter vad det avser att mäta. För att fördjupa kunska-
perna om upplevda hinder till motion samt vilka strategier individer använder sig av för att 
övervinna dessa hinder skulle det även vara intressant att undersöka detta genom en kvalitativ 
ansats. Likaså hade det varit intressant att ytterligare undersöka betydelsen av barndomshisto-
riken, då detta i tidigare studier visat sig vara av värde för individers motivation och motions-
vanor senare i livet (Heck & Kimiecic, 1993; Tergerson & King, 2002). 
 
Slutsats  
Det främsta motivet till träning var att förbättra konditionen och den vanligaste upplevelsen 
var att träningen var ett verktyg till att hålla sig i form. Den mest frekventa orsaken till avbrott 
oavsett bakgrund var skada och det främsta hindret till träning var stress/tidsbrist. Tanken på 
känslan efteråt var den mest använda strategin för att övervinna hinder till träning hos alla 
grupper och den vanligaste målsättningen var lätta mål som kan uppnås genom väldigt lite 
ansträngning. Signifikanta skillnader utifrån bakgrundsvariabler uppmättes under i stort sett 
alla kategorier. De mest framstående resultaten utifrån ett åldersperspektiv var att variabeln 
hantera/reducera stress som motiv till träning ökade markant med stigande ålder, liksom upp-
levelsen av att träningen var en livsstil/identitet och stresslösande. Likaså använde sig Medel-
ålders och Äldre Vuxna i större utsträckning än Yngre Vuxna av strategierna tanken på käns-
lan efteråt, kicken och att träningen är stresslösande för att övervinna hinder till träning. De 
mest framträdande resultaten utifrån erfarenhet var att Erfarna generellt rankade psykologiskt 
välbefinnande i samband med träningen högre än Nybörjare samt såg träningen mer som en 
livsstil/identitet. Gällande genusskillnader var de mest iögonfallande resultaten att kvinnor 
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tenderade att prioritera egenvärdet av träningen, även om de också influerades av invester-
ingsvärdet. Män hade snarare en benägenhet att se träningen som prestationsinriktad och re-
sultatorienterad. Träningsfrekvens visade sig också främst ha betydelse för det psykologiska 
välbefinnandet då Högaktiva rankade dessa aspekter generellt högre än Lågaktiva. Högaktiva 
hade till synes även en mer produktiv målsättningsstrategi. Att ha haft fysiskt Aktiva föräldrar 
under uppväxten visade sig främst påverka motivation och upplevda hinder till träning. Slutli-
gen hade de som varit Aktiva inom barn/ungdomsidrott under uppväxten generellt en mer 
prestationsinriktad inställning till träning.  
 
Dessa resultat har kopplats till och diskuterats utifrån tidigare forskning och aktuella teorier 
och det är därmed rimligt att påstå att det finns tydliga paralleller mellan förevarande studie, 
tidigare forskning och aktuella teorier inom detta område. Studien erbjuder även belägg för 
teoriernas applicerbarhet på motionsområdet och styrker tidigare framkomna resultat. Resulta-
ten indikerar att vid eventuella interventioner för att hjälpa individer övervinna hinder till trä-
ning/motion bör hänsyn tagas till bakgrundsvariabler såsom ålder, kön, erfarenhet och trä-
ningsfrekvens. Dylika interventioner skulle förslagsvis i viss mån kunna utformas och anpas-
sas utifrån de strategier för att övervinna hinder till motion som behandlats och funnits an-
vändbara i förevarande undersökning. Bland annat har de strategier som föredragits av Erfar-
na, Medelålders, Äldre Vuxna, kvinnor och de som varit Aktiva inom barn/ungdomsidrott 
under uppväxten enligt ovanstående diskussion bedömts vara tämligen effektiva utifrån tidi-
gare forskning och aktuella teorier. Tanken på träningens positiva psykologiska effekter, samt 
strategin att byta aktivitet vid upplevda hinder till träning/motion kan rimligtvis förväntas vara 
verkningsfulla variabler att ta i beaktande. Det är även ett rimligt antagande att upprätthållan-
det av motionsvanor skulle kunna förbättras genom interventioner som syftar till att höja indi-
viders motionsspecifika självförtroende eftersom det i förlängningen kan förväntas öka deras 
positiva emotioner gentemot motion. Avslutningsvis är förhoppningen med denna studie att i 
någon mån bidraga till utforskandet och kartläggandet av detta angelägna ämne – människans 
motivation. 
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