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 Genom att inspirera och  motivera fysisk  inaktiva personer med 
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1. Introduktion 

Stillasittande livsstil är ett folkhälsoproblem i Sverige (Socialstyrelsen, 2009). Därför är det 

betydelsefullt att utveckla det hälsofrämjande arbetet för att främja den fysiska aktiviteten. 

Enligt Socialstyrelsen (2009) följer en tredjedel av den vuxna befolkningen 

rekommendationen om att vara fysiskt aktiv på en måttlig nivå minst en halvtimma per dag. 

Däremot  är det bara 10-20 procent av barn och ungdomar som följer rekommendationen på 

minst 60 minuter fysisk aktivitet per dag (Socialstyrelsen, 2009). Enligt Folkhälsoinstitutet 

(2011) främjar fysisk aktivitet både hälsa och välbefinnande. Fysisk aktivitet har även en 

sjukdomsförebyggande effekt.  

 

Enligt en svensk studie (Elinder Schäfer, Sundblom & Rosendahl, 2011) fanns det en 

betydande risk för låg självskattad hälsa för de män i undersökningen som tränade mindre än 

fyra timmar per vecka. Författarna av studien uppvisade att regelbunden fysisk aktivitet var 

associerad med en högre självskattad hälsa för både män och kvinnor (Elinder, Sundblom & 

Rosendahl, 2011). 

 

Efter en ökad fysisk aktivitet hos vuxna personer i en studie upplevdes en ökad hanterbarhet 

inför olika situationer samt en ökad självkontroll uppfattades. Resultatet visade även att fysisk 

aktivitet var förknippat med ökat självförtroende, bättre självkänsla och livskvalitet samt ett 

ökat psykiskt välbefinnande. Fysisk aktivitet kunde även minska oro och ångest (Statens 

folkhälsoinstitut & Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2009).  

 

Eftersom den självskattade hälsan spelar en stor roll i vilken inställning individer har till en 

aktivitet, kan det vara av intresse att undersöka om det finns skillnader i motivationsgrad till 

fysisk aktivitet med utgångspunkt från hur fysisk aktiva individer skattar hälsan. Frågan är hur 

fysiskt aktiva individer skattar sin hälsa och om det finns samband mellan en god självskattad 

hälsa och faktorer som motiverar till utövandet av fysisk aktivitet?  
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2. Bakgrund 

 

2.1. Folkhälsoperspektiv 

Enligt Socialstyrelsen (2009) har regelbunden fysisk aktivitet en mängd positiva effekter på 

hälsa. Exempel på det kan vara att individer som är fysisk aktiva kan minska risken att 

insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar. Fysisk aktivitet kan även minska utvecklingen av högt 

blodtryck och genom att utöva fysisk aktivitet kan blodtrycket sänkas till en lägre nivå för de 

som redan har ett högt blodtryck. Andra fördelar med fysisk aktivitet kan vara att balansen 

och muskelstyrkan stärks samt att även immunförsvaret förbättras. Fysisk aktivitet har även 

en förebyggande och behandlande effekt på depressioner som är ett stort folkhälsoproblem, 

framförallt bland unga. Övervikt kan ha en negativ effekt på hälsotillståndet (Socialstyrelsen, 

2009). Field, Diego och Sanders (2001) genomförde en undersökning på en skola och kom 

fram till att de elever som uppvisade en högre grad av fysisk aktivitet hade en bättre relation 

med sina föräldrar, var mer involverade i föreningsidrott och var mindre deprimerade jämfört 

med elever som hade en lägre grad av fysisk aktivitet (Field et. al., 2001). 

 

Enligt Winroth et. al., (2008) formas människan och utvecklas utifrån omgivningen genom 

erfarenheter, kunskap och vilka livsvillkor som fanns till förfogande. Beroende på vilken 

livsfilosofi individer har kan upplevelser och händelser tolkas på olika sätt. Tankesätt, 

ageraranden och reaktioner kan till stor del handla om vad individer står för. Många olika 

aktiviteter kan vara del i en livsstil, exempelvis familjelivet, idrottsaktiviteter eller det sociala 

umgänget (Winroth et. al., 2008). Aktiviteter som människan ägnar sig i störst utsträckning 

till är ofta det som är mest meningsfullt i livet, vad som är meningsfullt i livet kan förändras 

med tiden och är inte något statiskt. Enligt Winroth et. al., (2008) finns det två grundläggande 

variabler för att ha hälsa, nämligen meningsfullhet och livsfilosofi. Med hjälp av 

meningsfullhet och livsfilosofi kan människor både hitta inre och yttre balans i livet (Winroth 

et. al., 2008). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2009) fanns det en vilja att gå ner i vikt bland den svenska 

befolkningen. Mer än hälften av den svenska befolkningen har någon gång eller planerade på 

att gå ner i vikt. Det fanns många metoder för viktminskning, men de flesta går ut på att 

minska onyttigheterna i maten och öka konsumtionen av grönsaker och frukt. Genom att öka 
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den fysiska aktiviteten kan viktminskningen skyndas på och har i många fall en god effekt på 

hälsa (Socialstyrelsen, 2009).  

 

I Sverige finns det 11 målområden för att förebygga och främja hälsa. Målområde 9 handlar 

om fysisk aktivitet och insatserna inom detta område är riktade till ökad fysisk rörelse, mer 

fysisk rörelse i skolan och i anslutning till arbetet samt mer fysisk aktivitet under fritiden. Ett 

huvudmål för folkhälsoarbete är att skapa en god hälsa på lika villkor (Folkhälsoinstitutet, 

2011).   

 

2.2. Definitioner av begrepp 

Roberts (1992)  definierar motivation som anledningen till att individer beter sig eller agerar 

på ett speciellt sätt. Begreppen motivation och fysisk aktivitet är relaterade. I sambandet 

mellan de två begreppen definieras motivation som vilka skäl individer avsätter tid för den 

aktiviteten, men även vilka orsaker som föreligger för att individen ska fortsätta vara fysiskt 

aktiv (Roberts, 1992). Fysisk aktivitet definieras som ”all typ av rörelse som ger ökad 

energiomsättning” (Winroth & Rydqvist, 2008: s. 110). Enligt WHO definieras begreppet 

hälsan som: 

 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande  och inte 

endast frånvaro av sjukdom och handikapp.” (Winroth & Rydqvist, 2008: sid. 17) 

 

Känsla Av SAMmanhang förkortas som begreppet KASAM. Förhållningssättet KASAM 

uttrycker vikten av en hög känsla av tillit, men även inre och yttre stimulering som är 

förutsägbar och begriplig (Antonovsky, 2005) 

 

2.3. Hälsofrämjande arbete  

Enligt Ewless och Simnett (2003) innebär hälsofrämjande arbete att förbättra hälsotillståndet 

för både individer och grupper i samhället. Det kan handla om att förespråka och prioritera 

hälsa för en grupp individer. En målsättning som ligger till grund för hälsofrämjande arbete 

handlar om att försöka stärka människors kapacitet att själva öka sin kontroll över aspekter 

som kan inverka på hälsotillståndet. De vanligaste aspekterna kan vara sociala, 

miljörelaterade och ekonomiska som vid många tillfällen inte går att påverka. 

Hälsoinformation kan vara en form av hälsofrämjande arbete. Det kan handla om att planera 
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aktiviteter där människor får en ökad förståelse för vikten av en god hälsa, aktiviteten kan äga 

rum vid gym eller som undervisning i skolan (Ewless et. al., 2003).  

 

Enligt Winroth et. al., (2008) behövs ofta kunskap om att fysisk aktivitet kan ha positiva 

hälsosamma effekter för att människor ska skatta hälsan som god. God kunskap om vilka 

olika träningsformer som finns och vilken som är bäst anpassad för den enskilda individen 

kan vara viktigt samt utgöra en tydlig motivationsfaktor till fysisk aktivitet. Den 

förståendebaserade kunskapen är nödvändig för att öka möjligheten till egenansvar för den 

egna hälsan. En viktig del av denna kunskap handlar om att gallra bland all information om 

olika metoder för att må bättre och få ett bättre hälsa. Även om individer har införskaffat sig 

kunskap och verktyg till ett friskare och hälsosammare liv är det inte självklart att  förbättring 

sker (Winroth et. al., 2008). För att förändra en livsstil eller ett beteende krävs kunskap, vilja 

och motivation (Faskunger, 2002). Enligt Josefsson och Lindwall (2010) är motivation ett 

begrepp som används för att beskriva, förklara och förutsäga människors beteende. Om 

begreppet kopplas till fysisk aktivitet innebär det vilka skäl individer har för att börja eller 

fortsätta med aktiviteter innehållande fysisk aktivitet. Motivationen styr vilka beslut 

människor väljer att ta, även hur ofta, hur mycket och hur länge som aktiviteten utförs 

(Josefsson et. al., 2010). Enligt Boyd, Weinmann och Yin (2002) har känslan av att vara 

kompetent en stor inverkan i hur motiverade människor är till fysisk aktivitet. Känslan av att 

vara kompetent kan vara en del i att känna inre motivation, det kan hänga samman med 

betydelsen och nöjet riktat till den fysiska aktiviteten (Boyd et. al., 2002).  

 

2.4. Fysisk aktivitet 

Enligt Winroth et. al., (2008) är hälsoeffekterna av fysisk aktivitet är många och kan variera 

beroende på bland annat ålder, intensitet och vilken typ av träning som utövas. Fysisk 

aktivitet kan utövas på ett preventivt sätt utifrån ett medicinskt syfte för att förebygga ohälsa 

och promotivt genom att utveckla kroppens färdigheter och förbättra hälsotillståndet. Det 

finns många sätt att utöva fysisk aktivitet på och många olika ansträngningsnivåer. Fysisk 

aktivitet kan utövas i form av vardagsmotion genom att exempelvis gå, cykla eller bära tunga 

föremål. Även i form av en hobbyaktivitet på fritiden som exempelvis innefattar löpning eller 

träning på gym-anläggning men även träning som enbart är inriktad på tävlingsresultat 

(Winroth et. al., 2008).  
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2.4.1. Motivationsfaktorer 

En studie gjord av Campbell, MacAuley, McCrum & Evans (2001) redovisade en signifikant 

skillnad mellan äldre och yngre deltagare om motivationsfaktorer till utövandet av fysisk 

aktivitet. Äldre vuxna ansåg att motivationsfaktorn till fysisk aktivitet ”Ha roligt” inte var lika 

betydelsefullt jämfört med de yngre deltagarna. Den största motivationsfaktorn till utövandet 

av fysisk aktivitet hos de yngre deltagarna var för att bibehålla en god fysisk form, medan hos 

de äldre deltagarna var den största motivationsfaktorn att ha en bra mental hälsa (Campbell 

et.al., 2001). Moreno, Hellín, Hellín, Cervelló och Sicilia (2008) påvisade att känslan av 

kompetens var signifikant relaterat till både inre och yttre motivation. I studien kom 

författarna även fram till att fysisk aktivitet var signifikant relaterat till inre motivation, vilket 

kan innebära en upplevd stimulans (Moreno et. al., 2008).  

 

Tergerson och King (2002) fann i sitt resultat att motivationsfaktorer till fysisk aktivitet var 

att gå ner i vikt, behålla den fysiska styrkan, men även att öka energinivån. Deltagare i studien 

ansåg även att de utövade fysisk aktivitet för att bli mer konkurrenskraftig jämfört med 

personer i deras närhet (Tergerson et. al., 2002).   

 

En studien gjord av De Souza & Ciclitira (2005) handlade om viktnedgång samt även frågor 

om hälso- och kroppsuppfattning. Det påvisades att männen i undersökningen använde sig av 

viktminskningsmetoder för att få en bättre självskattad hälsa (De Souza et.al., 2005).  

 

Ett smalt kroppsideal kan leda till att individer upplever sig inte vara av normal vikt 

(Socialstyrelsen, 2009). En konsekvens av detta kan vara att många har en vilja om att gå ner i 

vikt. En tredjedel av de undersökta kvinnorna under 65 år försökte att gå ner i vikt, bland 

männen fanns inte ett lika stort behov (Socialstyrelsen, 2009). Drygt hälften av alla män och 

nästan lika många kvinnor hade inte några planer på och hade heller aldrig försökt att gå ner i 

vikt (Socialstyrelsen, 2009). En studie av Kilpartick, Hebert och Bartholomew (2005) fann att 

kvinnliga deltagarna i studien ansåg viktkontroll vara en stor motivationsfaktor till att utöva 

fysisk aktivitet (Kilpartick et.al., 2005).  

 

I Brickell och Chatziasarantis (2007) studie var njutningen under träning en stor 

motivationsfaktor till att personer ägnade sig åt fysisk aktivitet. Studien presenterade även att 

tillgången till gymmet spelade stor roll i hur hög motivationsgrad det fanns till att träna 
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(Brickell et. al., 2007). En liknande studie av Buckworth, Lee, Regan, Schneider och 

DiClemente (2007) belyste att inre motivation var betydelsefullt för utövandet av fysisk 

aktivitet. Det framkom även att yttre motivation påverkade graden av fysisk aktivitet på ett 

positivt sätt (Buckworth et. al., 2007).  

 

2.4.2. Socialt stöd 

En studie gjord av Rovniak, Anderson och Winett (2002) visade att stöd från närstående i 

samband med utövandet av fysisk aktivitet kunde ha positiv påverkan på självförtroendet. 

Studien belyste även att självförtroende inom området fysisk aktivitet var den 

motivationsfaktor som hade störst effekt på graden av fysisk aktivitet. Till följd av ett ökat 

självförtroende kunde den fysiska aktiviteten öka (Rovniak et.al., 2002). En annan studie 

visade att ett ökat socialt stöd från familjen kunde vara en bidragande motivationsfaktor till att 

unga vuxna som deltog i undersökningen ägnade sig åt fysisk aktivitet. Resultatet belyste 

även samband mellan en bättre självskattad hälsa och utövandet av fysisk aktivitet 

(Vilhjalmsson et. al., 1998).  

 

2.4.3. Självkänsla 

Ommundsen (2000) erhöll ett positivt samband mellan deltagandet i fysisk aktivitet och 

välbefinnandet. Fysisk aktivitet visade sig även främja självkänslan hos deltagarna i studien 

(Ommundsen, 2000). I en annan studie redovisades liknande resultat. En ökad självkänsla 

hade samband med en högre grad av fysisk aktivitet (von Ah, Ebert, Ngamvitroj, Park och 

Kang, 2004). Dessutom fann McAuley, Blissmer, Katul, Duncan och Mihalko (2000) ett 

samband mellan en ökad självkänsla och fysisk aktivitet. Självkänslan hos deltagarna i studien 

höjdes i takt med en ökning av mängden fysisk aktivitet. Deltagarna kände sig även snyggare 

i samband med utövandet av fysisk aktivitet mer frekvent än tidigare (McAuley et. al., 2000). 

 

Yli-Piipari, Watt, Jaakkola, Liukkonen och Nurmi (2009) redovisade i studien på skolelever i 

Finland att fysisk aktivitet var relaterat till inre och yttre motivation. Resultatet belyste ett 

negativt samband mellan fysisk aktivitet och amotivation samt ett positivt samband mellan 

fysisk aktivitet och glädje (Yli-Piipari et. al., 2009).  
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2.4.4. Hinder  

En studie gjord av Gómez-López, Granero Gallegos och Baena Extremera (2010) beskrev att 

om yngre personer har ett stort antal hinder till att utöva fysisk aktivitet kan sannolikheten öka 

till ett framtida stillasittande liv. Förhindrandet av barriärers uppkomst kan vara en 

nyckelpunkt i att få fler individer fysiskt aktiva. Tidsbrist, svårt att ta sig till en anläggning 

och brist på socialt stöd från vänner och familj var enligt deltagarna i studien hinder till att 

utöva fysisk aktivitet. Avsaknaden av en träningspartner eller ett socialt umgänge som inte var 

fysisk aktiva kunde även det vara ett hinder till fysisk aktivitet (Gómez-López et. al., 2010). 

Rydén och Stenström (2000) menade att få socialt stöd från närstående behöver inte alltid ha 

en positiv påverkan. Socialt stöd kan få negativa konsekvenser beroende på om stödet 

motsvarar det aktuella behovet, vem som ger stödet men även vilket typ av stöd. Upplevelsen 

av ett bristande stöd kunde även det få negativa konsekvenser i sammanhanget (Rydén et. al., 

2000).  

 

En studie gjord av Gillison, Standage och Skevington (2006) redovisade att påtryckningar 

från vänner kunde ha negativ inverkan på motivationen till fysisk aktivitet. En del deltagare i 

studien uppfattade uppmaningen till fysisk aktivitet från det sociala nätverket som något 

negativt eftersom det till stor del kunde handla om viktnedgång. Yttre motivation i form av 

socialt stöd visade sig till stor del vara en negativ faktor till fysisk aktivitet, till skillnad från 

inre motivation som kunde ha betydande positiva effekter på graden av fysisk aktivitet och 

den självskattade hälsan (Gillison et.al., 2006). Resultatet av Tergerson et. al., (2002) studie 

visade på att de tre största hindren till att inte utöva fysisk aktivitet var; att de inte hade tid för 

fysisk aktivitet, att det fanns andra saker att göra och upplevd trötthet (Tergerson et. al., 

2002). 

 

Enligt Fox (1997) finns olika anledningar till att besöka ett gym. Personer kan gå till ett gym 

för att genom utövandet av fysisk aktivitet öka självkänslan. Det fanns även personer som 

redan har en hög självkänsla som söker sig till områden, exempelvis ett gym, den redan höga 

självkänsla kan bli bekräftad av omgivningen (Fox, 1997). En studie gjord av Ries, Dunsiger 

och Marcus (2009) redovisade att tillgängligheten till gym kan spela en stor roll när det 

handlar om motivation till fysisk aktivitet. Bland annat kan avståndet till och från gymmet ha 

en betydande roll i individers val om att utöva fysisk aktivitet eller inte (Ries et. al., 2009).  
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Enligt Buckworth, Haag Granello och Belmore (2002) fanns det ett samband mellan upplevd 

stress och att känna tidsbrist. Studien visade att de två största hindren till att välja bort fysisk 

aktivitet var tidsbrist och lättja. Resultatet belyste även att regelbunden fysisk aktivitet var en 

viktig del för att individer ska få psykiska och fysiska fördelar som är förknippat med bra 

självskattad hälsa (Buckworth et. al., 2002). 

 

2.5. Självskattad hälsa  

Självskattad hälsa innebär enligt Undén och Olofsson (1998) att utifrån egen uppfattning 

bedöma hälsan. Genom en relativt enkel fråga kan individer skatta hälsotillståndet vid 

exempelvis en enkätundersökning. Författarna syftar till att begreppet självskattad hälsa mäts 

utifrån hur individer skattar sin hälsa, hur individer upplever hälsan och hur den upplevda 

hälsan relateras jämfört med omgivningen. Många olika faktorer kan påverkan den 

självskattade hälsan, bland annat kön, ålder, familjesituation, matvanor och mängden utövad 

fysisk aktivitet (Undén et. al., 1998).  

 

Enligt Bize, Johnson och Plotnikoff (2007) fanns det ett positivt samband mellan utövandet av 

fysisk aktivitet och livskvalité (Bize et. al., 2007). En studie av Brand, Schlicht, Grossmann 

och Duhnsen (2005) utförde interventioner innehållande fysisk aktivitet. Resultatet visade 

tydliga relationer mellan utövandet av fysisk aktivitet på både livskvalitén och självskattad 

hälsa. Det var inte bara självskattad hälsa som upplevdes bättre utan även den fysiska styrkan 

hos deltagarna i studien ökade. Förändringen på den självskattade hälsan beskrevs som 

medelstor eller stor i livskvalitén för deltagarna. En tid efter interventionernas slut framkom 

att deltagarna som hade fortsatt med utövandet av fysisk aktivitet på egen hand hade en 

fortsatt stabil hälsa, till skillnad från de som minskat eller slutat helt med fysisk aktivitet 

(Brand et. al., 2005).  

 

Vaez och Laflamme (2003) rapporterade en högre fysiskt aktivitet än förväntat hos 

förstaårsstudenter på ett universitet i Sverige. Majoriteten av männen rapporterade att de 

utövade fysisk aktivitet 4 gånger i veckan eller mer. Övervägande skattade även männen 

hälsan som ”Mycket god”. Majoriteten av kvinnorna utövade fysisk aktivitet 2-3 gånger per 

vecka och skattade hälsan som ”God”. De kvinnliga studenterna skattade livskvalitén högre 

jämfört med de manliga studenterna. Den självskattade hälsan var starkt relaterat till upplevd 

livskvalité för både manliga och kvinnliga studenter (Vaez et. al., 2003).  
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2.6. Teoretisk referensram 

2.6.1. Känsla av sammanhang  

Enligt Antonovsky (2005) bör det finnas en tydlig koppling till uppsatta mål i livet om 

individer ska infinna sig i KASAM. De tre centrala begrepp som KASAM förklaras genom är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begreppet begriplighet definieras som i vilken 

utsträckning individer upplever inre och yttre stimulans. Individer med hög grad av 

begriplighet förväntas möta en förutsägbar framtid, men om det skulle uppstå problem finns 

det alltid en lösning på problemet. Begreppet hanterbarhet definieras som i vilken grad 

individer upplever att resurser finns till förfogande. De tillgängliga resurserna kan både finnas 

under egen kontroll, med även hos någon annan behörig person. Individer med en hög grad av 

hanterbarhet känner sig fri som människa och ser livet utifrån att det är rättvist. Det tredje 

begreppet meningsfullhet definieras som motivationskomponenten inom begreppet KASAM. 

Begreppet meningsfullhet innebär i vilken utsträckning individer anses ha en inneboende 

positiv känsla. Det kan handla om utmaningar i livet och det kan finnas problem som är värda 

att lägga ner kraft och energi på (Antonovsky, 2005).  

 

KASAM är en viktig faktor när det handlar om en individs position mellan hälsa och ohälsa. 

Antonovsky (2005) ser på hälsa utifrån ett salutogent perspektiv. En människa kan uppleva 

stressorer i olika former av krav som ställs på individer och författaren menar att de kan verka 

i en positiv grad för hälsan. Enligt det patogena synsättet anses stressorerna vara negativt för 

hälsan. Individer med starkt KASAM kan ha lättare att identifiera problem och i stället se 

vilka möjligheter som fanns. Det kan även vara lättare att anta en utmaning och använda de 

tillgängliga resurserna på ett rationellt sätt (Antonovsky, 2005).  

 

2.7. Problemformulering 

Tidigare studier har visar att fysisk aktivitet har påverkan på den självskattade hälsan på ett 

positivt sätt (Ties, 2010). För att få fram nya metoder att motivera människor i samhället till 

en ökad fysisk aktivitet, genom det en förbättrad folkhälsa, är det av intresse att undersöka 

vilken motivation det finns till fysisk aktivitet i dagsläget. Beroende på vilken grad av fysisk 

aktivitet en person uppnår kan det påverka den självskattade hälsan. Det är väl känt att fysisk 

aktivitet har en god påverkan på det allmänna hälsotillståndet. Om motivationen skulle öka 

hos befolkningen till fysisk aktivitet kommer sannolikt folkhälsan i landet bli bättre 

(Socialstyrelsen, 2009). Det finns många olika faktorer som påverkar den självskattade hälsan 
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och det finns även en mängd olika motivationsfaktorer som kan inverka på graden av fysisk 

aktivitet. Därför behövs det mer kunskap om vilka motivationsfaktorer som påverkan den 

självskattade hälsan för att kunna öka motivationen till fysisk aktivitet och även på sikt 

förbättra folkhälsan.  

 

2.8. Syfte  

Syftet med föreliggande uppsats är att studera hur fysiskt aktiva personer skattar sin hälsa. 

Vidare undersöks sambandet mellan skattad hälsa och motivation samt skattad hälsa och 

antalet träningstillfällen. Dessutom undersöks sambandet mellan skattad hälsa och hinder till 

träning samt känsla inför, under och efter träningspass. 
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3. Metod 

Studiens metod var kvalitativt deskriptiv. För att samla in data användes en tvärsnittsstudie 

med hjälp av bekvämlighetsurval, det vill säga en undersökning av en utvald population vid 

ett givet tillfälle (Olsson & Sörensen, 2007). Data samlades in om hur individer som tränar på 

ett utvalt gym i västra Sverige har för självskattad hälsa samt motivation till fysisk aktivitet. 

En fråga i enkäten handlade även om hur det utvalda gymmet skulle kunna utveckla i sitt 

arbete och kunna bli ett mer attraktivt gym. Den frågan redovisas inte i uppsatsen utan 

resultatet delges det berörda gymmet.   

 

3.1. Utformning av instrument 

Enkäten (se Bilaga 1) utformades med hjälp av tidigare liknande studier om motivation till 

fysisk aktivitet och självskattad hälsa. Även i samråd med personer från Hallands 

Idrottsförbund, det utvalda gymmet samt lärare på Högskolan i Halmstad. I enkäten var fråga 

5 och 6 hämtade från Josefsson (2005) och fråga 7, 8 och 9 hämtades från Ceke och Persson 

(2010). Resterande frågor konstruerades genom inspiration från liknande enkäter inom samma 

ämnesområde och från personal på det utvalda gymmet. I enighet med Eliasson (2010) 

formulerades enkäten med korta frågor och ett vardagligt språk, bakgrundsfrågorna ställdes 

först i enkäten. På informationsbrevet lämnades kontaktuppgifter och annan information som 

var värdefull för deltagarna i studien. Olsson et. al., (2007) anser att det är av stor vikt att 

mätinstrument har en god reliabilitet och validitet. Reliabilitet definieras som ett mått på 

mätinstrumentets tillförlitlighet och validitet definieras som om mätningen mätte det som var 

avsett att mäta (Olsson el. al., 2007). En pilotstudie genomfördes på fem stycken individer 

som arbetade på det utvalda gymmet för att kontrollera tydligheten i enkäten. Medan enkäten 

fylldes i fanns det möjlighet för frågor angående eventuella missförstånd. Utifrån 

pilotstudiens resultat ändrades några utformningar av påståenden och alternativ i enkäten för 

att sedan färdigställas. Eliasson (2010) beskrev det värdefullt att genomföra en pilotstudie. 

Den kan ge besked om hur frågorna tolkas samt andra viktiga frågor kan komma upp. 

Deltagarna i pilotstudiens synpunkter kan förbättra enkätens tydlighet och göra 

undersökningen mer lyckad (Eliasson, 2010). 

 

I enkäten användes begreppet upplevt hälsotillstånd, men i föreliggande studies bakgrund, 

metod, resultat och diskussion används det redan definierade begreppet självskattad hälsa. 
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Begreppet träna användes i enkäten men i analysen av resultatet används begreppet fysisk 

aktivitet. 

 

3.2. Urval 

För att avgöra hur många enkäter som skulle samlas in gjordes en stickprovsanalys med hjälp 

av programmet Epi-info. Eliasson (2010) beskriver att ett stickprov består av den grupp som 

väljs ut från populationen för att delta i studien (Eliasson, 2010). För att göra analysen 

behövdes en skattad uppgift på andelen fysiskt aktiva med ”Bättre självskattad hälsa” och 

andelen icke fysisk aktiva med ”Sämre självskattad hälsa” på populationen. Till hjälp 

användes Tsai, Ford, Li, Zhao och Balluz (2010) resultat av deras studie. Utifrån resultatet i 

studien var deltagare med ”Sämre självskattad hälsa” av fysiskt inaktiva 20 % medan 

deltagarna med ”Bättre självskattad hälsa” av de fysiskt aktiva var 7 %. Stickprovsanalysen 

genomfördes med en signifikansnivå på 0,05 och med 80 % sannolikhet. Enligt Eliasson 

(2010) beskriver signifikansnivån vilken risk som accepteras för att resultatet ska vara 

korrekt. Signifikansnivån i väljs vanligtvis till 0,05 (Eliasson, 2010). För att definiera de 

deltagare i studien med en sämre respektive bättre självskattad hälsa konstruerades två 

grupper. Deltagarna som skattade hälsan som ”Dåligt”, ”Någorlunda” eller ”Bra” bildade en 

grupp som vidare kommer benämnas som ”Sämre självskattad hälsa”. De deltagare som 

skattade hälsan som ”Mycket god” eller ”Utmärkt” bildade en grupp som fortsättningsvis 

definieras som ”Bättre självskattad hälsa”. För att analysera antalet träningstillfällen delades 

deltagarna i studien in i två grupper, ”0-3 träningstillfällen per vecka” och ”>4 

träningstillfällen per vecka”. Analysen kom fram till att 244 stycken enkäter skulle samlas in, 

oberoende tidsåtgång av insamlingen. På gymmet var det cirka 800 individer som tränade 

regelbundet. Insamlingen pågick under alla gymmets öppettider. Totalt blev omkring 496 

individer tillfrågade för att samla in 244 enkäter enligt stickprovsanalysen.  

 

3.3. Datainsamling 

Insamlingen av enkäten ägde rum vid gymmets reception under fem dagar. Medan deltagarna 

i studien fyllde i enkäten fanns författaren till hands för att kunna svara på eventuella frågor, 

men även för att kunna samla in enkäten direkt när den var ifylld och lägga den i en låda. När 

utdelning och insamling av enkäterna inte ägde rum förvarades de i ett skåp i Hallands 

Idrottsförbunds lokaler. Det tog cirka fem minuter att fylla i enkäten. Enligt Olsson et. al., 
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(2007) förklaras begreppet externt bortfall av individer som väljer att inte delta i en 

undersökning av olika skäl och internt bortfall beskrivs som bortfall på vissa frågor (Olsson 

et. al., 2007). Tabell 1 visar på hur stor del av gymmets deltagare som under de fem dagarna 

fyllde i enkäten och det externa bortfallet beräknades till 51 %. Det interna bortfallet 

existerade på ett fåtal frågor men inte på någon av frågorna där det framkom en signifikant 

skillnad i resultatet.  

 

Tabell 1. Externt bortfall 

         Dag 1  Dag 2  Dag 3  Dag 4  Dag 5 Totalt 

Insamlade       63    50    61    52    18   244 

Nekat         67    50    72    41    22   252 

Totalt tillfrågade per dag 130   100   133   93    40   496  

 

3.4. Dataanalys 

I studien användes dataprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

Deltagarnas svar på enkäten fördes in i SPSS för att sedan analyseras med hjälp av olika 

testmetoder. I analysen av enkäterna användes alla frågor i enkäten utom Fråga 10. 

 

Nästa steg i analysarbetet var val av testmetod. Enkätens svarsalternativ består av en 

ordinalskala. Eliasson (2010) beskriver att ordinalskala innebär att svarsalternativen i enkäten 

kan rangordnas, men avstånden mellan variablerna är inte samma på skalan. En vanlig 

ordinalskala innehåller mätning av olika attityder (Eliasson, 2010). Efter att ha studerat 

liknande studier valdes de tre testmetoderna Odds Ratio (OR), Score och Wilcoxons 

teckenrangtest. Frågan om upplevs hälsotillstånd (se Fråga 4, Bilaga 1) var utgångspunkten i 

analysen av frågorna. Testerna utgick från de två konstruerade grupperna som skapades 

utifrån deltagarnas självskattade hälsa. 

 

Testmetoden OR användes i SPSS för att räkna ut oddskvoten (OR) med konfidensintervall 

(KI) för de olika variablerna i Fråga 5 i enkäten relaterat till deltagarnas självskattade hälsa. 

Oddskvot var enligt Edling och Hedström (2003) ett mått för sambandsanalys. För att räkna 

fram en oddskvot divideras sannolikheten att en händelse ska inträffa mot sannolikheten att 

händelsen inte ska inträffa. Om oddskvoten var större än värdet 1 innebar ett positivt samband 
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mellan variablerna, medan en oddskvot mindre än värdet 1 visar på ett negativt samband. För 

att genomföra OR på frågor med mer än två svarsalternativ fanns möjligheten att koppla ihop 

svarsalternativen för en mindre komplicerad uträkning (Edling & Hedström, 2003).  Inför 

testet OR delades svarsalternativen till påståendena i Fråga 5 in i två grupper. 

Svarsalternativen ”Instämmer inte alls” och ”Instämmer delvis” slogs ihop till kategorin 

”Instämmer inte”, medan enkätens svarsalternativ ”Instämmer till stor del” och ”Instämmer 

helt” blev kategorin ”Instämmer”. Utifrån deltagarnas självskattade hälsa analyserades Fråga 

5 i enkäten med testet OR.  

 

Enligt Edling och Hedström (2003) räknas en differens fram mellan de studerade variablerna 

och även variansens storlek med hjälp av Wilcoxons teckenrangtest. För att utföra testet krävs 

att båda variablerna har samma skala (Edling  et. al., 2003). Wilcoxons teckenrangtest 

användes i studien för att undersöka om det fanns skillnader mellan de två grupperna utifrån 

självskattad hälsa. Testet krävde att det fanns två grupper att jämföra mellan, de med ”Bättre 

självskattad hälsa” och deltagare med ”Sämre självskattad hälsa”.  Innan testet genomfördes 

gjordes ett Score på deltagarnas svar i Fråga 5-9. Enligt Eliasson (2010) tar testmetoden Score 

hänsyn till alla värden som studeras och eventuella faktorer som värdena är beroende av. 

Metoden tar även hänsyn till extremvärden och samvariation (Eliasson, 2010). För att få fram 

mer värdefull information än enbart medianen på frågornas score analyserades även 

kvartilavståndet. Därefter ägde en analys rum med hjälp av Wilcoxons teckenrangtest utifrån 

de fem stora frågorna i enkäten; Fråga 5 = ”Varför deltagarna tränar”, Fråga 6 = ”Hinder till 

träning”, Fråga 7 = ”Känslan innan ett träningspass”, Fråga 8 = ”Känslan under ett 

träningspass” och Fråga 9 = ”Känslan efter ett träningspass”.  

 

3.5. Etiska överväganden 

Ämnet som studien berör skulle kunna väcka anstöt vilket har funnits i tankarna under hela 

processen. Det var följaktligen betydelsefullt att utforma en enkät med frågor som var 

välformulerade och genomtänkta, vilket Edling et. al., (2003) beskriver. I informationsbrevet 

fanns information om studiens syfte, att deltagandet i studien var frivilligt, konfidentiellt och 

vart studien skulle publiceras. Även i den muntliga informationen framkom det att studien var 

anonymt samt frivilligheten att delta. Enkäten var utformad så att uppgifterna inte gick att 

kopplas till någon deltagares identitet.  
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4. Resultat 

 

4.1. Beskrivning av studiepopulation 

Det totala antalet enkäter som samlades in var 244, varav 59 % ”Män” (n = 143) och 41 % 

”Kvinnor” (n = 101). Tabell 2 visar att fördelningen av ”Män” och ”Kvinnor” relaterat till 

ålder. Procentuellt sätt var de två åldersgrupperna och fördelningen mellan män och kvinnor 

som besvarat enkäten lika. Åldern på deltagarna varierade mellan 16 och 64 år, medelåldern 

var 24 år. 

 

Tabell 2. Fördelning i studien mellan män och kvinnor relaterat till ålder * 

         16-23 år        >24 år       Totalt 

          n    (%)        n    (%)       n   (%) 

Män         84   (59)       59   (41)     143 (59) 

Kvinnor        59   (58)       42   (42)     101 (41) 

Totalt        143 (59)       101 (41)     244 (100) 

* Frequencies 

 

4.2. Självskattad hälsa bland fysisk aktiva 

Tabell 3 visar deltagarnas bakgrundsvariabler utifrån den självskattade hälsan. Lika stor andel 

av männen och kvinnorna (36 %) skattade hälsan som ”Mycket god”. Det var endast tre 

individer i gruppen ”Kvinna” som skattade hälsan som ”Dåligt”. Bland deltagarna som var 

”16-23 år” skattade 36 % hälsan som ”Mycket god”, ett fåtal individer i åldersgruppen 

skattade hälsan som ”Dåligt”. I åldersgruppen ”>24 år” skattade 37 % hälsan som ”Mycket 

god”. Av deltagarna i gruppen ”0-3 träningstillfällen per vecka” skattade 14 individer hälsan 

som ”Dåligt” och nio individer hade en ”Utmärkt” självskattad hälsa. Av deltagarna som 

tillhörde gruppen ”>4 träningstillfällen per vecka” var det ingen som skattade hälsan som 

”Dåligt” eller ”Någorlunda”, det var 25 % som skattade hälsan som ”Utmärkt”. 
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Tabell 3. Bakgrundsvariabler utifrån deltagarnas självskattade hälsa * 

Kategori       Dåligt  Någorlunda    God  Mycket god  Utmärkt 

          n (%)   n  (%)    n  (%)   n  (%)   n  (%) 

Man (n=143)      11 (8)  16 (11)   40 (28)  52 (36)  24 (17) 

Kvinna (n=101)     3   (3)  10 (10)   36 (36)  37 (36)  15 (15) 

16-23 år (n=143)     13 (9)  14 (10)   40 (28)  51 (36)   25 (17) 

>24 år (n=101)     1   (1)  12 (12)   36 (36)  38 (37)  14 (14) 

0-3 träningstillfällen per 

vecka (n=125)      14 (11)  26 (21)   41 (33)  35 (28)  9   (7) 

>4 träningstillfällen per 

vecka (n=119)      0   (0)  0   (0)   35 (30)  54 (45)  30 (25) 

Totalt (n=244)     14 (6)   26 (11)   76 (31)  89 (36)  39 (16) 

* Frequencies 

 

4.3. Sambandet mellan deltagarnas självskattade hälsa och antalet 

träningstillfällen 

Tabell 4 visar att deltagarna i gruppen ”>4 träningstillfällen per vecka” uppskattade sin hälsa 

bättre än de som tränade mindre. 

 

Tabell 4. Sambandet mellan deltagarnas självskattade hälsa och antalet träningstillfällen 

(n=244) * 

Faktorer                    OR      95% KI        p-värde*               

>4 träningstillfällen per vecka    4,4        (2,6-7,6)    0,01 

* Odds Ratio (KI=konfidensintervall) 
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4.4. Sambandet mellan deltagarnas självskattade hälsa och påståenden om 

varför deltagarna tränade 

Tabell 5 visar resultatet av analysen utifrån Fråga 5 (se Bilaga 1).  Det var motivationsfaktorn 

”Öka min fysiska styrka” (OR=3,2, p=0,01) som starkast uppvisades av deltagarna i gruppen 

”Bättre självskattad hälsa” jämfört med deltagarna som hade ”Sämre självskattad hälsa”. 

Motivationsfaktorn ”Förbättra mina färdigheter” (OR=2,7, p=0,01) uppvisade även den ett 

starkt samband med de som hade ”Bättre självskattad hälsa”. Motivationsfaktorerna 

”Gemenskapen är god” (OR=2,4, p=0,01) och ”Träffa vänner” (OR=2,4, p=0,01) uppvisade 

ett starkt samband med deltagarna i studien som tillhörde gruppen ”Bättre självskattad hälsa”. 

Enligt resultatet kan det med 95 % sannolikhet vara möjligt att de som befinner sig i gruppen 

”Sämre självskattad hälsa” instämmer mindre frekvent med påståendena i Tabell 5, som har 

ett p-värde mindre än 0,05, jämfört med deltagarna med en ”Bättre självskattad hälsa”.  

 

Tabell 5. Sambandet mellan den självskattade hälsan och varför deltagarna tränade (n=244) * 

Faktorer                    OR      95% KI        p-värde*               

Ha roligt      1,7      (0,9,-3,2)  0,07           

Gemenskapen är god    2,4           (1,4-4,2)   0,01  

Träffa vänner     2,4      (1,4-4,0)   0,01  

Förbättra min kondition   1,4      (0,8-2,6)   0,18  

Öka min fysiska styrka    3,2      (1,6-6,0)   0,01  

Känna mig kompetent    1,5      (0,9-2,5)   0,12  

Förbättra mina färdigheter   2,7      (1,6-4,8)   0,01  

Få status/erkännande    1,0      (0,6-1,8)   0,82  

Tränar inför tävling    1,2      (0,7-2,0)   0,52  

Rehabilitera mig från en skada  0,8      (0,5-1,4)   0,42  

Rehabilitera mig från en sjukdom  0,6      (0,3-1,0)   0,04  

Gå ner i vikt      0,5      (0,3-0,9)   0,01  

Förbättra min hälsa     1,3      (0,7-2,3)   0,37  

Hantera/reducera stress    0,9      (0,6-1,5)   0,73  

Få en time-out från dagliga livet 0,9     (0,5-1,5)   0,74 

* Odds Ratio (KI=konfidensintervall) 
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4.5. Sambandet mellan deltagarnas självskattade hälsa och Fråga 5-Fråga 9  

Tabell 6 visar att deltagarna i studien som hade en ”Sämre självskattad hälsa” hade fler hinder 

till fysisk aktivitet jämfört med deltagarna med ”Bättre självskattad hälsa”. Deltagare med 

”Bättre självskattad hälsa” uppvisade en positivare inställning till känslan efter ett 

träningspass i relation till deltagare med ”Sämre självskattad hälsa”. 

 

Tabell 6. Sambandet mellan deltagarnas självskattade hälsa och Fråga 5-Fråga 9 (n=244) 

Kategori              Score      Wilcoxons test   

        Median (Q3-Q1)*           p-värde 

Fråga 5. Varför deltagarna tränar         0,12 

 Sämre självskattad hälsa 3 (3-2)     

 Bättre självskattad hälsa 3 (3-2)     

Fråga 6. Hinder till träning          0,01 

 Sämre självskattad hälsa 2 (2-1)      

 Bättre självskattad hälsa 2 (2-1)     

Fråga 7. Känslan inför ett träningspass        0,30 

 Sämre självskattad hälsa 3 (3-2,5)     

 Bättre självskattad hälsa 3 (3-2,5)     

Fråga 8. Känslan under ett träningspass        0,43 

 Sämre självskattad hälsa 3 (3-2)     

 Bättre självskattad hälsa 3 (3-2)     

Fråga 9. Känslan efter ett träningspass           0,01 

 Sämre självskattad hälsa 3 (3-2)     

 Bättre självskattad hälsa 3 (3-2,5)     

*(Q3= tredje kvartilen, Q1= första kvartilen) 
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5. Diskussion 

 

5.1. Metoddiskussion 

För att framställa enkäten till studien användes till stor del redan befintliga frågor som redan 

testats i tidigare enkäter för att styrka både validiteten och reliabiliteten. Något som stärkte 

reliabiliteten ytterligare var att enkäten testades med hjälp av en pilotstudie (Eliasson, 2010). 

Den ägde rum i samma miljö som utdelningen av enkäterna skulle ske, samt de som deltog i 

pilotstudien var en del av populationen. Reliabiliteten kunde ha minskat eftersom ett fåtal 

ändringar gjordes i utformningen av frågor och svarsalternativ, anledningen var kommentarer 

och diskussioner med deltagarna i pilotstudien. Samtidigt kunde den ökat eftersom den 

utformades att passa den utvalda populationen till studien. Det fanns en möjlighet att 

reliabiliteten ökade efter ändringarna i enkäten och att den blev mer mottaglig för deltagarna i 

föreliggande studien. Valet med fyra olika svarsalternativ på frågorna om motivationsfaktorer 

antogs för att deltagarna i studien inte skulle ha möjlighet att välja ett neutralt svarsalternativ, 

utan vara tvungna att ta ställning till varje påstående. Validiteten i enkäten kan ha sänkts 

genom att deltagare har försökt förskönat resultatet i exempelvis om antalet träningstillfällen 

och den självskattade hälsan (Olsson el. al., 2007).  

 

Stickprovsanalysen med hjälp av programmet Epi-info gjordes för att stärka tillförlitligheten i 

studien Eliasson (2010). Enligt Eliasson (2010) kunde en generalisering i studien vara möjlig 

vilket ger gymmet en möjlighet att använda resultatet av studien. Eftersom insamlingen av 

enkäterna skedde med ett bekvämlighetsurval fanns det risk att de insamlade enkäterna 

avviker från hela populationen. Men eftersom antalet deltagare i studien beräknades med hjälp 

av Epi-info och det beräknade urvalet av enkäter samlades in utfördes ändå insamlingen på ett 

trovärdigt sätt (Eliasson, 2010).  

 

Enkäterna samlades in under alla gymmets öppettider, från morgon till kväll, det för att få en 

spridning av individer som både tränar på morgonen eller på kvällen. Flest enkäter samlades 

in på kvällstid, det kan bero på att gymmet hade flest besökare under eftermiddagar och 

kvällar. En till anledning kan vara att under kvällen upplevdes det som att de tillfrågade 

individerna hade mer tid och kände sig mindre stressade, jämfört med mitt på dagen då många 

nekade till att delta i studien.  
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Det var mer än hälften av de tillfrågade individerna i populationen som nekade till deltagande 

i studien.  En anledning till det relativt stora bortfallet kan vara att samma individ kan ha fått 

förfrågan om att delta i studien ett flertal gånger, både att en person har fyllt i enkäten och 

sedan tackat nej till deltagande i studien men även att en person tackat nej och sedan vid nästa 

tillfrågan vilja fylla i en enkät. Alla som någon gång nekat att fylla i enkäten räknades in i 

bortfallet, oavsett om personen redan fyllt i en enkät. Det fanns en svårighet att veta vilka 

individer som blivit tillfrågade och inte. Till största del var den uttalade anledningen till att 

inte delta i studien tidsbrist. Trots enkäten var relativt kort och tog ungefär fem minuter att 

fylla i fanns det ändå individer som ansåg att det skulle ta för lång tid att fylla i. I enighet med 

Ejlertsson (2005) kan tidsbrist vara en anledning till att neka deltagande i en studie. Det kan 

även finnas individer som väljer att fylla i en enkät utan närmare eftertanke (Ejlertsson, 2005). 

Möjligheten att deltagarna i studien fyllde i enkäten utan närmare begrundan fanns, men 

förhoppningen var att de som deltog i studien svarade sanningsenligt. Andra uttalade 

anledningar till att inte delta i enkätundersökningen var att de tillfrågade individerna hade en 

tid att passa samt inte var intresserade av studiens ämne. En annan bidragande faktor till det 

externa bortfallet var relativt högt kan bero på att en stor andel av de tillfrågade som tackade 

nej inte talade svenska. Det var då inte möjligt att delta i studien eftersom enkäten enbart 

fanns på svenska. Tanken om att översätta enkäten till ett annat språk fanns, men på grund av 

tidsbrist och eventuella språk- och tolknings fel i enkäten valdes det alternativet bort.  

 

De etiska aspekterna togs hänsyn till under hela processen i studien var grundläggande och 

enligt Eljertsson (2005) kan öka både tillförlitligheten till författaren men även till den 

genomförda studien. Det var betydelsefullt att de personer som nekade sitt deltagande i 

studien respekterades. Enligt Ejlertsson (2005) kan det externa bortfallet minskas genom att 

studien är konfidentiell. Även om studien kan upplevas som att beröra ett känsligt ämne kan 

deltagarnas gränser tänjas om det fanns en tydlighet om att studien är konfidentiell 

(Ejlertsson, 2005). När enkäterna var ifyllda lades de i en låda för att tillförlitligheten skulle 

öka att enkäterna var helt anonyma. Det var även betydelsefullt att författaren fanns till hands 

när enkäten fylldes i om det skulle vara några tolkningsfrågor som behövdes besvaras under 

tiden deltagarna fyllde i enkäten. Genom både muntlig och skriftlig information om att 

deltagandet i studien var konfidentiell kan enligt Ejlertsson (2005) vara betydelsefullt för att 

minska det externa bortfallet.  
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5.2 Resultatdiskussion 

Enkätundersökningen visade att ingen av deltagarna som tillhörde gruppen ”>4 

träningstillfällen per vecka” hade en självskattad hälsa på nivån ”Dåligt” eller ”Någorlunda”. 

Resultatet visade att faktorn ”Antalet träningstillfällen” hade starkast samband med de som 

hade en ”Bättre självskattad hälsa”. De deltagarna som hade en ” Bättre självskattad hälsa” 

instämde i högre grad om påståendena i Fråga 9 som handlade om känslan ”Efter 

träningspass” jämfört med deltagarna i gruppen ”Sämre självskattad hälsa”. De deltagarna i 

studien som hade en ”Sämre självskattad hälsa” instämde i högre grad om påståendena i Fråga 

6 om ”Hinder till träning” jämfört med deltagarna i gruppen ”Bättre självskattad hälsa”. 

 

Enligt Kilpartick et. al., (2005) var en ökning av den fysiska styrkan en stor motivationsfaktor 

till att utöva fysisk aktivitet. Enkätundersökningens påståenden ”Öka min fysiska styrka” och 

”Förbättra mina färdigheter” kan betraktas som en form av inre motivation, vilket enligt 

Josefsson et. al. (2010) samt Antonovsky (2005) innebär att individer kan ha en naturlig 

tendens till att frivilligt söka upp nya utmaningar, tänja på gränser och hitta aktiviteter där det 

fanns ny lärdom att hämta (Josefsson et. al., 2010; Antonovsky, 2005). Påståendena ”Träffa 

vänner” och ”Gemenskapen är god” var viktiga motivationskomponenter för deltagare i 

föreliggande studie som hade ”Bättre självskattad hälsa”. De två påståendena kan definieras 

som en form av yttre motivation, vilket enligt ett flertal studier anses vara en viktig 

motivationskomponent (Deci & Ryan, 2000; Rydén et. al., 2000; Jaakkola, 2002). Enligt 

Rydén et. al., (2000) kan ett minskat socialt stöd i umgängeskretsen utgöra ett hinder till 

utövandet av fysisk aktivitet, vilket det fanns likheter med i föreliggande studies resultat som 

visade på att deltagare med ”Sämre självskattad hälsa” instämde i mindre grad till att 

påståendena ”Träffa vänner” och ”Gemenskapen är god” kunde vara motivationsfaktorer till 

fysisk aktivitet jämfört med deltagare med ”Bättre självskattad hälsa”. 

 

Antonovsky (2005) definierar begreppet begriplighet som om att individer med högt KASAM 

upplever hinder till olika situationer kan de hitta en lösning till problemet. I likhet med 

föreliggande studie upplevde deltagare med ”Bättre självskattad hälsa” att det fanns färre 

hinder till fysisk aktivitet jämfört med de deltagarna med ”Sämre självskattad hälsa”. 

Antonovsky (2005) menade att om något hinder skulle uppstå skapas erfarenhet till framtida 

lösningar på problem. Författaren beskrev att livet har en känslomässig innebörd och tankens 

kraft var stor vad det gäller att fatta beslut (Antonovsky, 2005). Winroth et. al., (2008) visade 
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att om individer ständigt tänker negativa tankar kan det påverka den självskattade hälsan i en 

negativ riktning och samtidigt utgöra hinder till utövandet av fysisk aktivitet. Tankens kraft 

kan skapa en obalans i kroppen vilket kan göra att den fysiologiska processen förändras och 

känslor som ångest kan uppstå. Om tankar infinner sig en längre tid kan det finnas en risk till 

att obalans bildas i kroppen och en negativ konsekvens av det kan vara att sjukdomar kan 

uppstå (Winroth et. al., 2008). Enligt föreliggande studies resultat uppvisade de med ”Bättre 

självskattad hälsa” ett starkt samband med ”Känslan efter ett träningspass”. Om det finns 

positiva tankar efter ett träningspass kan det negativa mönstret som Winroth et al., (2008) 

beskriver minskas. Bandura (1977) menar att självtillit kan vara en viktig del i motivation till 

förändring. Självtillit kan påverka val samt graden av ansträngning vid eventuella motgångar, 

desto högre självtillit individer innehar ju större blir ansträngningen (Bandura, 1977).  

 

Winroth et. al., (2008) ansåg att behov av relationer som individer kan ha påverkar vilka 

aktiviteter som väljs att genomföras, fysisk aktivitet kan även ha en positiv påverkan på den 

självskattade hälsan. Människan kan ha ett inre behov att umgås med andra individer, vilket 

kan vara en förutsättning för att bygga upp relationer till andra individer. En 

motivationsfaktor kan vara att utöva fysisk aktivitet med en vän, samtidigt kan avsaknaden av 

vänner bidra till att den fysiska aktiviteten kan bli åsidosatt (Winroth et. al., 2008). I resultatet 

från föreliggande studie framkom att deltagare med ”Bättre självskattad hälsa” uppvisade 

signifikanta samband med både ”Gemenskapen är god” och ”Träffa vänner”. Resultatet har 

likhet med två studier (Vilhjalmsson & Thorlindsson, 1998; Tegerson & King, 2002) som 

visade att skillnader i motivationen ökade vid stöd från nära vänner i samband med utövandet 

av fysisk aktivitet. Resultatet av studierna visade även att nära vänner som inte utövade fysisk 

aktivitet kunde ha en negativ påverkan på det egna hälsotillståndet (Vilhjalmsson et. al., 1998; 

Tegerson et. al.,, 2002).  

 

Att fokusera på det viktiga i livet och det som har betydelse var av stor vikt inom begreppet 

KASAM (Antonovsky, 2005). För de deltagare i studien som befann sig i gruppen ”>4 

träningstillfällen per vecka” befann sig nästan 85 % av dem i gruppen ”Bättre självskattad 

hälsa”. I likhet med föreliggande studie visade resultatet av Rüttena et. al. (2001) att den 

självskattade hälsan hade ett samband med graden av fysisk aktivitet (Rüttena et. al., 2001). 

Antonovsky (2005) beskrev att individer med en hög nivå av hanterbarhet ansåg att det mesta 

går att genomföra om resurser fanns till förfogande för att möta krav och då fanns det inga 
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gränser på vad som kunde utföras. Om individer upplever sig själv som stark och har en god 

motivation till att utföra en aktivitet fanns det få begränsningar (Antonovsky, 2005).  

 

En studie visade att fysisk aktivitet kunde ge en ökad hanterbarhet till olika vardagssituationer 

(Statens folkhälsoinstitut & Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2009), vilket enligt 

Antonovsky (2005) leder till ett ökat KASAM. Statens folkhälsoinstitut & Yrkesföreningar 

för fysisk aktivitet (2009) visade även att fysisk aktivitet hade en positiv påverkan på 

självkänsla, självförtroende samt en ökad livskvalitet. I likhet med föreliggande studies 

resultat fanns det ett samband mellan ökad fysisk aktivitet och ”Bättre självskattad hälsa”. Vid 

en ökad fysisk aktivitet upplevde individer den självskattade hälsan som bättre jämfört med 

individer som utövar en mindre mängd fysisk aktivitet.   
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6. Konklusion 

Resultaten från denna studie visade att alla deltagarna som tillhörde gruppen ”över fyra 

träningstillfällen per vecka” hade en självskattad hälsa på nivån ”God”, ”Mycket god” eller 

”Utmärkt”. Faktorn ”Antalet träningstillfällen” hade starkast samband med de deltagarna i 

studien som hade ”Bättre självskattad hälsa”. Deltagarna i studien som hade ”Sämre 

självskattad hälsa” instämde i högre grad till påståendena som handlade om ”Hinder till 

träning” jämfört med de som hade en ”Bättre självskattad hälsa”.  

 

7. Implikation 

Till förslag på vidare forskning skulle vara att undersöka vilka hinder som finns för de 

individer som är fysisk inaktiva (Lindvall & Faskunger, 2003). Det kan vara intressant att 

utforska varför olika motivationsfaktorer bara påverkar en del människor. Det är av stor vikt 

att använda sig av hälsofrämjande insatser som handlar om att öka motivationen till fysisk 

aktivitet för att minska den fysiska inaktiviteten hos befolkningen (Socialstyrelsen, 2009). 

Genom att inspirera och motivera fysiskt inaktiva personer med tillfredställande 

hälsofrämjande insatser kan hälsotillståndet förbättras.  De hälsofrämjande insatserna kan 

planeras och arbetas fram för att öka den fysiska aktiviteten hos befolkningen och på längre 

sikt öka folkhälsan.  
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Bilaga 1 - Enkät 

 

Information om enkätundersökningen 

 

Motion är viktigt för att en person ska ha en god hälsa. Motivationen till att utföra fysisk aktivitet kan 

vara det största skälet till att påbörja och fortsätta med deltagandet i exempelvis idrottsaktiviteter. Det 

finns en mängd olika faktorer som påverkar en person till att träna, men som även sätter upp hinder till 

fysisk aktivitet.  

 

Frågorna kommer ligga till grund för en kvalitetssäkring av arbetet på gymmet och eventuella 

förändringar i deras arbete kan komma att gynna dig som medlem. Syftet med studien är att undersöka 

hur motivationen till fysisk aktivitet är relaterad till självskattad hälsa bland fysisk aktiva individer. 

Dina åsikter är av intresse och jag är väldigt tacksam om du skulle vilja fylla i enkäten angående din 

självupplevda motivation till träning. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är givetvis frivilligt. För användbarheten av resultatet är det viktigt 

att frågorna besvaras så ärligt som möjligt i förhållande till dina egna åsikter. Ditt svar kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga uppgifter kommer att kunna kopplas till din identitet.    

 

Jag är student på Högskolan i Halmstad och ska skriva en magisteruppsats inom området 

Folkhälsovetenskap. Data kommer att redovisas i tabeller och diagram, själva uppsatsen kommer att 

publiceras på DiVA. 

 

Tack för din medverkan 
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1. Kön    Man   Kvinna      

     □        □ 

 

2. Ålder _____________________år 

 

3. Hur många gånger tränar du i genomsnitt per vecka på träningsanläggningen? 

 

   0-1      2-3     4-5     6-7     8-    

    □       □       □      □       □ 

 

4. I allmänhet, hur skulle du vilja beskriva ditt upplevda hälsotillstånd? 

 

  Dålig  Någorlunda    God     Mycket god         Utmärkt 

     □           □      □            □      □ 

 

5. Ta ställning till i hur stor grad du håller med om påståendena om varför Du tränar. (Markera det 

alternativ som stämmer bäst in på Dig efter varje påstående) 

         Instämmer     Instämmer     Instämmer    Instämmer 

            inte alls         delvis         till stor del          helt  

Ha roligt       □  □  □  □ 

Gemenskapen är god     □  □  □  □ 

Träffa vänner      □  □  □  □ 

Förbättra min kondition     □  □  □  □ 

Öka min fysiska styrka     □  □  □  □ 

Känna mig kompetent     □  □  □  □ 

Förbättra mina färdigheter    □  □  □  □ 

Få status/erkännande     □  □  □  □ 

Tränar inför tävling     □  □  □  □ 

Rehabilitera mig från en skada    □  □  □  □ 

Rehabilitera mig från en sjukdom   □  □  □  □ 

Gå ner i vikt       □  □  □  □ 

Förbättra min hälsa      □  □  □  □ 

Hantera/reducera stress     □  □  □  □ 

Få en time-out från dagliga livet   □  □  □  □ 

 

 



 

 

 

6. Ta ställning till i hur stor grad du upplever följande faktorer som hinder för att träna. (Markera 

det alternativ som stämmer bäst in på Dig efter varje påstående) 

         Instämmer     Instämmer     Instämmer    Instämmer 

            inte alls         delvis         till stor del          helt  

Märker inga resultat av träningen   □  □  □  □ 

Tråkigt/enformigt      □  □  □  □ 

Stress/tidsbrist      □  □  □  □ 

Brist på energi      □  □  □  □ 

Trötthet       □  □  □  □ 

Brist på motivation      □  □  □  □ 

Rädsla för skador        □  □  □  □ 

Otillräcklig förmåga     □  □  □  □ 

Skada        □  □  □  □ 

Sjukdom       □  □  □  □ 

Vill tillbringa mer tid med familj/vänner  □  □  □  □ 

Saknar stöd från familj/vänner    □  □  □  □ 

Mycket annat att göra     □  □  □  □ 

Vill träffa mina vänner utanför träningen  □  □  □  □ 

Vill utveckla andra färdigheter/intressen  □  □  □  □ 

Svårt att ta sig till anläggningen    □  □  □  □ 

Begränsat utbud vid anläggningen   □  □  □  □ 

Dåliga instruktörer/redskap    □  □  □  □ 

Saknar träningspartner      □  □  □  □ 

Väder        □  □  □  □ 

Ekonomiska skäl      □  □  □  □ 

 

 

7. Inför ett träningspass känner Du oftast att Du: (Markera det alternativ som stämmer bäst in på Dig efter 

varje påstående)        Instämmer     Instämmer    Instämmer    Instämmer 

            inte alls         delvis          till stor del         helt  

Ser fram emot det      □  □  □  □ 

Tränar för att jag borde     □  □  □  □ 

Känner mig motiverad      □  □  □  □ 

Känner mig trött       □  □  □  □   

 

 



 

 

8. Under tiden Du tränar känner Du oftast att Du: (Markera det alternativ som stämmer bäst in på Dig efter 

varje påstående)         Instämmer    Instämmer     Instämmer    Instämmer 

            inte alls         delvis         till stor del          helt  

Är duktig        □  □  □  □     

Borde träna oftare       □  □  □  □ 

Borde stannat hemma      □  □  □  □ 

Blir piggare        □  □  □  □  

Blir mer avkopplad      □  □  □  □ 

Kan samla tankarna     □  □  □  □   

Inte klarar av träningen      □  □  □  □ 

Är snygg        □  □  □  □ 

Är bekväm i min kropp      □  □  □  □ 

Får muskelvärk      □  □  □  □ 

Tänker inte alls      □  □  □  □ 

 

9. Efter avslutat träningspass känner Du oftast att Du: (Markera det alternativ som stämmer bäst in på Dig 

efter varje påstående)        Instämmer     Instämmer     Instämmer    Instämmer 

            inte alls         delvis         till stor del          helt  

Varit duktig        □  □  □  □ 

Fått ny energi       □  □  □  □ 

Att det inte var så jobbigt som jag trott  □  □  □  □ 

Borde stannat hemma      □  □  □  □ 

Är avkopplad       □  □  □  □ 

Har rensat huvudet      □  □  □  □ 

Har ökat självförtroende      □  □  □  □ 

Är snygg        □  □  □  □ 

Har muskelvärk       □  □  □  □ 

Är trött       □  □  □  □ 

 

 

10. Hur anser du att gymmet kan hjälpa dig ytterligare för att nå dina mål med din träning? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



 

 

 


