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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka vilken grad av intern motivation och extern reglering till 
fysisk aktivitet som motionärer har, samt vilka barriärer de upplever till fysisk aktivitet och 
vilka strategier de använder sig av för att övervinna barriärerna. Bakgrunds variabler var kön 
och aktivitetsstadie. Försökspersonerna (n=199) i studien var män (n=96) och kvinnor 
(n=103) och samtliga medlemmar på träningsanläggningar i Halland. Högaktiva (n=165) och 
lågaktiva (n=34). Datainsamling skedde via ett testbatteri bestående av mätinstrumenten The 
Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-2, Physical Activity Stages of change och 
Motivation Till Upprätthållande Av Motionsvanor vilka delades ut på träningsanläggningarna. 
Resultatet visade att både högaktiva (n=165) och lågaktiva (n=34) har en högre grad av intern 
motivation än extern reglering. De mest frekventa barriärerna till fysisk aktivitet var 
stress/tidsbrist samt brist på motivation och de mest använda strategierna var tanken på 
känslan efteråt och tanken på förväntade resultat. Interventioner för att främja långsiktiga 
motionsbeteenden bör fokusera på att skapa glädje, välbefinnande och självbestämmande hos 
individen som leder till högre grad intern motivation som visat sig vara eftersträvansvärt för 
en fysiskt aktiv livsstil. Framtida studier skulle kunna fördjupa sig mer om hur motivation, 
barriärer och strategier skiljer sig åt beroende på aktivitetsstadie, genom att utföra ett 
träningsprojekt med en grupp lågaktiva individer för att kunna jämföra om inställningen 
skiljer sig åt ju mer fysiskt aktiva de blir. 
 
Nyckelord: Barriärer, fysisk aktivitet, hinder och Motivation  
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Abstract  
The purpose of this study was to investigate the degree of internal motivation and external 
regulation for physical activity that athletes have, and what barriers they perceive to physical 
activity and what strategies they use to overcome barriers. Background variables were gender 
and activity stage. The subjects (n=199) in the study were men (n=96) and women (n=103) 
and all members of fitness centers in Halland. Highly active (n=165) and low-level (n=34). 
Data collection was done through a test battery consisting of measuring instruments The 
Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-2, Physical Activity Stages of Change and 
Exercise Adherence Questionnaire which were handed out at training facilities. The results 
showed that both high-level (n=165) and low-level (n=34) has a higher degree of internal 
motivation than external regulation. The most frequent barriers to physical activity were stress 
/ time constraints, lack of motivation and the most frequently used strategies were the idea of 
feeling afterwards and the idea of expected results. Interventions to promote long-term 
exercise behaviour should focus on creating happiness, well being and autonomy of the 
individual that lead to greater internal motivation that proved to be desirable for a physically 
active lifestyle.  
Future studies could deepen more in how motivation, barriers and strategies differ depending 
on activity stage, by performing a training project with a group low-level to compare if the 
attitudes differ when they get more physical active.  
 
Keywords: Barriers, motivation, obstacle and physical activity  
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Introduktion 

Ett fysiskt aktivt liv har många positiva effekter för vår hälsa (Bosworth, Oddone & 
Weinberger, 2008). En livsstil med regelbunden fysisk aktivitet minskar risken att drabbas av 
olika livshotande sjukdomar, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar samt typ-2 diabetes och 
cancer. Den har även visat sig ha positiv effekt för vår psykiska hälsa, bl.a. genom att minska 
risken för depression, stress och trötthet. Fysisk aktivitet främjar även inlärningsförmågan och 
gynnar den sociala förmågan (Schlicht 2002). Psykiska faktorer som motivation har bl.a. visat 
sig spela en viktig roll i upprätthållandet av beteendet (Bosworth, Oddone & Weinberger, 
2008). Motivation är ett område som många forskare har intresserat sig inom för att försöka 
förstå vilka individuella faktorer som driver människor och motiverar dem. Enligt Ryan 
(1985) handlar motivation om hur människor beter sig och handlar i olika situationer och 
sammanhang. Vidare förklarar han att vi alla har individuella drivkrafter och kan bete oss 
annorlunda beroende på hur motiverade vi är till en viss uppgift eller aktivitet. Vi människor 
har olika skäl till att motionera och även olika motiv som motiverar oss till att prestera i 
specifika situationer eller sammanhang. Många av de individer som börjar förändra sina 
motionsvanor har goda intentioner till att fortsätta behålla sin nya fysiskt aktiva livsstil 
(Engström, 2010). Men studier har även visat att många individer även har svårt att motivera 
sig för att upprätthålla regelbundna motionsvanor, det har framkommit att ungefär hälften av 
dem som ansluter sig till fysiska aktiviteter hoppar av inom ett halvår (Lui & Hui, 2009). Då 
intern motivation i tidigare studier (Ryan & Deci, 2000) visat sig ha positiv effekt för ett 
långsiktigt motionsbeteende är det motiverande att undersöka om det finns några skillnader i 
fördelningen av intern motivation respektive extern reglering hos individer som är olika 
fysiskt aktiva. Barriärer hos individer har även visat sig ha en signifikant betydelse för 
upprätthållandet av motionsvanor (Brinthaupt, Kang, Anshel, 2010). Dagens samhälle utgör 
många faktorer som kan upplevas som barriärer för fysisk aktivitet, därför behovs 
interventioner för att utveckla strategier som motiverar individer till att fortsätta vara fysiskt 
aktiva. Då barriärer kan variera mycket beroende på hur fysiskt aktiva individerna är kan det 
även vara betydelsefullt att undersöka hur vanligt förekommande dessa barriärer är och hur de 
kan skilja sig åt beroende på fysisk aktivitetsnivå. Det är även intressant att studera 
könsskillnader i barriärer, då forskningen inom området är relativt begränsad (Fallon, 
Hausenblas & Nigg, 2005).   
 
Fysisk aktivitet definieras som all kroppsrörelse som ger ökad energiomsättning (FYSS, 
2009). Fysisk aktivitet behöver alltså inte enbart betyda motionsträning där individen rör på 
sig så mycket att denne svettas, utan innebär egentligen all typ av muskelaktivitet som 
exempelvis promenader, hushålls- och trädgårdsarbete, friluftsliv och fysisk belastning i 
arbetet. Den svenska rekommendationen för fysisk aktivitet innebär att alla individer helst 
varje dag bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter, men aktiviteten kan även 
delas upp på tre tillfällen utspridda över dagen (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Intensiteten 
på aktiviteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel en rask promenad. 
 
Motivation definieras av Sage (1977) som riktningen och intensiteten i en individs 
ansträngning. Ansträngningens riktning beskriver hur individen antar och attraheras av vissa 
situationer, medan ansträngningens intensitet beskriver hur mycket ansträngning individen 
lägger ner i en viss situation. Riktningen och intensiteten i ansträngningen är ofta nära 
relaterade då exempelvis individer som alltid tar sig till träningarna och alltid är där i tid även 
lägger ned stor ansträngning under träningen. Duda (2007) har även gjort en skillnad mellan 
kvantiteten och kvaliteten i individers motivation. Kvantiteten handlar om huruvida individen 
stimuleras vid rätt tillfälle och om denne kan/vill prestera. Medan kvaliteten handlar om flera 



 

 

2 

faktorer, dels om individen vill och om denne kan investera i tid. Det handlar även om i vilken 
grad aktiviteten kan bidra till individens fysiska, psykiska, känslomässiga och moraliska 
välmående. Kvaliteten relaterar även till hur individen vanligtvis kan prestera utifrån sin egen 
förmåga. Till sist handlar det även om hur mycket individen attraheras av aktiviteten och hur 
självbestämd den är.  
 
Motivation kan delas upp i intern och extern motivation. Intern motivation bedrivs av ett högt 
värde för en aktivitet och är självbestämmande. Ryan och Deci (2000) beskriver att intern 
motivation styr individer som behåller en konsekvent och kreativitet i sin prestation eller i sitt 
utförande. Den interna motivationen är också att föredra då exempelvis en förändring i en 
individs livsstil ska ske. Vidare definierar Ryan och Deci (2000) intern motivation som lust, 
sakkunskap, utforskande, glädje och vitalitet genom utförandet av en prestation. Med intern 
motivation sker genomförandet av en aktivitet för dess tillfredställande av en prestation. 
Individer med högre grad självbestämmande inför uppgifter kommer lättare att kunna 
genomföra prestationen. Det är den interna motivationen som får individer att känna lust och 
glädje inför en uppgift och även i själva genomförandet. Extern motivation kännetecknas av 
att individer påverkas av yttre faktorer, andra människor i omgivningen påverkar utövaren 
(Ryan & Deci, 2000). Den externa motivationen kan medföra att utövaren kan känna ett starkt 
yttre tvång till en aktivitet eller ett utförande. Vidare definieras extern motivation som att en 
individs utförande bara riktar sig till resultatet och inte tillfredställs i själva genomförandet av 
aktiviteten eller prestationen. Extern motivation fås inte av utförandet av en aktivitet, utan 
snarare slutresultatet av en prestation. I situationer som innehåller socialisering såsom 
exempelvis lagidrott dras individer med extern motivation lättare till den typen av aktivitet.  
Deci och Ryan (2000) beskriver extern motivation som en yttre belöning som har en tendens 
att göra ”lek till arbete”. Individer som är externt motiverade till en uppgift eller aktivitet 
känner inte eller har tappat den inre glädjen till fysisk aktivitet. Detta kan då leda till att de 
utför fysisk aktivitet för någon annans skull och inriktningen för att motionera blir för de yttre 
belöningarna och den yttre motivationen driver individer till motion.  
Den externa motivationen kan delas upp i fyra olika aspekter. Extern reglering som innebär att 
individer styrs av andra i sin omgivning och har låg grad av självbestämmande. Introjicerad 
reglering som innebär att individer ofta känner sig tvingade till att motionera utan eget 
intresse. Identifierad reglering innebär att individen har accepterat och gjort beteendet till sitt 
eget, detta ger en högre grad av självbestämmande. Integrerad reglering innebär att personen 
har gjort motion till en del av sin identitet och anser att motion är viktigt i sitt liv. Integrerad 
reglering ger en hög grad självbestämmande till individen.  
 
Barriärer handlar om vilka olika anledningar individer använder för att inte motionera, dessa 
barriärer styrs under individens kontroll (McAuley, Poag & Gleason, 1990). Enligt 
Brinthaupt, Kang och Anshel (2010) kan barriärer kategoriseras i olika dimensioner, 
exempelvis kan de definieras som objektiva (sjukdomar, skador, otillgängliga anläggningar 
för funktionshindrade personer) eller upplevda (tidsbrist) hinder. De kan även kategoriseras 
som interna (personliga upplevelser, nivåer av engagemang) eller miljörelaterade 
(otillgängliga anläggningar, möjligheter till mötesplatser, klimat) barriärer. Den mest 
förekommande anledningen som individer anger för att inte motionera är stress/tidsbrist, 
många individer upplever sig även vara för trötta för att orka motionera, (Weinberg & Gould, 
2006). Andra vanliga barriärer som upplevs är bl.a. fysiska begränsningar, svårtillgängliga 
träningsanläggningar, brist på självförtroende, brist på resultat i träningen samt dåligt socialt 
stöd (Anshel, 2006). Även individer som börjat motionera stöter på barriärer, då de oftast har 
svårigheter att upprätthålla det nya motionsbeteendet. Anledningar till varför individer 
upplever dessa barriärer kan exempelvis vara för att rekommendationerna inte är tillräckligt 
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individuellt anpassade efter deras aktivitetsnivå. Träningen kan därför upplevas som antingen 
för svår eller för enkel för att individen ska känna tillfredsställelse i aktiviteten, 
rekommendationerna kan dessutom vara för restriktiva och därför inte optimala för att skapa 
motivation till regelbunden och långsiktig träning (Weinberg & Gould, 2006).  
 
Teoretisk referensram 
         Transteoretiska modellen 
Transteoretiska modellen (TTM) förklarar hur en strategi kan utformas så att 
beteendeförändring kan individanpassas (Prochaska & Marcus, 1994). TTM förklarar 
förändring snarare som en frekvent process över tid, än som en separat händelse (se figur 1). 
Modellen innebär en process som utvecklas i fem olika stadier, där behandlaren använder sig 
av en speciell strategi för det stadie där individen befinner sig (Marcus & Forsyth, 2008).  
 
Det första stadiet kallas för ”Förnekelsestadiet” (Precontemplation stage) och innebär att 
individen är inaktiv och har heller ingen intention att börja motionera inom det närmsta 
halvåret. Individer i detta stadie verkar vara demoraliserade över sin förmåga att förändra sitt 
beteende och kan därför vara väldigt defensiva vid sociala påtryckningar. Deras beteende kan 
även bero på att de är oinformerade om vilka konsekvenser deras beteende kan leda till på 
längre sikt. I det andra stadiet ”Begrundandestadiet” (Contemplation stage) är individen 
också inaktiv men har en intention att förändra sitt beteende inom det närmsta halvåret. 
Däremot är det mycket vanligt att individer fastnar i det här stadiet mycket längre än tänkt. I 
det tredje stadiet ”Förberedelsestadiet” (Preparation stage) är individen på väg att bli fysiskt 
aktiv och har bestämt sig för att förändra sitt beteende. Individen har även börjat bli lite 
fysiskt aktiv, däremot är beteendet fortfarande inte tillräckligt regelbundet för att det ska leda 
till tillräckliga hälsofördelar. I det fjärde stadiet ”Handlingsstadiet” (Action stage) är 
individen regelbundet aktiv, men perioden har fortfarande inte passerat ett halvår. I det här 
stadiet har individen störst chans att riskera falla nedåt i modellen, då många processer i 
beteendet sätts på prov i upprätthållandet av de nya vanorna.  I det femte stadiet 
”Aktivitetsstadiet” (Maintenance stage) har individen varit aktiv under minst sex månader. 
Individen kommer förmodligen att hålla sig aktiv livet ut om denne kan arbeta sig igenom 
eventuella kriser som kan uppkomma till följd av exempelvis skaderelaterade problem, brist 
på motivation och fokusering. Den grundläggande tanken med modellen är att individanpassa 
intentioner för att kunna bemöta individer på det aktuella förändringsstadiet som de befinner 
sig i. Ofta sker förflyttningen inte systematiskt från förnekelsestadiet och uppåt igenom 
samtliga stadier utan återfall är en naturlig process i beteendeförändringen (Marcus & 
Forsyth, 2008).   
 
 Self-determination theory 
Människans upplevda motivation påverkas av grundläggande psykologiska behov, autonomi, 
kompetens och gemenskap (Moreno, Gon´zalez-Cutre, Sicilla & Spray, 2010). Autonomi, 
beskrivs som att individer motiveras av en inre drivkraft att utföra en aktivitet eller en 
prestation, samt att personen känner lust och glädje i utförandet. Vidare förklaras kompetens 
som en faktor där människor har kunskap om hur hon ska agera vid motivationsbrist och hur 
hon tar itu med känslan. Det sista grundläggande behovet är lust eller gemenskap, som ger en 
känsla av att individer motiveras mer av extern motivation än intern. Utförande av aktivitet 
görs för att känna tillhörighet till träningsgruppen och inte för att känna en glädje till fysisk 
aktivitet (Deci & Ryan, 2000). I Self-determination theory (se figur 2) beskrivs amotivation 
som en av de ledande orsakerna till att individer inte genomför en fysisk aktivitet. Vidare 
förklarar Deci & Ryan (2000) att amotivation innebär att en individ har en avsaknad av 
motivation, både intern och extern, till sin idrott eller utförande. I teorin beskrivs yttre 
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reglering som en extern motivation, där individer styrs av att tillfredställa ett yttre krav eller 
att erhålla en yttre belöning. Extern motivation beskrivs som motivationen med den lägsta 
graden av självbestämmande. En individ som styrs av yttre reglering upplever att dess 
beteende styrs mer av andra och inte av eget intresse. Detta kan leda till att personen känner 
bristande kontroll och har en känsla av att andra styr ens prestationer (Deci & Ryan, 2000). 
Introjicerad reglering innebär att individen tar in yttre regleringar och använder dessa för att 
undvika obehag som ångest och skuldkänslor. Personer med introjicerad reglering känner sig 
ofta tvingade till att genomföra en uppgift eller aktivitet. Självbestämmande i introjicerad 
reglering är något högre än extern reglering (Deci & Ryan, 2000). Vidare beskriver Deci och 
Ryan (2002) att personer som styrs av identifierad reglering har accepterat och gjort den 
tidigare yttre styrningen av beteendet till sin egen, detta leder till högre grad av 
självbestämmande. Integrerad reglering innebär att individer har integrerat den tidigare yttre 
motiven med sina olika värderingar och behov. Individer som styrs av integrerad reglering har 
gjort motion till en del av sin identitet och motiveras av att motion är en viktig del i individens 
liv. Deci och Ryan (2000) beskriver denna typ av extern motivation som det starkaste och 
uthålligaste beteendet. Intern motivation har individer som känner glädje, lust och 
tillfredsställelse till en fysisk aktivitet. Personer som är fysiskt aktiva med en hög grad av 
självbestämmande har en intern motivation till uppgiften (Deci & Ryan, 2002).  
 
Deci och Ryan (2000) anser att en kombination av intern och extern motivation är en 
förutsättning för att individer ska kunna förbli motiverade till fysisk aktivitet. När individen 
enbart styrs av yttre motiv är risken stor att amotivation ökar. Detta kan leda till att individer 
slutar att vara fysiskt aktiva. Vidare menar Ryan och Deci (2002), att Self-determination 
theory förklarar mänsklig motivation och personligheter. Teorin skapar förståelse om i vilken 
utsträckning människor reflekterar över sina handlingar och med hur stor autonomi de utför 
olika uppgifter av fysisk aktivitet (Deci & Ryan, 2002).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Figur 2: Delar av Self-determination Theory (Deci & Ryan, 2002b, s. 16) översatt av 
författarna.  
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         Relapse prevention Model 
Relapse Prevention Model används för att enklare förstå och kunna utveckla strategier för att 
höja den fysiska aktiviteten (Marcus & Forsyth, 2008). Modellen utvecklades ursprungligen 
för att bättre förstå individers svårigheter med olika beroenden, som rökning och 
alkoholmissbruk (Marlatt & Gordon, 1985). Modellen inriktar sig framförallt på att 
upprätthålla beteendeförändringar över en längre tid. Detta är särskilt användbart då det 
handlar om att upprätthålla nya motionsvanor, för att behålla hälsofördelarna med fysisk 
aktivitet långsiktigt. För att åstadkomma en större långsiktighet i beteendeförändringen bör 
individen redan från början i processen förberedas på vilka eventuella hinder som kan 
förekomma under processen, för att på så sätt inte halka tillbaka i gamla vanor då denne möter 
motgångar i beteendeförändringen (SBU, 2007). Man använder sig dels av ”Abstinence 
violation effect” (AVE) som i motionssammanhang ofta istället kallas ”Adherence violation 
effect” (Marlatt & Gordon, 1985). AVE kännetecknas av självanklagelser, skuld och brist på 
upplevd kontroll som individer ofta upplever efter kränkning av självpåtagna regler. AVE 
innebär övertygelsen om att ett missat tillfälle i ett planerat program innebär ett totalt 
misslyckande av hela programmet. Marlatt och Gordon (1985) menar att om individen 
kännetecknar ett felsteg som beroende på inre, globala och okontrollerade faktorer, så är 
risken för återfall större än om individen ser faktorerna som externa, instabila och 
kontrollerade. Det är viktigt att individen kan skilja på ”lapse” (felsteg), ”relapse” (återfall) 
och ”collapse” (kollaps). Det finns annars en stor risk för att individen kan se ett felsteg som 
ett ohjälpligt misslyckande och som svar på en kronisk sjukdom, felsteget kan vid det 
tänkandet då även utvecklas till ett återfall. Syftet med modellen blir därför att hjälpa 
individen att upptäcka och undvika högrisksituationer för återfall, genom att kunna skilja på 
tillfälliga bakslag och istället se dem som en möjlighet att lära för livet och inte som ett 
misslyckande, därmed minskar risken för återfall (SBU, 2007). 
 
Tidigare forskning 
          Intern och extern motivation  
Omfattande studier har visat att intern motivation associeras med välbefinnande, flexibilitet 
och bättre inlärningsprocesser jämfört med extern motivation. En studie av Edmunds, 
Ntoumanis och Duda (2006) visar dock att intern motivation inte är någon signifikant 
prediktor för ansträngande motionsbeteenden. Introjicerad och identifierad reglering var också 
positiva prediktorer för ansträngande motionsbeteenden. Den identifierade regleringen 
medierade även förhållandet mellan kompetenstillfredsställelsen och det ansträngande 
motionerandet. För att bli fysiskt aktiv behöver individer placera vissa värden i aktiviteten och 
förstå betydelsen samt se fördelarna med fysisk aktivitet. Att bedöma all typ av extern 
reglering som icke självbestämmande är därför inte korrekt då extern reglering kan variera i 
graden av självbestämmande. Barbeau, Sweet och Fortiers (2010) har också studerat 
effekterna av en självbestämmande kontra icke självbestämmande motivation för fysisk 
aktivitet, resultatet styrker att en högre grad av självbestämmande motivation är en positiv 
prediktor för långsiktiga motionsbeteenden. Forskning har också bekräftat att gemenskap 
motiverar individer till fysisk aktivitet. Denna faktor motiverar många individer som styrs av 
extern motivation till en fysiskt aktiv livsstil (Deci & Ryan 2002). Vidare har vikten av att 
stödja individers autonomi och kompetensen bidragit till en ökad självbestämmande 
motivation inom träning och fysisk aktivitet. Vilket enligt Deci (2004) bidrar till en intern 
motivation eftersom individer själva tar kontroll över situationen. För att individer ska kunna 
genomföra regelbunden fysisk aktivitet, bör dem försöka skapa en balans mellan den interna 
och externa motivationen. Vallerand (2007) menar att individer som tillgodoser sina behov till 
fysisk aktivitet ökar den interna motivationen och styrs mer av denna motivation när det gäller 
motion. Detta menar han också är en avgörande roll till hur synen för fysisk aktivitet 
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utvecklas. Variationen i träningen är även betydelsefull för att individer ska känna långvarig 
motivation till sin fysiska aktivitet. Ensidig aktivitet kan annars medföra att individer tröttnar 
vilket i sin tur kan leda till motivationsbrist och avhopp. Tidigare forskning visar att individer 
behöver utmaningar i sin aktivitet för att känna sig motiverade att fortsätta motionera. En 
utmaning skulle kunna vara att öka intensiteten, träningsdosen eller träningstiden i sin träning 
(Vallerand, 2007).  
 
Omfattande studier visar att individer som börjar motionera regelbundet har motiv som är 
hälsorelaterade. Nybörjare motionerar för att dem antingen vill förbättra hälsan eller också för 
gemenskapen kring den fysiska aktiviteten (Vallerand, 2007). Detta resultat stärks även i en 
studie av Deci och Ryan (2004) som visar att nybörjare utför fysisk aktivitet för den sociala 
miljön och för att känna tillhörighet i en grupp. Personer med motiv att motionera för att detta 
på sikt leder till bättre hälsa och för att dem vill uppnå ett resultat med motionen styrs av 
extern motivation (Deci & Ryan 2000). Forskning som gjorts på erfarna motionärer visar att 
deras orsaker till att motionera är för att dem anser att det är givande, roligt och 
tillfredsställande. Individer som utför regelbunden fysisk aktivitet känner tillfredsställelse av 
att motionera och drivs mer av en intern motivation. En annan bidragande faktor var att 
erfarna motionärer tyckte det var roligt med motion. Interna faktorer är avgörande orsak till 
att utförande av fysisk aktivitet är en livsstil för erfarna motionärer (Deci & Ryan, 2002). I 
Mullan och Marklands (1997) studie visade resultatet att användandet av en mer 
självbestämmande identifierad och intern motivation ökade över stadierna i den 
transteoretiska modellen. Individer som befann sig i Handlingsstadiet, som precis hade börjat 
motionera och individer som hade motionerat under en längre tid och mer regelbundet i 
Aktivitetsstadiet hade en signifikant högre grad av självbestämmande än de som motionerade 
mer sällan och som var inaktiva. Studien visade även på lägre grad självbestämmande bland 
kvinnor än hos män.  
 
         Barriärer 
Forskning inom området verkar vara övervägande överens om att upplevda och interna 
barriärer ofta uppges för att inte vara fysiskt aktiv (Brinthaupt, Kang & Anshel, 2010). 
”Tidsbrist” anges som den vanligaste anledningen till att inte motionera. Detta resultat 
framkommer även i en studie av Josefsson (2004) då stress/tidsbrist uppges som vanligast. 
Den upplevda tidsbristen verkar däremot mer handla om en bristande tidshantering och 
svårigheter i att prioritera rätt aktiviteter, då individer verkar välja att se på TV, läsa tidningar, 
prata i telefon och hänga i soffan framför att motionera (Brinthaupt, Kang & Anshel, 2010). 
Trötthet är också en barriär som många upplever hindrar dem att motionera, hela 59 % av 
individerna anger trötthet som en ursäkt till utebliven motion (Weinberg & Gould, 2006). 
Däremot är tröttheten oftast kopplad till mental utmattning relaterat till stress snarare än fysisk 
utmattning. Den fysiska aktiviteten skulle i det fallet snarare ge mer energi och ork än 
tvärtom. Barriärer som brist på motivation visade sig även vara mycket vanligt i Josefssons 
(2004) studie. Miljörelaterade faktorer har också fått en växande betydelse för individers 
motionsbeteenden, då handlar det främst om betydelsen av att ha bekväm tillgång och 
möjligheter till fysiska aktiviteter (Bosworth, Oddone & Weinberger, 2008). Livsmiljön kan 
upplevas som en barriär för fysisk aktivitet om närområdet kring bostaden känns otrygg och 
mindre attraktiv (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Studier från den nationella folkhälsoenkäten 
visar att många inaktiva individer känner sig otrygga i sitt närområde jämfört med dem som är 
fysiskt aktiva. Dåligt väder kan vara en anledning till att inte utföra fysisk aktivitet, det är 
framförallt under vinterhalvåret som individer har svårt att motivera sig (Johansson, 2006). 
Förutom det skiftande klimatet, som exempelvis regn och kyla så kan det också handla om att 
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det är mörkt ute, som kan tänkas hänga nära ihop med om livsmiljön som nämndes ovan 
upplevs som otrygg och hotfull för individen att vistas själv på.  
 
I en studie där individers upplevda barriärer jämfördes med aktivitetsnivån i TTM fann man 
ett generellt mönster, ju högre aktivitetsstadie i TTM individen befann sig desto mindre 
barriärer upplevde denne till fysisk aktivitet (Sörenson & Gill, 2007). Detta resultat stärks 
även i en annan studie (Brinthaupt, Kang & Anshel, 2010) där man låtit undersöka vilka 
barriärer deltagarna upplevde innan ett träningsprojekt och efteråt. Resultatet visade att 
deltagarna efter att de hade börjat motionera regelbundet upplevde färre barriärer än innan. 
Efter experimentet uppgav deltagarna att de påverkades mindre av barriärer som tidsbrist, 
otillräcklig kunskap, dåligt självförtroende eller träningspartner. De uppgav även att barriärer 
byggda på rädsla för att motionera, tidigare misslyckanden, skaderisk hade mindre påverkan 
för deras framtida motionsvanor. Även Josefssons (2004) studie visade att lågaktiva rankade 
hinder högre än högaktiva. Nowosielski (2008) undersökte i sin studie hur barriärer kan skilja 
sig åt beroende på var i TTM individer befann sig. Barriärer som uteblivet intresse för fysisk 
aktivitet och brist på motivation var allra störst i ”Förnekelsestadiet” (Precontemplation 
stage) men även stort i ”Begrundandestadiet” (Contemplation stage). I ”Handlingsstadiet” 
(Action stage) och ”Aktivitetsstadiet” (Maintenance stage) handlar barriärerna mer om dålig 
tillgänglighet och fysiska hinder. ”Förberedelsestadiet” (Preparation stage) innehåller en 
blandning av alla dessa barriärer, antagligen som ett resultat då stadiet beskrivs som en slags 
övergång mellan inaktivitet och regelbunden fysisk aktivitet. Dessa resultat liknar även det 
som framkom i Josefssons (2004) studie, där barriärer som stress/tidsbrist, brist på energi och 
motivation var störst bland de lågaktiva.  
 
Sörensons och Gills (2007) resultat från studien visade även skillnader mellan kön i upplevda 
barriärer bland aktivitetsstadierna i TTM. Kvinnor upplevde fler barriärer än män gjorde, och 
rapporterade hinder som var av hälso/ praktiska/ prioriteringsorsaker oftare än män gjorde. En 
betydande orsak till dessa resultat kan vara att kvinnor oftast tar på sig ett större ansvar för 
familjeliv och hushåll och därför oftare upplever det svårt att kunna prioritera träning framför 
allt praktiskt som ska hinnas med i vardagen. Josefssons (2004) studie hävdar däremot att män 
upplever fler barriärer till träning än kvinnor. Barriärer som ”tråkigt/enformigt”, ”vill träffa 
mina vänner utanför träningen” och ”vill utveckla andra färdigheter/intressen” var vanliga 
anledningar hos män. Även anläggningsfaktorer och väder visade sig ha en större påverkan 
hos män än kvinnor (Johansson, 2006). Detta diskuteras hänga ihop med att män oftare än 
kvinnor sysselsätter sig med bollidrotter och eftersom dessa till stor del är utomhusaktiviteter 
så blir män mer påverkade av vädret än kvinnor. Även i Josefssons (2004) studie framgick det 
att män upplevde miljön som en större barriär än kvinnor. 
 
 Strategier för att övervinna barriärer  
De vanligaste strategierna för att övervinna hinder till träning visade sig i Josefssons (2004) 
studie vara tanken på känslan efteråt, tanken på kicken individer får av att träna och tanken på 
målsättningen. Sannolikt har individers inre mentala övertalningsprocesser i övervägandet av 
fördelarna respektive nackdelarna en stor betydelse för om individer lyckas övervinna 
barriärer eller inte. Enligt Marcus och Forsyth (2008) upplever de högaktiva individerna i 
TTM oftast mer fördelar än nackdelar med att träna vilket kan vara en anledning till att de 
heller inte upplever lika många barriärer som de lågaktiva gör. Med färre barriärer och en 
stark inre övertalningsförmåga blir det därför lättare att övervinna de upplevda barriärerna. 
Man kan även diskutera vilken effekt Relapse Prevention Model skulle kunna ha för att 
övervinna barriärer. Teorin handlar om att göra individer uppmärksamma och medvetna om 
vilka eventuella hinder/barriärer som de kan möta på i sin process (Marlatt & Gordon, 1985). 



 

 

8 

De individer som tagit sig till de högre aktivitetsstadierna i TTM och utvecklat ett regelbundet 
motionerande har troligen därmed blivit mer medvetna om hur de ska kunna övervinna sina 
barriärer och se möjligheter istället (Marcus & Forsyth, 2008). Det finns vissa könsskillnader i 
strategier som används för att övervinna barriärer. Kvinnor använde sig oftare av tanken på 
känslan efteråt, tanken på förväntade resultat och tanken att träningen skulle vara 
stresslösande (Josefsson, 2004). Strategierna som används verkar i studien vara nära 
relaterade till vilken typ av motiv som individen hade för att motionera. Kvinnor upplevde 
oftare stress/tidsbrist, hushållssysslor och barnpassning som hinder än män gjorde, därför kan 
en strategi för dem ha blivit att tänka på träning som en time-out från vardagen, återhämtande 
och stressreducerande. 
 
Den teoretiska bakgrunden och tidigare forskning som strävar efter att söka kunskap inom 
området motivation och motionsbeteenden, utgör en användbar kunskapsram för att kunna 
skapa en förståelse för faktorer som kan vara avgörande för individers motionsbeteenden. Då 
det i dagens samhälle finns många faktorer som kan upplevas som barriärer för fysisk 
aktivitet, behovs interventioner för att utveckla strategier som motiverar individer till att 
fortsätta vara fysiskt aktiva. Det är därför betydelsefullt att undersöka hur barriärer kan skilja 
sig åt beroende på fysisk aktivitetsnivå och kön. Kunskapen bidrar till att instruktioner, råd 
och hjälp som kommer att behövas under processens gång bättre kan individanpassas och 
därmed ge bättre förutsättningar för långsiktiga vanor. 
 
Syfte 
Studiens syfte är att jämföra lågaktiva respektive högaktiva individer utifrån aktivitetsstadie i 
den transteoretiska modellen och kön baserat på följande frågeställningar och därtill hörande 
hypoteser: 
 
1. Vilken grad av intern motivation och extern reglering till fysisk aktivitet har lågaktiva 
respektive högaktiva motionärer? 
 
2. Vilka barriärer upplever motionärer med sin träning? 
 
3. Vilka strategier använder motionärer för att övervinna dessa barriärer? 
 
Hypoteser  
1. Högaktiva individer har en högre grad av både intern motivation och extern reglering än 
lågaktiva.  
 
2. Högaktiva individer upplever barriärer till fysisk aktivitet i mindre grad än lågaktiva.  
 
3. Högaktiva har en högre grad av strategier för att övervinna barriärer än lågaktiva. 

 
Metod  

Försökspersoner  
Försökspersonerna (fp) i studien valdes slumpmässigt ut, dvs. det fanns ingen särskild strategi 
i valet av fp, på olika träningsanläggningar i Halland. Gemensamt för alla fp var att de är 
medlemmar på en träningsanläggning. Fp i studien var 96 män och 103 kvinnor (n=199). 
Åldern varierade mellan 16 och 70 år (M=29,06, SD=12,19). Fp indelades i de två olika 
kategorierna ”högaktiva” och ”lågaktiva” beroende på deras fysiska aktivitetsnivå i dagsläget. 
Högaktiva (n=165) bestod av individer som befann sig i stadie 4-5 utifrån TTM, medan 
lågaktiva (n=34) bestod av individer som befann sig i stadie 1-3. Indelningen motiverades av 
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att det fanns en risk för att fördelningen av fp mellan de fem olika stadierna i TTM inte skulle 
bli tillräckligt utspridd då de flesta av fp förväntades ha passerat de första inaktiva stadierna i 
TTM. Därför togs beslutet att endast analysera två grupper för en mer homogen fördelning (se 
Analysmetod för mer information om hur indelningen utfördes).  
 
Instrument 
Ett testbatteri utformades till undersökningen (se Bilaga 2) utifrån olika tidigare använda 
mätinstrument. De instrument som testbatteri utgått ifrån är följande:  
 
 The Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-2 (BREQ-2) 
BREQ-2 (Markland & Tobin, 2004) består av 19 frågor (se fråga 7-25 i bilaga 2) som är 
inriktade mot att mäta motivationen till träning. Frågorna besvaras i en fyrgradig likertskala, 
rangordnad från 1 (”Instämmer inte alls”) till 4 (”Instämmer helt och hållet”). BREQ-2 kan 
också omvandlas till ett rai-värde (relative autonomy index). Där summeras värdena för 
amotivation (jag ser inte poängen med att träna), extern reglering (jag tränar för att andra 
säger att jag ska), introjicerad reglering (jag känner mig skyldig om jag inte tränar), 
identifierad reglering (jag värderar fördelarna av träning) och intern reglering (jag tränar för 
att det är kul) för att sedan summeras till ett värde som anger hur självbestämmande individen 
är. Ju högre värden ju mer självbestämmande. För denna studie utvärderas bara värdena för 
intern och extern reglering då syftet i studien endast är att skilja på intern och extern 
motivation (se Analysmetod för mer information om hur utvärderingen utfördes). Cronbach 
alpha för BREQ-2 = 0.73 till 0.86. 
 
 Physical Activity Stages of change  
Physical Activity Stages of Change (Marcus & Forsyth, 2008, Questionnaire 2.1) grundar sig 
i den Transteoretiska modellen och består av 4 frågor (se fråga 3-6 i bilaga 2) som syftar till 
att mäta den fysiska aktivitetsgraden hos en individ. Frågorna har stängda svarsalternativ ”Ja” 
eller ”Nej” där svarskombinationen från de 4 frågorna utvärderas utifrån en poängtabell, för 
att läsa av vilket aktivitetsstadie individen befinner sig (se Analysmetod för mer information 
om utvärderingen).   
 
 Motivation Till Upprätthållande Av Motionsvanor (MTUAM) 
En reviderad version av MTUAM (Josefsson, 2004) användes. Revideringen utfördes för att 
innehållet bättre skulle uppfylla studiens syfte och vissa frågor blev därför medvetet strukna. 
Från MTUAM användes 32 frågor (se fråga 26-57 i bilaga 2). Instrumentet grundar sig bl.a. i 
Relapse Prevention Model, som utgör en viktig teoretisk referensram i studien och delarna i 
instrumentet som berörde denna teori blev därför relevanta för studiens syfte.  
 
Enkäten bestod sammanlagt av 57 frågor, varav 6 frågor var bakgrundsfrågor som behandlade 
kön, ålder och fysisk aktivitet i dagsläget.  
 
Procedur 
En pilotstudie genomfördes inledningsvis på nio försökspersoner för att testa enkätens 
utformning och tydlighet. Försökspersonerna var relevanta för studien då de också var fysiskt 
aktiva på olika träningsanläggningar och därför antogs ge likvärdiga svar som de senare 
deltagarna. Syftet med pilotstudien var att försökspersonerna efter att de besvarat enkäten 
kunde ge feedback på hur de upplevde frågorna och om det fanns något som kunde förbättras. 
Strategin inspirerades av The think aloud method som är en teknik som bygger på att låta 
individer ”tänka högt” medan de löser och analyserar ett problem (van Someren, Barnard & 
Sandberg, 1994). Några små justeringar och förtydliganden genomfördes i utformandet av 
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enkäten, men frågorna korrigerades inte. I nästa skede av processen tog vi kontakt via e-post 
med de träningsanläggningar som fanns tillgängliga i Halmstad. Tre anläggningar av de 
tillfrågade gav ett godkännande för undersökningen och besöktes sedan under ett tillfälle av 
författarna personligen för insamling av enkäter. Vi undvek att placera oss vid 
entrén/receptionen eftersom det fanns en risk för att medlemmarna skulle vara allt för 
stressade när de anlände eller skulle lämna anläggningen för att det skulle bli några trovärdiga 
resultat. Vi placerade oss därför strategiskt på en central plats inne på anläggningarna, där 
många medlemmar passerade och kunde tillfrågas när de hunnit byta om och slappnat av. Vid 
insamlingen tillfrågades försökspersonerna om de ville delta i studien och om de ville veta 
mer om studien så fanns information om syftet med studien, etiska aspekter och 
kontaktuppgifter till författarna bifogat på enkätens framsida. Författarna kunde även 
personligen bistå med svar på frågor som uppstod under deltagandets gång. Enkäterna 
återgavs till författarna direkt efter att de var färdigifyllda. För att utföra studien på ett etiskt 
korrekt tillvägagångssätt tillämpades de fyra grundläggande forskningsprinciperna. Där de 
fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Mitchell & Jolley, 1996). Försökspersonerna fick i samband med enkäten ett 
informationsbrev (se Bilaga 1) med en kort beskrivning kring vad studien handlar om samt 
information om att deras anonymitet och integritet skyddas, detta för att stödja 
samtyckeskravet. Alla deltagare är skyddade av konfidentialitetskravet, som innebär att inga 
namn eller personnummer redovisas (Mitchell & Jolley, 1996). Resultatet kommer att 
redogöras i tabell och diagram, där inga enskilda svar syns. Studiens resultat och innehåll 
kommer enbart att användas för denna uppsats och alla deltagare kommer att kunna ta del av 
resultatet vid de olika anläggningarna vi besökt. Av de 200 utdelade enkäterna användes 199 
stycken då 1 gick förlorad.  

Analysmetod  
Den insamlade datan bearbetades i programmet Statistical Package of Social Science (SPSS 
19.0). För att där kunna bearbeta och analysera datan användes tvåvägs oberoende 
variansanalyser (ANOVA). Tvåvägs oberoende variansanalyser valdes framför andra 
användbara metoder som exempelvis t-test beror på att det är en kraftfullare och mer 
användbar metod. I jämförelse med exempelvis t-test som enbart kan analysera två grupper åt 
gången så kan ANOVA analysera flera grupper, dessutom kan ANOVA läsa av skillnader 
eller motsättningar i data till skillnad från ett t-test som istället enbart utgår från medelvärdet 
för att utvärdera nollhypotesen. Signifikansnivån bestämdes till p < 0,05. 
 
För att utläsa i vilket stadium individen befann sig utifrån TTM analyserades frågorna 3-6 (se 
Bilaga 2) utifrån Marcus och Forsyths (2008) riktlinjer. Svaren på frågorna bedömdes utifrån 
följande poängskalor: Om (fråga 3 = nej och fråga 4 = nej), är personen i förnekelsestadiet. 
Om (fråga 3 = nej och fråga 4 = ja), är personen i begrundandestadiet. Om (fråga 3 = ja och 
fråga 5 = nej), är personen i förberedelsestadiet. Om (fråga 3 = ja, fråga 5 = ja och fråga 6 = 
nej), är personen i handlingsstadiet. Om (fråga 3 = ja, fråga 5 = ja och fråga 6 = ja), är 
personen i aktivitetsstadiet. De fem olika aktivitetsstadierna fördelades därefter till två 
grupper, lågaktiva och högaktiva. Lågaktiva innehöll stadierna 1-3, medan högaktiva innehöll 
stadierna 4-5. Fråga fem och sex är avgörande för att utläsa om en deltagare är tillräckligt 
aktiv för att tillhöra gruppen högaktiv. Enligt poängtabellen bör en deltagare svara ja på 
antingen fråga fem eller sex för att vara tillräckligt fysiskt aktiv.  
 
För att utvärdera graden av intern motivation respektive extern reglering analyserades fråga 7-
25 (se Bilaga 2). Av de 19 frågorna som mätte amotivation, extern reglering, introjicerad 
reglering, identifierad reglering och intern reglering analyserades enbart värdena på frågorna 
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som mätte intern motivation och extern reglering, därmed var det totalt endast 8 frågor som 
användes i analysen. För att få ett värde på intern motivation summerades värdena av de 4 
frågor som mätte intern reglering och på samma sätt summerades värdena för extern 
reglering. Värdena kodades därefter om så att de representerade en siffra mellan 1-4 precis 
som svarsalternativen på likertskalan. Ju högre värde på likertskalan ju mer intern respektive 
extern motivation (beroende på vilken motivation som mäts). I analysen av vilka barriärer 
som upplevs till fysisk aktivitet och vilka strategier som används för att övervinna barriärerna 
så valde författarna att enbart koncentrera sig på några av de barriärer som angivits i enkäten 
(se bilaga 2). Författarna valde de barriärer och strategier som utifrån tidigare studier visat sig 
vara mest frekventa bland deltagarna. Resultaten från svarskategorin ”Annat” beräknades ej 
statistiskt då endast ett fåtal personer fyllt i detta alternativ. Resultaten från denna kategori 
redovisas istället enskilt under rubriken kategorin ”Annat”.   
 

Resultat  
 Bakgrundsdata  
Fördelningen av de 199 försökspersonerna var 96 män och 103 kvinnor (se tabell 1). 165 
personer uppgav att de för tillfället var regelbundet fysiskt aktiva och hör i denna studie till 
gruppen ”högaktiva” medan 34 personer uppgav att de inte var det och hör istället till gruppen 
”lågaktiva”. Generellt visade resultaten att både högaktiva och lågaktiva har en högre grad av 
intern motivation än extern reglering. De mest frekventa barriärerna till fysisk aktivitet var 
stress/tidsbrist samt brist på motivation och de mest använda strategierna var tanken på 
känslan efteråt och tanken på förväntade resultat. 
 
Tabell 1. Fördelningen av högaktiva och lågaktiva motionärer (n=199). 
__________________________________________________________________________ 
                                   Total                            Män                           Kvinnor 
 
Aktivitetsnivå  Antal         %               Antal        %              Antal         % 
___________________________________________________________________________ 
Högaktiva  165            82,9            83            41,7           82             41,2 
Lågaktiva  34              17,1            13            6,5             21             10,5 
___________________________________________________________________________ 
Total  199            100             96            48,2           103           51,7 
___________________________________________________________________________ 
 
Majoriteten av motionärerna tillhörde gruppen högaktiva då 82,9% i dagsläget var 
regelbundet fysiskt aktiva, medan 17,1 % av motionärerna tillhörde gruppen lågaktiva. 
Könsfördelningen mellan högaktiva och lågaktiva är relativt jämnt fördelad. 
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 Fördelningen av intern motivation och extern reglering till fysisk aktivitet 
 
Tabell 2. Skillnader mellan motivation och bakgrundsvariablerna aktivitetsstadie och kön 
(n=199). 
___________________________________________________________________________ 
Variabler  Intern motivation                              Extern reglering  
 M      SD      F-värde  df   p-värde    M      SD      F-värde   df    p-värde 
___________________________________________________________________________ 
Högaktiva (n=165)  3,61   0,57    9,44       1    .002**      1,45   0,78    11,05      1     .001*** 
Lågaktiva (n=34)  3,26   0,71    9,44       1    .002**      1,97   1,03    11,05      1     .001*** 
Män (n=96)  3,51   0,60    1,01      1     .316          1,68   0,96    4,78        1     .030* 
Kvinnor (n=103)  3,59   0,62    1,01      1     .316          1,42   0,71    4,78        1     .030* 
___________________________________________________________________________ 
*=Signifikant skillnad p<0,05 **= Signifikant skillnad p<0,01 ***=Signifikant skillnad 
p<0,001 
 
Resultaten visar att högaktiva (M=3,61 SD=0,57) har en högre grad av intern motivation än 
lågaktiva (M=3,26 SD=0,71). De lågaktiva (M=1,97 SD=1,03) har en högre grad av extern 
reglering än högaktiva (M=1,45 SD=0,78). Däremot tyder resultaten på att både högaktiva 
och lågaktiva har en högre grad av intern motivation än extern reglering.  
Resultaten visar även könsskillnader, då män (M=1,68 SD=0,96) har en högre grad av extern 
reglering än kvinnor (M= 1,42 SD=0,71). Det finns däremot inga könsskillnader i graden av 
intern motivation. Både män och kvinnor har en högre grad av intern motivation än extern 
reglering.  
 
 Barriärer till fysisk aktivitet 
Generellt sett var de mest frekventa barriärerna till fysisk aktivitet (se Analysmetoden för val 
av barriärer) ”stress/tidsbrist” (M=2,22 SD=0,84) och ”brist på motivation” (M=2,22 
SD=0,84). Därefter kom ”brist på energi/trötthet (M=1,98 SD=1,59) och ”svårt att ta sig till 
anläggningen” (M=1,47 SD=0,77).  
 
Tabell 3. Skillnader mellan variablerna barriärer till fysisk aktivitet och aktivitetsstadie 
(n=199).  
___________________________________________________________________________ 
Variabler                                 Högaktiva (n=165)    Lågaktiva (n=34) 
 
                                                 M         SD               M         SD         f-värde     df         p-värde 
___________________________________________________________________________ 
Stress/tidsbrist  2,23      0,92             2,38      0,95        0,76         1          .385 
Brist på energi/trötthet 2,19      0,81             2,38      0,95        1,53         1          .217 
Brist på motivation 1,98      1,70             2,03      0,83        0,32         1          .858       
Svårt att ta sig till anläggning 1,40      0,69             1,79      1,01        7,76         1          .006** 
___________________________________________________________________________ 
**= Signifikant skillnad p<0,01  
 
Resultaten visar att lågaktiva (M=1,79 SD=1,01) upplever barriären ”svårt att ta sig till 
anläggning” i högre grad än högaktiva (M=1,40 SD=0,69). Annars skiljer sig inte barriärer till 
fysisk aktivitet mellan de högaktiva och lågaktiva åt.  
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Tabell 4. Skillnader mellan variablerna barriärer till fysisk aktivitet och kön (n=199).  
___________________________________________________________________________ 
Variabler                                  Män (n=96)              Kvinnor (n=103) 
 
                                                 M         SD                M         SD       f-värde     df         p-värde 
___________________________________________________________________________ 
Stress/tidsbrist 2,21      0,88              2,30      0,97      0,50          1          .482 
Brist på energi/trötthet  2,26      0,87              2,19      0,80      0,41          1          .523     
Brist på motivation  1,87      0,83              2,10      2,06      1,07          1          .303 
Svårt att ta sig till anläggning 1,54      0,78              1,40      0,75      1,76          1          .186 
___________________________________________________________________________ 
 
Resultaten visar inga könsskillnader i barriärer till fysisk aktivitet.  
    
 Strategier för att övervinna barriärer 
Generellt sett var de mest frekventa strategierna (se Analysmetoden för val av strategier) 
”Tanken på känslan efteråt” (M=3,44 SD=0,68), ”tanken på förväntade resultat” (M=3,40 
SD=0,74), ”tanken på min målsättning” (M=3,37 SD=0,83) samt ”tanken på kicken av att 
träna” (M=3,24 SD=0,80).  
 
Tabell 5. Skillnader mellan variablerna strategier för att övervinna barriärer till fysisk aktivitet 
och aktivitetsstadie (n=199). 
___________________________________________________________________________ 
Variabler                                    Högaktiva (n=165)  Lågaktiva (n=34)  
                    
                                                   M         SD               M        SD        f-värde       df        p-värde 
___________________________________________________________________________ 
Tanken på känslan efteråt    3,47     0,67             3,32     0,73       1,26           1         .264 
Tanken på kicken av att träna  3,28     0,78             3,03     0,87       2,78           1         .097 
Tanken på min målsättning  3,40     0,83             3,24     0,82       1,11           1         .293 
Tanken på förväntade resultat  3,44     0,72             3,24     0,82       2,23           1         .137 
__________________________________________________________________________ 
Resultaten visar inga skillnader mellan högaktiva och lågaktiva i strategier för att övervinna 
barriärer.  
 
Tabell 6. Skillnader mellan variablerna strategier för att övervinna barriärer till fysisk aktivitet 
och kön (n=199). 
___________________________________________________________________________ 
Variabler                                      Män (n=96)           Kvinnor (n=103) 
                          
                                                     M        SD              M       SD      f-värde        df          p-värde 
___________________________________________________________________________ 
Tanken på känslan efteråt  3,32     0,67           3,55    0,67     5,88            1           .016** 
Tanken på kicken av att träna  3,05     0,80           3,41    0,76     10,35          1           .002** 
Tanken på min målsättning  3,49     0,73           3,26    0,91     3,78            1           .053 
Tanken på förväntade resultat  3,52     0,63           3,30    0,81     4,48            1           .036* 
__________________________________________________________________________ 
*=Signifikant skillnad p<0,05 **= Signifikant skillnad p<0,01 
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Resultaten visar att kvinnor (M=3,55 SD=0,67) i högre grad än män (M=3,32 SD=0,67) 
använder strategin ”tanken på känslan efteråt”. Kvinnor (M=3,41 SD=0,76) använder sig även 
i högre grad av ”tanken på kicken av att träna” än män (M=3,05 SD=0,80). Däremot använder 
sig män (M=3,52 SD=0,63) i högre grad än kvinnor (M=3,30 SD=0,81) av ”tanken på 
förväntade resultat”. 
 
        Redovisning av kategorin ”Annat” 
Försökspersonerna fick även möjlighet att kunna ange andra orsaker under rubriken ”Annat”, 
där fanns möjlighet att svara om de ansåg att alternativ saknades i enkäten. Det var relativt få 
deltagare som använda sig av denna kategori. De svar vi fick var följande: ”Hinner inte hem 
till träningen från arbetet” och ”Ingen att träna med”. 
 

Diskussion    
Syftet med studien var att undersöka vilken grad av intern motivation och extern reglering till 
fysisk aktivitet som högaktiva respektive lågaktiva har, samt vilka barriärer de upplever till 
fysisk aktivitet och vilka strategier de använder sig av för att övervinna barriärerna. Detta 
undersöktes utifrån bakgrundsvariablerna kön och aktivitetsstadie. Resultatet visade att både 
högaktiva och lågaktiva har en högre grad av intern motivation än extern reglering. De mest 
frekventa barriärerna till fysisk aktivitet var stress/tidsbrist samt brist på motivation och de 
mest använda strategierna var tanken på känslan efteråt och tanken på förväntade resultat. 
 
 Fördelningen av intern motivation och extern reglering till fysisk aktivitet 
Resultatet av föreliggande studie visar att både högaktiva och lågaktiva hade en högre grad av 
intern motivation än extern reglering till fysisk aktivitet. Den första hypotesen var att 
högaktiva individer skulle ha en högre grad av både intern motivation och extern reglering än 
lågaktiva. Denna hypotes visade sig delvis stämma då signifikanta skillnader visade att 
högaktiva hade något högre grad av intern motivation än lågaktiva medan lågaktiva hade 
något högre extern reglering än högaktiva. Resultatet är i linje med tidigare studier (Deci & 
Ryan, 2000) då de visat att högaktiva individer har mer intern motivation till fysisk aktivitet, 
vilket kan bero på att högaktiva motionärer har en inre lust och glädje till motion som leder 
till regelbundenhet i träningen. Att högaktiva motionärer har mer intern motivation kan även 
bero på att dem har tydligare målsättningar med sin träning än vad lågaktiva individer har 
(Deci & Ryan, 2004). Även hos lågaktiva individer visade sig intern motivation ha ett högre 
medelvärde än extern reglering. Vidare visar föreliggande studie att lågaktiva motionärer har 
ett högre medelvärde i variabeln extern reglering än högaktiva individer. Detta kan delvis 
bero på att lågaktiva motionärer känner att det är yttre faktorer som driver dem till motion. 
Lågaktiva individer har ingen inre glädje eller lust till träning, utan motionerar för andra 
hälsorelaterade faktorer, såsom rygg- nackproblem eller övervikt (Deci & Ryan, 2004). Enligt 
Self-determination Theory (Deci & Ryan, 2002) är det större risk för individer med hög grad 
av extern motivation att drabbas av amotivation, som kan leda till att individer tappar 
motivationen helt och hållet till motion. Resultatet i denna studie visar att lågaktiva har mer 
extern reglering än de högaktiva. Men då den interna motivationen fortfarande var högre än 
den externa hindrar det dem från att hamna i en eventuell riskzon för att drabbas av 
amotivation.  
 
I variabeln kön visar resultatet signifikant skillnad i extern reglering hos män och kvinnor. 
Män drivs mer till fysisk aktivitet av extern reglering än kvinnor. Resultatet är i linje med 
tidigare forskning, då både Deci (2004) och Vallerand (2007) beskriver att män drivs mer av 
yttre faktor som resultat, utseende och bekräftelse, de har även en tendens att sätta upp mer 
extrema målsättningar med sin träning än kvinnor.  
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 Barriärer till fysisk aktivitet  
Av de barriärer som valts att analyseras upplevdes ”stress/tidsbrist” och ”brist på motivation” 
i högst grad. Dessa barriärer blev exakt lika högt rankade och verkar båda ha stor påverkan för 
motionärernas motionsbeteende. Variabeln stress/tidsbrist har även i tidigare studier visat sig 
vara den vanligaste barriären till fysisk aktivitet (Brinthaupt, Kang & Anshel, 2010; 
Josefsson, 2004). Likaså har brist på motivation även rankats högt som barriärer i tidigare 
studier (Josefsson, 2004). Den andra hypotesen var att högaktiva individer kommer att 
uppleva barriärer till fysisk aktivitet i mindre grad än lågaktiva. Det visade sig däremot inte 
finnas några signifikanta skillnader mellan högaktiva och lågaktiva i förekommande studie. 
Resultatet skulle kunna bero på att majoriteten av motionärerna i studien är regelbundet 
fysiskt aktiva. Det kan även utläsas då siffrorna i tabellerna inte är så höga utan håller sig 
någonstans i mitten på skalan. Tidigare studier har däremot visat att ju högre aktivitetsstadie i 
TTM individer befann sig desto mindre barriärer upplevde dem till fysisk aktivitet (Sörenson 
& Gill, 2007; Brinthaupt, Kang & Anshel, 2010; Josefsson, 2004).  
 
Den enda barriären som gav en signifikant skillnad mellan högaktiva och lågaktiva var ”svårt 
att ta sig till anläggningen” som rankades högre av lågaktiva än högaktiva. Detta resultat 
strider mot tidigare studier som istället visat att det varit individer som befunnit sig i 
”Handlingsstadiet” (Action stage) och ”Aktivitetsstadiet” (Maintenance stage) som upplevt 
dålig tillgänglighet som en högre barriär till fysisk aktivitet (Nowosielski, 2008). Att lågaktiva 
upplever dålig tillgänglighet som en barriär i högre grad än högaktiva skulle kunna bero på att 
deras livsmiljö känns otrygg att vistas ute i, tidigare studier har nämligen kunnat konstatera att 
många inaktiva individer känner sig otrygga i sitt närområde jämfört med dem som är fysiskt 
aktiva (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Dåligt väder kan även ha betydelse i övervägandet om 
individen anser det värt att ta sig till träningsanläggningen (Johansson, 2006). Då lågaktiva 
visat sig ha en lägre grad av intern motivation i jämförelse med högaktiva, så kan de tänkas 
värdera att stanna hemma som mer njutbart framför att ta sig iväg till träningen. En annan 
tänkbar anledning till att lågaktiva upplever denna barriär i högre grad skulle kunna vara för 
att de kanske är något sämre på att prioritera sin tid och fritid än högaktiva. Brinthaupt, Kang 
och Anshel (2010) förklarar nämligen att den upplevda tidsbristen egentligen kan handla om 
en bristande tidshantering och svårigheter i att prioritera rätt aktiviteter, detta eftersom 
individer verkar välja att lägga ner sin tid på andra saker i sin fritid än fysisk aktivitet. Den 
upplevda barriären stress/tidsbrist var ju som tidigare nämnts högst rankad bland både 
lågaktiva och högaktiva och dålig tillgänglighet skulle därför kunna upplevas som ett större 
hinder om individen dessutom har svårt att prioritera i sin vardag.  
 
Det visade sig inte finnas några signifikanta skillnader mellan män och kvinnors barriärer till 
fysisk aktivitet. Tidigare studier har däremot visat att kvinnor upplevde fler barriärer än män 
gjorde (Sörenson & Gills, 2007), vilket kan tänkas gälla andra barriärer än de som valts att 
analyseras till denna studie.  
 
 Strategier för att övervinna barriärer 
De strategier som motionärerna använde sig av mest var ”tanken på känslan efteråt” denna 
upplevelse känner man igen själv i samband med fysisk aktivitet och ”tanken på förväntade 
resultat”. Tätt därefter rankades ”tanken på målsättning” och sedan ”tanken på kicken av att 
träna”. Skillnaderna mellan dessa variabler var mycket små och alla rankades även väldigt 
högt, vilket kan tolkas som att alla dessa strategier är användbara för att övervinna barriärer. 
Resultatet ligger även i linje med vad som visat sig vara vanliga strategier i tidigare studier 
(Josefsson, 2004).  
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Den tredje hypotesen var att högaktiva kommer att ha en högre grad av strategier för att 
övervinna barriärer än lågaktiva. Det visade sig dock inte finnas några signifikanta skillnader i 
strategierna mellan högaktiva och lågaktiva motionärer. Att lågaktiva ändå inte är tillräckligt 
fysiskt aktiva trots att de verkar använda sig av samma strategier som högaktiva för att 
övervinna sina barriärer kan därför tänkas bero på fler faktorer som interagerar. Marcus och 
Forsyth (2008) menar att högaktiva individer oftast upplever mer fördelar än nackdelar med 
att träna vilket även förklarar varför de upplever färre barriärer än de lågaktiva. Med färre 
barriärer och en stark inre övertalningsförmåga kan det därför tänkas vara lättare att övervinna 
barriärer. Så även om resultatet i strategier för att övervinna barriärer visar ett likvärdigt och 
högt resultat för både högaktiva och lågaktiva så kanske det inte är avgörande för deras 
motionsbeteende. Istället kanske det handlar om individernas inre övertalningsförmåga och 
hur de överväger fördelarna respektive nackdelarna med motionsbeteendet. Tanken på 
känslan efteråt är antagligen en mycket mer effektiv strategi hos en individ som är mer 
medveten om vilka positiva effekter träningen har och som därför anser att fördelarna 
överväger nackdelarna med att träna. Detta till skillnad från en individ som kanske istället 
anser att nackdelarna överväger fördelarna, vilket kanske leder till att tanken på känslan 
efteråt inte känns lika tilltalande längre. Förmågan att använda sig av olika strategier för att 
övervinna sina barriärer kan kopplas till Relapse Prevention Model (Marcus & Forsyth, 
2008). Troligen har högaktiva individer som utvecklat regelbundna motionsbeteenden blivit 
mer medvetna om vilka barriärer de upplever och därefter utvecklat fungerande strategier för 
att kunna övervinna dessa barriärer i tid. En betydande orsak i denna studie skulle därför även 
kunna vara att högaktiva på ett mer effektivt sätt har bättre förmåga att kunna omvandla en 
barriär till en anledning för att träna. Om trötthet exempelvis upplevs som en barriär så kan då 
tanken på att träningen ger energi vara en effektiv strategi för att övervinna barriären.  
 
Kvinnor använde i högre grad än män strategierna ”tanken på känslan efteråt” och ”tanken på 
kicken av att träna”. Att kvinnor oftare använde sig av tanken på känslan efteråt stämmer även 
överens med vad tidigare studier visat (Josefsson, 2004). Män rankade strategin ”tanken på 
förväntade resultat” högre än kvinnor, vilket i tidigare studier visat sig vara högre hos kvinnor 
(Josefsson, 2004). Resultaten verkar vara nära relaterade till de barriärer som individerna 
upplevde som hinder för att motionera. Bland kvinnor rankades nämligen ”stress/tidsbrist” 
högst och deras strategi blev därför att försöka se träningen som stresslösande genom att 
använda sig av tanken på känslan efteråt. ”Brist på energi/trötthet” rankades också högt bland 
kvinnor vilket kan hänga ihop med att de använde sig av tanken på kicken av att träna som en 
strategi för att övervinna barriären. Att män använde sig av tanken på förväntade resultat 
oftare än kvinnor skulle kunna hänga ihop med att de även hade något högre grad av extern 
reglering i jämförelse med kvinnor. Deci (2004) och Vallerand (2007) har beskrivit att män 
drivs mer av yttre faktor som resultat, utseende och bekräftelse, vilket verkar stämma överens 
med att män i denna studie använde tanken på förväntade resultat oftare än kvinnor. Att män i 
högre grad motiveras av yttre omständigheter skulle även kunna bero på att män ofta 
framställs som mer tävlingsinriktade och resultatfokuserade och ofta även brukar vilja jämföra 
sin egen prestation med andras. Kvinnor däremot framställs oftare som mer tillbakadragna 
och ”duktiga”, vilket även kan tänkas vara en bidragande orsak till varför kvinnor ibland tar 
på sig mycket för mycket ansvar och sysslor i sin vardag än vad de egentligen hinner med. 
Den fysiska aktiviteten kan då för kvinnor tänkas vara en möjlig strategi för att få en slags 
time-out från det vardagliga livet, där energin istället kan fyllas på för nya krafter.  
Då majoriteten av motionärerna i studien är högaktiva så är det som tidigare nämnts mycket 
möjligt att de redan är väl medvetna om sina svagheter och hinder och därför hunnit utvecklat 
fungerande strategier som lett till deras fysiskt aktiva livsstil. Det kan även tänkas att de 
lågaktiva i det här fallet är relativt medvetna och förberedda med strategier eftersom studien 
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utfördes i en sådan miljö dit de flesta går för att motionera och därmed hunnit ta sig förbi de 
första två inaktiva stadierna utifrån TTM.  
 
 Metodkritik  
Valet av en kvantitativ metod kändes som det mest relevanta och effektiva tillvägagångssättet 
för att få generaliserbara resultat, vilket denna studie eftersträvar. För att studien ska kunna 
generaliseras med liknande medelstora städer strävade författarna efter att samla många 
försökspersoner samt fördela insamlingen av materialet till flera träningsanläggningar i syfte 
att få ett så mångfaldigt deltagande som möjligt. Resultatet av studien förhöll sig till stor del 
även till de resultat som framkommit i tidigare studier inom området, vilket tyder på att 
resultaten verkar vara realistiska och trovärdiga. En möjlig brist i arbetet kan vara att 
fördelningen mellan hög- och lågaktiva är ojämn, då majoriteten av försökspersonerna i 
studien är högaktiva. Däremot kan det ha sin naturliga förklaring då försökspersonerna till 
studien uppsöktes i en fysiskt aktiv miljö där många redan förväntades vara någorlunda 
fysiskt aktiva. Eftersom majoriteten i studien var högaktiva kan det även tänkas ha påverkat 
resultatet, rankningen av barriärer var generellt ganska låg vilket kan bero på att 
försökspersonerna kanske inte upplevde de angivna barriärerna som besvärliga. Resultatet 
skulle därför kanske kunnat se annorlunda ut om studien hade vänt sig till mer lågaktiva 
individer. Man kan även diskutera huruvida de barriärerna och strategierna som valdes att 
analyseras till resultatet var relevanta och korrekt utvalda av författarna. Analysen av 
variablerna kunde nämligen ha gjorts på flera olika sätt beroende på vad som känns mest 
intressant att ta reda på. I valet av hur barriärer och strategier skulle analyseras övervägde 
författarna mellan att antingen gå igenom alla angivna barriärer respektive strategier för att 
hitta signifikanta skillnader och i sådant fall redovisa dem rakt upp och ned alternativt. Valet 
blev istället att välja ut några enstaka barriärer och strategier utifrån vad som visat sig vara 
mest frekvent i tidigare studier. Det förväntades på så sätt kunna bli en mer intressant 
diskussion då vi skulle kunna diskutera våra resultat i relation till tidigare resultat.  
 
Instrumentet som använts i studien bedöms som pålitligt och användbart då det är utformat 
utifrån tidigare testade mätinstrument som dessutom har en teoretisk grund som går i linje 
med studiens syfte. Likertskalan i BREQ-2 kan variera i olika studier från 0-4 eller 1-4, därför 
kan det vara bra att känna till att skalan i denna studie var 1-4 för att bättre kunna tyda 
resultatet i jämförelse med andra studier. En möjlig brist i instrumentet skulle kunna vara att 
delar av instrumentet är omgjorda och validiteten och reliabiliteten i det nya instrumentet är 
därför inte testade innan. Av den anledningen valde författarna att genomföra en pilotstudie 
innan undersökning startades för att kunna analysera och vid eventuellt behov justera 
instrumentet om det visade sig finnas brister i utformningen. Författarna fanns även 
närvarande vid undersökningen, vilket kunde underlätta för försökspersonerna vid eventuella 
frågor eller funderingar kring enkäten. Det externa bortfallet i studien var 0,5 % (1 av 200 
enkäter) och vi upptäckte inga interna bortfall i enkäterna. Bortfallet i studien är därmed 
väldigt låg, vilket kan vara en effekt av att författarna fanns närvarande och kunde samla in 
ifyllda enkäter direkt för att inte enkäter skulle kunna glömmas bort eller slängas. Något som 
däremot är svårare att kontrollera är trovärdigheten i svaren som angetts, det finns nämligen 
alltid en risk för att försökspersonerna försöker framställa sig själva så som de vill bli 
uppfattade eller tror är önskvärda svar, så kallad ”Social Desireability”. Författarna har 
försökt att undvika detta genom att ge information (se bilaga 1) om vikten av ärliga och 
uppriktiga svar, då vi garanterat att deltagandet i studien är anonym och inte kommer att 
kunna läsas av någon annan.  
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att både högaktiva och lågaktiva hade en högre grad 
av intern motivation än extern motivation till fysisk aktivitet. Däremot fanns det signifikanta 
skillnader då högaktiva visade sig ha något högre intern motivation än lågaktiva medan 
lågaktiva hade något högre extern motivation än högaktiva. Män och kvinnor hade lika hög 
grad av intern motivation men mäns externa motivation visade sig samtidigt vara något högre 
än kvinnors. De vanligaste barriärerna till fysisk aktivitet var stress/tidsbrist och brist på 
motivation. Det fanns signifikanta skillnader då lågaktiva rankade ”svårt att ta sig till 
anläggningen” högre än högaktiva. De vanligaste strategierna för att övervinna barriärer var 
”tanken på känslan efteråt” och ”tanken på förväntade resultat”. Det fanns signifikanta 
skillnader då kvinnor i högre grad använde sig av tanken på känslan efteråt och tanken på 
kicken av att träna medan män istället använde sig av tanken på förväntade resultat.  
 
Implikationer  
Studiens resultat tyder på att det kan göras flera insatser inom området för att öka deltagandet 
och främja långsiktiga motionsbeteenden. Framförallt skulle lärdom kunna tas från vad som 
kan tänkas ha varit fördelaktigt och som lett till de högaktivas regelbundna motionsbeteenden.  
Resultatet i fördelningen av intern och extern motivation visade att högaktiva hade en något 
högre intern motivation än lågaktiva, vilket även visat sig vara signifikant i tidigare studier 
(Deci & Ryan, 2002). Motivationen är väldigt viktig för ett fortsatt motionsbeteende, vilket 
även visade sig då ”brist på motivation” blev högt rankad som barriär till fysisk aktivitet av 
både högaktiva och lågaktiva i studien. Interna faktorer har visat sig vara avgörande för en 
fysiskt aktiv livsstil hos högaktiva individer, då känsla av glädje, tillfredsställelse och hög 
grad av självbestämmande visat sig vara faktorer som får individer med hög intern motivation 
att vara fysiskt aktiva (Deci & Ryan, 2002). En tänkbar strategi för att försöka öka den interna 
motivationen hos lågaktiva skulle därför kunna vara att försöka vägleda och inspirera dessa 
individer till att finna en fysisk aktivitet som kan få dem att känna den där glädjen och 
tillfredsställelsen som behövs för att vilja fortsätta vara fysiskt aktiva även resten av livet. För 
att kunna ge en lämplig vägledning och den inspiration som individen behöver så är det klokt 
att försöka bemöta individen på det aktuella förändringsstadiet som denne befinner sig i 
(Marcus & Forsyth, 2008). Det skulle därför vara fördelaktigt om personal och instruktörer på 
träningsanläggningar var mer informerade om de olika aktivitetsstadier utifrån TTM som 
deras medlemmar kan befinna sig i, för att på så sätt veta hur de kan stödja och inspirera dem 
till att skapa eller bibehålla ett långsiktigt motionsbeteende.  
 
Medlemmar på träningsanläggningar skulle kunna erbjudas att delta i ”livsstilsprogram”, 
anpassade efter den aktivitetsnivå som individen befinner sig i för tillfället. Syftet med 
programmet är att skapa ett sunt helhetstänk kring hälsa och fysisk aktivitet, medlemmarna 
skulle få tillfälle att testa på olika träningsformer, lyssna på föreläsningar som förutom fysisk 
aktivitet även berör andra faktorer förknippade till hälsa såsom kost, målsättning, 
självförtroende, sömn, avslappning etc. Det skulle även vara betydelsefullt att ge individer 
mer information om ”Adherence violation effect” (Marlatt & Gordon, 1985) för att de bättre 
ska kunna skilja på eventuella felsteg och större misslyckanden. Detta då alla individer någon 
gång under sin livstid kommer att stöta på något felsteg, avgörande är att då kunna lämna det 
bakom sig alternativt lära sig av misstaget för att sedan kunna och se framåt.   

 
Framtida studier  
Studiens resultat ger en generell överblick och skapar en god grund för att kunna studera 
vidare om motionärers motionsbeteenden. Tidigare studier har dokumenterat signifikanta 
skillnader mellan högaktiva och lågaktivas barriärer till fysisk aktivitet (Sörenson & Gill, 
2007; Brinthaupt, Kang & Anshel, 2010: Josefsson, 2004). Dessa resultat framkom däremot 
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inte i vår studie. Detta kan ha berott på att majoriteten av försökspersonerna var högaktiva och 
att de lågaktiva inte var tillräckligt inaktiva för att skillnader skulle ha uppstått.  Därför vore 
det intressant att vidare undersöka hur barriärer kan skilja sig åt beroende på aktivitetsstadie. 
Detta skulle kunna undersökas genom att utföra ett experiment med en testgrupp och en 
kontrollgrupp, där alla försökspersonerna är lågaktiva. Försökspersonerna i testgruppen får 
inledningsvis i studien besvara en enkät där de får rangordna vilka barriärer de upplever för 
att därefter genomgå ett träningsprojekt med syftet att under några månader öka sin fysiska 
aktivitet, avslutningsvis får försökspersonerna återigen rangordna vilka barriärer de upplever. 
Försökspersonerna i kontrollgruppen får även dem besvara en enkät i början och slutet av 
studien, däremot får denna grupp träna på egen hand och träningen följs heller inte upp under 
studiens gång. Resultaten från test- respektive kontrollgruppen kan sedan analyseras och 
jämföras med varandra för att söka efter signifikanta skillnader.  
 
Det kunde även vara intressant att undersöka om studiens resultat förhåller sig likadant över 
tid eller om tidpunkten för insamlingstillfället kan ha haft betydelse för resultatet. Det är 
vanligt att individer ofta har höga ambitioner i början av året, då nyårslöften om en sundare 
livsstil och bättre motionsvanor avlagts. Däremot visar studier att många individer verkar ha 
svårt att motivera sig för att upprätthålla regelbundna motionsvanor, då ungefär hälften av 
dem som ansluter sig till fysiska aktiviteter hoppar av inom ett halvår (Lui & Hui, 2009). Då 
insamlingstillfället från föregående studie ägde rum under sista månaden av året var det 
säkerligen ett större antal regelbundet fysiskt aktiva motionärer då många fysiskt inaktiva 
redan hunnit hoppa av. För att få en jämnare fördelning av lågaktiva och högaktiva motionärer 
skulle en undersökning i början av året därför vara intressant. En större grupp lågaktiva 
motionärer i studien skulle kanske kunna ge fler signifikanta resultat som därmed kan öka 
kunskapen inom området ytterligare och därmed gör det lättare att kunna individanpassa 
strategier för långsiktiga motionsbeteenden.   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

20 

Referenser 
  

Anshel, H. M. (2006). Applied Exercise Psychology. New York: Springer Publishing                               
         Company, Inc. 
Barbeau, A., Sweet, S-N., & Fortier, M. (2010). A Path-Analytic Model of Self-      
         Determination Theory in a Physical Activity Context. Journal of Applied Biobehavioral           
         Research, 14, 3, 103-118.  
Bosworth, H.B, Oddone, E.Z., & Weinberger, M. (2008). Patient treatment adherence:                   
         concepts, interventions, and measurement. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.,  
         Publishers.  
Brinthaupt, T.M., Kang, M., & Anshel, M.H. (2010). A delivery model for overcoming   
         psycho-behavioral barriers to exercise. Psychology of Sport and Exercise, 11, 4, 259- 
         266.  
Deci, E, L,. (2004). Intrinsic motivation and Self-Determination Theory. Encyclopedia of    
         Applied Psychology. USA: University Rochester. 437-448.  
Deci, E, L,. & Ryan, R, M. (2002). Handbook of Self-Determination Research. Rochester,  
         NY: The University of Rochester Press.  
Duda, J.L. (2007). Motivation in sport settings: A goal perspective approach. I: Smith, D., &  
         Bar-Eli, M. (red). Essential Readings in Sport and Exercise Psychology. Champaign:  
         Human Kinetics. 
Edmunds, J., Ntoumanis, N., & Duda, J-L. (2006). A test of Self-determination theory in the  
         Exercise domain. Journal of Applied Social Psychology, 36, 9, 2240-2265.  
Engström, L.M. (2010). Smak för motion. Stockholm: Stockholms universitets förlag. 
Fallon, E.A., Hausenblas, H.A., & Nigg, C.R. (2005). The transtheoretical model and exercise  
         adherence: examining construct associations in later stages of change. Psychology of       
         Sport and Exercise, 6, 6, 629-641.  
FYSS. (2009). Ordination Motion: Vägen till bättre hälsa. Brombergs bokförlag AB i   
         samarbete med Apoteket AB och yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA). 
Johansson, A. (2006). Motivation och hinder för fysisk aktivitet; sett ur ett stressperspektiv.            
         Sektionen för pedagogik och didaktik, Idrottshögskolan, Göteborgs Universitet. 
Josefsson, A. K. (2004). Individers vilja att motionera och hinder på vägen - Män och  
         kvinnors motionsvanor. Sektionen för Hälsa och Samhälle (HOS), Högskolan i  
         Halmstad.  
Josefsson, A.K. (2005). Att träna på arbetstid : upplevda hinder och underlättande faktorer.  
         En studie av Försvarsanställdas träningsmotivation. Sektionen för Hälsa och Samhälle  
         (HOS), Högskolan i Halmstad. 
Lui, K.C., & Hui, S.S.C. (2009). Participation in and adherence to physical 
         Activity in people with physical disability. Hong Kong Physiotherapy Journal, 
         27, 1, 30-38.  
Marcus, B. H., & Forsyth, L. H. (2008). Motivating People to Be Physically Active.  
         Champaign: Human Kinetics. 
Markland, D., & Tobin, V. (2004). A modification to the behavioral regulation in exercise  
         questionnaire to include an assessment of amotivation. Journal of Sport and Exercise  
         Psychology, 26, 191-196. 
Marlatt, G.A., Gordon, J.R. (1985). Relapse Prevention: Maintenance strategies in the  
         treatment of addictive behaviours. New York: Guliford Press.  
McAuley, E., Poag, K., & Gleason, A. (1990). Attrition from exercise programs: Attributional  
         and effective perspectives. Journal of Social Behaviour and Personality, 5, 591-602. 
Mitchell, M. L., & Jolley, J. M. (1996). Research design explained (third edition). Fort  
         Worth: Hardcourt Brace.  



 

 

21 

 
Moreno, A, J,. Gon´zalez-Cutre, D,. Sicilla, Á,. Spray, C,. (2010). Motivation in the exercise             
         setting: Integrating constructs from the approach-avoidance achievement goal  
         framework and self-determination theory. Psychology of Sport and Exercise, 11, 6,  
         542-550.  
Mullan, E., & Markland, D. (1997). Variations in Self-Determination Across the 
         Stages of Change for Exercise in Adults. Motivation and Emotion, 21, 4, 349-362.  
Nowosielski, K.S. (2008). Stages of change and perceived barriers to exercise among high- 
         school students. International Journal of Sport and Health Science, 6, 110–112. 
Prochaska, J. O., & Marcus, B. (1994). The transtheoretical model: Applications to exercise.  
         In R. K. Dishman (Ed.), Advances in exercise adherence (pp. 161-180). Champaign,  
         IL: Human Kinetics. 
Ryan, R, M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior.  New  
         York: Plenum Press. 
Ryan, R, M. & Deci, E, L. (2000). Psychology of intrinsic motivation. International  
         Encyclopaedia of the Social & Behavioral Sciences. 7886-7888. USA: University  
         Rochester.  
Ryan, R. M. & Deci, E. L.  (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic  
          motivation, social development and well-bing. American Psychologist, 55, 68-78. 
Sage, G. (1977). Introduction to motor behaviour: A neuropsychological approach (2nd ed.).  
         Reading, MA: Addison-Wesley. 
Schlicht, W. (2002). Physical Activity and Health Promotion. International Encyclopedia of  
         the social & Behavioral Sciences. 11215-11418. Germany: Universitet Tùbingen.  
Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU). (2007). Metoder för att främja fysisk  
         aktivitet. En systematisk litteraturöversikt. Rapport 18. Stockholm: Statens  
         beredningar för medicinsk utvärdering. 
Statens Folkhälsoinstitut. (2010). Levnadsvanor. Lägesrapport 2010. Tillgänglig:   
          http://www.fhi.se/PageFiles/10796/A2010-13-Levnadsvanor-lagesrapport-2010.pdf.  
          (hämtad: 2011-10-20).  
Sörensen, M., & Gill, D.L. (2007). Perceived barriers to physical activity across Norwegian  
         adult agegroups, gender and stages of change. Scandinavian Journal of Medicine &          
         Science in Sports, 18, 5, 651-663.  
Vallerand, R., J. (2007). Instrinsic and Extrinsic Motivation in Sport and Physical Activity.   
         Handbook of Sport Psychology – 3 edition. United States of America: Library of  
         Congress Cataloging-in-Publication Data.   
Van Someren, M-W., Barnard, Y., & Sandberg, J-A. (1994). The think aloud method: A  
         practical guide to modelling cognitive processes. Department of Social Science  
         Informatics, University of Amsterdam.  
Weinberg, R.S., & Gould, D. (2006). Foundations of Sport and Exercise Psychology (4th ed).  
         Illinois: Human Kinetics. 

 
 
 
 
 
 



Bilaga 1 

 

 
HÖGSKOLAN I HALMSTAD                                              
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
 
 

Motivation och upplevda barriärer till att motionera  
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Vi är 2 studenter från Högskolan i Halmstad. Vi skall skriva en uppsats som 
handlar om motivation samt upplevda barriärer till att motionera. Du har valts 
ut som deltagare via ett tillgänglighetsurval då du är medlem på en 
träningsanläggning i Halmstad. 
 
Frågeformuläret kommer att ta upp hur du ser på din fysiska aktivitet, vilka 
barriärer/(hinder) till fysisk aktivitet du möjligtvis upplever och även hur du 
hanterar dessa barriärer/(hinder).  
 
Etiska aspekter. Resultaten kommer att redovisas i tabellform och diagram, 
vilket innebär att ingen kommer att se hur just du har svarat. På så sätt är studien 
konfidentiell. Svara därför så ärligt, uppriktigt och spontant som möjligt!  
Studien är frivillig och du kan när som helst, utan att ange orsak avbryta din 
medverkan!  
 
Vänligen återlämna dina svar till oss när ni är färdiga.  
Är det något du inte förstår eller vill fråga om får du gärna kontakta oss via våra 
kontaktuppgifter nedan.  
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Bilaga 2 

 

Enkät 
 

 
 
1. Kön                                  □ Man                 □ Kvinna  
 
2. Ålder _____  
________________________________________________________________ 
 
Till fysiska aktiviteter räknas aktiviteter som raska promenader, cykling, jogging/löpning, 
simning eller andra aktiviteter som motsvarar åtminstone en medelintensiv 
ansträngningsnivå.  
                                                                                (Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på Dig) 
3. Jag är i dagsläget fysiskt aktiv.                                                                               Ja        Nej  
 
4. Jag planerar att öka min fysiska aktivitet inom de närmaste sex månaderna.        Ja        Nej  
 
För att den fysiska aktiviteten skall räknas som regelbunden krävs det att den utförs i minst 30 
minuter per dag fem dagar i veckan. Till exempel, att du kan utföra en rask promenad på 30 
minuter eller tre stycken raska promenader på 10 minuter vardera, vilket ger en daglig fysisk 
aktivitet på 30 minuter.  
 
5. Jag är i dagsläget regelbundet fysiskt aktiv.                                                           Ja        Nej  
 
6. Jag har varit regelbundet fysiskt aktiv de senaste sex månader eller  
längre.                                                                                                                          Ja        Nej 
 
___________________________________________________________________________ 
 
I vilken utsträckning instämmer du med följande påståenden angående din träning? 
 
                                                                                             Instämmer                       Instämmer  
                                                                                                 inte                                 helt och 
                                                                                                 alls                                    hållet 
                                                                                                (Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på Dig) 
7. Jag tränar /motionerar för att andra säger att jag borde         1            2            3           4                                                                           
 
8. Jag får dåligt samvete när jag inte tränar/motionerar             1            2            3           4 
 
9. Jag värdesätter fördelar med motionen/träningen                  1            2            3           4 
 
10. Jag tränar/motionerar för att det är kul                                1            2            3           4 
 
11. Jag ser ingen anledning till varför jag måste 
 träna/motionera                                                                         1            2            3           4             
 
12. Jag tränar/motionerar för att vänner/familj/partner  
säger att jag måste                                                                      1            2            3           4 
 
13. Jag skäms när jag missar ett tränings/motionspass              1            2            3           4



 

 

Forts.                                                                                  Instämmer                       Instämmer  
                                                                                                 inte                                 helt och 
                                                                                                 alls                                    hållet 
                                                                                (Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på Dig) 
14. Det är viktigt för mig att träna/motionera regelbundet.      1             2             3           4 
 
15. Jag ser inga skäl till varför jag skulle bry mig om att  
träna/motionera                                                                          1            2             3           4 
 
16. Jag njuter av mina träningspass                                           1            2             3           4 
 
17. Jag tränar/motionerar för att andra skulle bli missnöjda 
om jag inte gör det                                                                     1            2             3           4 
 
18. Jag ser ingen poäng med att träna/motionera                       1            2             3           4 
 
19. Jag känner mig misslyckad när jag inte 
 tränat/motionerat på länge                                                        1            2             3           4 
 
20. Jag tycker att det är viktigt att anstränga sig för att  
träna/motionera regelbundet                                                      1            2             3           4 
 
21. Jag tycker att träning/motion är en skön aktivitet                1            2             3           4 
  
22. Jag känner press från vänner/familj att träna/motionera      1            2             3           4 
 
23. Jag blir rastlös om jag inte tränar/motionerar regelbundet  1            2             3            4 
24. Jag känner glädje och tillfredställelse av att  
träna/motionera                                                                          1           2              3            4 
 
25. Jag tycker motion/träning är bortkastad tid                         1            2             3            4 

___________________________________________________________________________ 

I vilken utsträckning upplever Du följande faktorer som hinder till träning?  
 
                                                                                             Instämmer                       Instämmer  
                                                                                               inte                                  helt och 
                                                                                                alls                                    hållet   
26. Stagnation/märker inga resultat av träningen                      1              2           3            4                
 
27. Tråkigt/enformigt                                                                 1             2           3            4               
 
28. Stress/tidsbrist                                                                     1              2           3            4               
 
29. Brist på energi/trötthet                                                        1              2           3            4         
 
30. Brist på motivation                                                              1              2           3            4          
 
 



 

 

Forts.                                                                                   Instämmer                       Instämmer  
                                                                                                 inte                                 helt och 
                                                                                                 alls                                    hållet 
                                                                                (Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på Dig) 
31. Rädsla för skador                                                                1             2             3            4          
 
32. Otillräcklig förmåga/dålig fysisk form                                1             2             3            4         
 
33. Skada/Sjukdom                                                                   1             2             3             4          
 
34. Vill tillbringa mer tid med familjen                                     1            2              3             4           
 
35. Saknar stöd hemifrån                                                           1             2             3             4           
 
36. Mycket att göra i hemmet                                                    1             2             3             4           
 
37. Vill träffa mina vänner utanför träningen                            1             2             3            4           
 
38. Vill utveckla andra färdigheter/intressen                             1              2            3            4         
 
39. Svårt att ta sig till anläggningen                                           1             2             3            4         
 
40. Begränsat utbud/schema vid  
träningsanläggningarna                                                               1             2             3            4         
 
41. Dåliga instruktörer/redskap                                                   1             2             3            4           
 
42. Saknar träningspartner                                                           1             2             3            4           
 
43. Väder                                                                                     1             2            3            4          
 
44. Annat, nämligen _____________________________          1             2            3           4            
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Jag övervinner mina hinder till träning genom:  
                                                                                             Instämmer                       Instämmer  
                                                                                                inte                                  helt och 
                                                                                                 alls                                    hållet  
45. Tanken på känslan efteråt                                                     1             2             3           4          
 
46. Tanken på kicken jag får av att träna                                    1             2             3           4          
 
47. Tanken på att träningen är stresslösande                               1             2             3           4           
 
48. Tanken på min målsättning                                                   1             2             3           4           
 
49. Tanken på förväntade resultat                                               1             2             3           4          
 



 

 

Forts. 
                                                                                             Instämmer                       Instämmer  
                                                                                                inte                                  helt och 
                                                                                                 alls                                    hållet  
                                                                                (Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på Dig) 
50. Bra instruktörer/pass vid träningsanläggningarna                1             2            3           4          
 
51. Stöd av en träningspartner                                                    1             2            3           4           
 
52. Att skifta mellan olika aktiviteter                                         1             2            3           4          
 
53. Rutinen/vanan                                                                       1             2            3           4          
 
54. Dåligt samvete                                                                      1            2            3           4        
 
55. Social press                                                                           1            2            3           4          
 
56. Ångest                                                                                  1             2            3           4          
 
57. Annat, nämligen _______________________________    1             2            3           4         
 
___________________________________________________________________________   
 

 
Vänligen kontrollera att alla frågor är ifyllda.  
Tack för din medverkan! 

 


