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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka om motion och träning kan förklaras med hjälp av 

teorin om planerat beteende. Genom en kvantitativ metod i form av enkäter, kom 178 

respondenter att besvara frågor om bland annat beteende, avsikt, attityd, upplevt normsystem 

och upplevd känsla av kontroll, kopplat till motion och träning. Resultatet i denna studie visade 

att nästan 80 % motionerade i minst 150 minuter per vecka, och att över 90 % tycker att det är 

hälsosamt att träna. Vidare kan man se att de som tränar upplever en positivare attityd och högre 

upplevd känsla av kontroll, än de som inte tränar, något som också är statistisk signifikant. 

Framtida forskning bör fokusera på att öka attityden till motion och träning, främst genom att 

öka kunskaperna om effekterna som motion och träning ger till hälsan. 

Nyckelord: Attityd, avsikt, beteende, motion, träning, upplevd känsla av kontroll, upplevt 

normsystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate wheteher exercise and training can be explained 

using the theory of reasoned action approach. A quantitative method, in form of surveys was 

used, with 178 respondents which answered questions about behavior, intention, attitude, 

percieved norms and percieved behavior control, linked to exercise and training. The result in 

this study showed that almost 80 % exercised for at least 150 minutes per week, and over 90 % 

thinks training is healthy for the body. Further, the result show that the respondents that do 

train, experience a more positive attitude, and a higher percieved behavior control, than those 

who don´t train, and these results are statistic significant. Furthermore, future research should 

focus on increase the attitude towards exercise and training, mainly through increasing the 

knowledge about the effects of exercise and training. 

Keywords: Attitude, behavior, exercise, intention, perceived behavior control, perceived 

norms, training. 
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1 Inledning 

Motion och träning är ett ämne som blir allt mer diskuterat, genom att många människor är 

fysiskt aktiva, där vissa till exempel gillar att promenera, medan andra genomför maratonlopp 

och andra genomför Vasaloppet. Hälsa och välmående blir också en allt viktigare del för många 

människor. Samtidigt kan man se att den fysiska inaktiviteten, eller stillasittandet framför till 

exempel datorn, ökar. Idag vet man att fysisk inaktivitet har vuxit till den fjärde största orsaken 

till för tidig död och bidrar till att cirka fem procent av Europas, och två procent av världens 

befolkning blir sjuka (Folkhälsomyndigheten, u.å). Samtidigt går forskningen framåt kring 

motion och träning och man kan idag se att fysisk aktivitet ger flertalet hälsofördelar och hur 

hälsan påverkas av att röra på sig. Idag visar forskningen bland annat på att man kan minska 

risken för några cancer former, speciellt tjocktarm- och bröstcancer genom motion och träning. 

Motion och träning kan även göra att livet förlängs, risken för depression minskas, genom att 

motion och träning är en bra förebyggande metod för psykisk ohälsa, samt flertalet andra 

hälsofördelar (WHO, 2018; CDC, 2018).  

Engström (2013) presenterade en studie där han bland annat undersökte utvecklingen av antalet 

människor som motionerade. Studien visade att respondenter vid en ålder av 20 år, är mer än 

50 % av männen motionärer, medan mindre än 30 % av kvinnorna motionerade. Ser man sedan 

på de som är 40 år, respektive 50 år, är det mer än 40 % av både männen och kvinnorna som 

motionerade regelbundet. Engström (2013) undersökte även inställningen till motion och 

träning och resultatet visade att undersökningsgruppen har en mycket positiv inställning till 

fysisk aktivitet.  

Om man byter målpopulation, kan man då se en liknande andel som motionerar och tränar? 

Många studier kring detta ämne görs på barn och ungdomar, men färre görs på vuxna, speciellt 

i Sverige, vilket innebär att det finns en lucka i forskningen. Med denna studie vill jag försöka 

bidra till att göra denna lucka mindre genom att undersöka en ny målpopulation och deras 

förhållningssätt till motion och träning. Denna målpopulation är vuxna kommunalarbetare i 

Mellansverige. 

Föreliggande studie baseras på teorin av planerat beteende (Fishbein & Ajzen, 2010). Centrala 

begrepp inom teorin är: beteende, gentemot till exempel motion och träning, avsikt till beteende, 

att man t.ex. planerar att motionera. Attityd handlar om vad man har för inställning till ett visst 

beteende. Upplevt normsystem, handlar om det sociala tryck man upplever att utföra något, 
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samt upplevd känsla av kontroll, vilket innebär att man till en viss grad är kapabel till att utföra 

ett beteende, att man har kontroll över utförandet. Detta innebär i praktiken att en person som 

har planer på att motionera, och som har en positiv attityd, med en mer positiv upplevelse av 

normer och en positivare upplevd känsla av kontroll, är också mer benägen att utöva fysisk 

aktivitet. 

I denna studie kommer begreppet motion att användas för att beteckna den fysiska aktiviteten 

med lägre intensitet, till exempel promenader och trädgårdsarbete. Träning kommer att 

beteckna den fysiska aktivitet, med högre intensitet, till exempel löpning, skidåkning och 

styrketräning. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om motion och träning kan förklaras med hjälp av 

teorin om planerat beteende. Centralt i denna teori är hur individens avsikt till ett specifikt 

beteende (i det här fallet motion eller träning), attityd till motion och träning, upplevt 

normsystem och upplevd känsla av kontroll i förhållande till motion och träning, hänger ihop 

med motion eller träning) (Fishbein et al., 2010). Således formuleras studiens frågeställningar 

enligt följande: 

 Hur kan respondenters beteende vad det gäller grad av motion och träning beskrivas, d 

v s hur fysiskt aktiva är respondenterna? 

 I vilken grad har respondenterna för avsikt att vara motionera och träna? 

 Hur kan respondenternas attityd till motion och träning beskrivas? 

 Hur uppfattar respondenter normsystem i relation till motion och träning? 

 Hur upplever respondenter känslan av kontroll till att motionera och att träna? 
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3 Bakgrund 

3.1 Teorin om planerat beteende 

I detta avsnitt kommer jag att presentera den teori som detta arbete baseras på, det vill säga 

teorin om planerat beteende. 

På 1960 och 1970- talet utvecklade Fishbein och Ajzen en teori som rubricerades Theory of 

Reasoned Action (TRA). Enligt denna teori kan beteenden förklaras med hjälp av attityd och 

upplevda normer (subjective norms) (Hogg & Vaughan, 2008). Senare utvecklade Fishbein och 

Ajzen denna teori genom att lägga till en komponent, nämligen upplevd känsla av kontroll och 

samtidigt döptes teorin om till Theory of Planned Behavior (TPB). Under de senaste åren 

används termen Reasoned Action Approach (RAA) för att beteckna denna teori. Det finns 

mindre skillnader mellan de två beteckningarna (RAA/TPB) vilka handlar om upplevt 

normsystem och bakgrundsfaktorer som uppträder i RAA. I denna studie använder jag termen 

TPB då Fishbeins och Ajzens teoretiska ramverk är mer känt, inte minst här i Sverige. 

RAA menar att människor styrs av medvetna beteenden, genom att man har en avsikt till det 

aktuella beteendet, till exempel att man planerar att motionera och träna under den 

nästkommande månaden. Det finns sedan tre mätbara faktorer: attityd, upplevt normsystem och 

upplevd känsla av kontroll. Dessa kan delas upp ytterligare en gång.  

3.1.1 Attityd 

En definition på attityd har Ajzen (2001) försökt sig på, där han anser att om man har en 

inställning till något, till exempel att man tycker att något är bra eller dåligt, eller att något är 

tråkigt eller roligt. Mer specifikt definieras attityd enligt det som följer: 

Vi definierar attityd som en latent disposition eller tendens att reagera med någon 

grad av förmånlighet eller ogynnsamhet mot ett psykologiskt objekt (Fishbein et al., 

2010, sid. 76). 

I denna teori kan man sedan dela in faktorn attityd i en kognitiv och en affektiv emotionell 

dimension. Den kognitiva delen undersöker om något är viktigt eller bra, till exempel om man 

tycker att det är viktigt med motion. Affektiv emotion handlar mer om man tycker om något, 

till exempel om man tycker att det är roligt att träna. 
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3.1.2 Upplevt normsystem 

Gordon Allport försökte att definiera hela socialpsykologin som ett försök att förklara och förstå 

beteenden och känslor hos andra individer, samt påverkan av andra människor (Hogg & 

Vaughan, 2008). En mer specifik definition på upplevt normsystem är enligt följande: 

Vi ser normer som ett uppfattat socialt tryck att utföra (eller inte utföra) ett visst 

beteende (Fishbein et al., 2010, sid. 130). 

Påverkan av andra människor kan sedan delas in i två olika dimensioner, upplevelse av andras 

beteende och upplevelse av andras åsikter. Exempel på de två dimensionerna kan vara om ens 

vänner tycker att det är viktigt att röra på sig samt om de själva är fysiskt aktiva. 

3.1.3 Upplevd känsla av kontroll 

Det närmaste ett försök av definiering av upplevd känsla av kontroll, var Albert Bandura och 

hans begrepp om self-efficacy. Detta begrepp handlar om till vilken grad man som person tror 

sig kunna utföra ett specifikt beteende (Ajzen, 1991). Mer specifikt definieras upplevd känsla 

av kontroll enligt det som följer: 

Upplevd känsla av kontroll definieras som den grad människor tror att de är 

kapabla till att utföra ett visst beteende, att de upplever en kontroll över utförandet 

(Fishbein et al., 2010, sid. 154). 

Upplevd känsla av kontroll kan sedan, för att öka trovärdigheten till ett beteende, delas in i två 

dimensioner. Den första dimensionen är kapacitet, till exempel att man upplever att det endast 

är en själv som bestämmer att man ska vara fysiskt aktiv och ingen annan, även kallat self-

efficacy. Den andra dimensionen är autonomi och den behandlar eventuella hinder eller 

möjligheter, till exempel en anledning till att man inte tränar är för att det inte finns tid till det. 

Antar man att en person har positiva attityder gentemot ett beteende, till exempel att man tycker 

att motion och träning är roligt och med en positiv upplevd påverkan från andra. Samt att ens 

vänner brukar att motionera, samt en upplevd autonomi över beteendet, att man känner att jag 

har tid att träna. Stämmer allt detta in så har man påvisat positiva korrelationssamband till en 

hög avsikt mot motion och träning. Med en hög avsikt så menar Ajzen & Madden (1986) att 

det ofta leder till ett genomförande av ett visst beteende och att man i detta fall får en mer fysiskt 

aktiv livsstil. 
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3.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning inom ämnet motion och träning med 

stöd från teorin om planerat beteende. 

Pauline (2013) undersökte beteendet till motion hos 871 unga vuxna. Resultatet i studien visade 

att endast 47 % av respondenterna motionerade i minst 20 minuters medelintensiv grad tre dagar 

eller mer per vecka. Ökar man varaktigheten till minst 30 minuters medelintensiv motion och 

fem dagar eller mer per vecka, då visade resultatet att det bara var 17.6 % av respondenterna 

som var fysiskt aktiva. 

En studie gjord av Dale et al. (2016) undersökte vuxnas beteende gentemot motion och träning, 

där man ville se om respondenterna uppfyllde rekommendationerna för fysisk aktivitet som var 

satt till minst 150 minuter i veckan. Resultatet visade att av 1586 respondenter så uppfyllde 

endast 55 % rekommendationerna för fysisk aktivitet, genom motion eller träning. 

Gretebeck, Black, Blue, Glickman, Huston och Gretebeck (2007) försökte undersöka varför 

äldre människor motionerade. Studien genomfördes i USA på 2056 personer och resultatet 

visade att attityd och upplevd känsla av kontroll hade signifikanta samband till avsikt för motion 

och träning. Slutsatsen drogs att äldre personer som har en positivare attityd och en högre 

positiv upplevd känsla av kontroll, har också starkare avsikter att motionera och träna. 

Fetma har idag utvecklats till ett stort hälsoproblem världen över. Godin, Amireault, Bélanger-

Gravel, Vohl och Pérusse (2009) kom därför att undersöka 113 vuxna personer som var 

överviktiga, där man ville se vilka kognitiva faktorer som förutspår deras beteende till motion 

och träning på fritiden. Genom en enkätundersökning, visade resultatet att attityd var den 

viktigaste faktorn till deras nya hälsobeteende. En annan faktor av betydelse för ett beteende 

med motion och träning var upplevd känsla av kontroll. 

2014 genomfördes en studie i Kuala Lumpur där man försökte förutspå 76 stycken äldre 

människors anledning till en fortsätt fysiskt aktiv livsstil. Studien delades in i två, där man ville 

undersöka könsskillnader och för män så visade resultatet att den absolut viktigaste faktorn var 

attityd, till att förutspå avsikt till motion och träning. Därefter kom upplevd känsla av kontroll, 

medan upplevt normsystem däremot hade låg inverkan på avsikt jämtemot motion och träning 

(Ahmad, Shahar, Teng, Manaf, Sakian & Omar, 2014). 

Ahmad et al. (2014) visar i samma studie på stora skillnader mellan kvinnor och män, där 

upplevt normsystem var den viktigaste faktorn för kvinnorna, följt av upplevd känsla av kontroll 



7 
 

och attityd till att förutspå avsikten gentemot motion och träning. Där anledningarna till 

avsikten var att man ville bli mer hälsosam, man hade stöd från familj och att även vänners 

deltagande var viktigt för kvinnorna i denna studie. 

Dean, Farrell, Kelley, Taylor och Rhodes (2007) undersökte i en studie genomförd på 200 

personer där syftet var att undersöka vilka faktorer det är som påverkar till att man styrketränar, 

kunnat se att  upplevt normsystem och upplevd känsla av kontroll var signifikanta faktorer till 

avsikt gentemot styrketräning. Av dessa visade det sig att upplevt normsystem hade den största 

påverkan. Attityd visade däremot inte på några signifikanta samband med avsikt till 

styrketräning. Slutsatsen som drogs i denna studie var att träning möjliggör ett tillfälle för 

personer att socialisera sig med andra människor. Till skillnad från Ahmad et al., (2014) så visar 

denna studie att sannolikheten är större att man utövar träning om ens vänner också är det, 

genom att upplevt normsystem är den faktor som skattats högst och som påverkar en persons 

avsikt mest  

En studie genomförd på ett universitet i USA ville undersöka om det fanns några skillnader 

mellan män och kvinnor vad det gäller motion och träning på fritiden. I studien deltog 621 

personer, där resultatet visade att för båda könen så var avsikt den starkaste faktorn till motion 

och träning. Man kan sedan se upplevd känsla av kontroll som den näst starkaste faktorn 

(Beville, Umstattd-Meyer, Usdan, Turner, Jackson & Lian, 2014). 

McEachan, Taylor, Harrison, Lawton, Gardner och Conner (2016) försökte förstå vilka faktorer 

det är som gör att man utför ett visst hälsobeteende. Genom en metaanalys på 86 studier, kom 

man fram till att kapacitet (upplevd känsla av kontroll) och affektiv emotion (attityd) visade på 

stora samband med avsikt till hälsobeteende. Kognitiv attityd, upplevelse av andras beteende 

och åsikter (upplevt normsystem) samt autonomi (upplevd känsla av kontroll) visade däremot 

på mellanstora samband jämfört med avsikt till hälsobeteenden. 

Slutsatsen utifrån denna metaanalys blev att affektiv emotion, upplevelse av andras beteende 

och åsikter och kapacitet visade på samband till avsikt. Medan avsikt, kapacitet, affektiv 

emotion, och upplevelse av andras beteende visade på starka samband till ett aktivt 

hälsobeteende (McEachan et al., 2016). 

3.2.1 Sammanfattning av tidigare forskning  

Vid studier som undersöker beteendet till motion och träning kan man se att endast 47 % av 

respondenterna var fysisk aktiva i 20 minuter, tre dagar eller mer per vecka (Pauline, 2013). 
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Vidare presenterar Dale et al. (2016) i sin studie att endast 55 % av respondenterna uppfyllde 

rekommendationerna av 150 minuters motion och träning i veckan. Gretebeck et al. (2007) 

undersökte äldre människor vad gäller deras anledningar till att motionera och träna och deras 

slutsats var att attityd och upplevd känsla av kontroll var de viktigaste faktorerna till avsikt 

gentemot att vara fysiskt aktiv. Vad gäller för överviktiga personer som vill ändra sitt 

hälsobeteende på fritiden, så visar den studien på att attityd och upplevd känsla av kontroll var 

de faktorer som visade på signifikanta samband till avsikt för motion och träning (Godin et al., 

2009). När man undersökt äldre personers anledningar kunde man se en könsskillnad där män 

tycker att attityd är den viktigaste faktorn, medan det för kvinnor var upplevt normsystem 

(Ahmad et al., 2014).  

Vidare kan man se att vad det gäller träning så var det upplevt normsystem och upplevd känsla 

av kontroll som var de faktorer som visade på signifikanta samband till avsikt för styrketräning 

för äldre människor, där upplevt normsystem var den faktor som påverkade respondenterna 

mest (Dean et al., 2007). 

Beville et al. (2014) undersökte om det fanns några könsskillnader vad gäller motion och 

träning på fritiden, och resultatet visade att avsikt var den starkaste faktorn till fysiskt aktivt 

beteende och upplevt normsystem kom som den näst starkaste faktorn. McEachan et al. (2016) 

genomförde en metaanalys för att förstå hälsobeteende. Slutsatsen som drogs i denna 

metaanalys var att avsikt, upplevelse av andras beteende (upplevt normsystem), kapacitet 

(upplevd känsla av kontroll) och affektiv emotion (attityd) visade på starka signifikanta 

samband till ett aktivt hälsobeteende. 
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4 Metod 

Nedan presenteras hur jag arbetat för att genomföra mitt arbete, där jag kommer förklara vilken 

målpopulation jag valt och hur många som deltagit i studien. Jag kommer även beskriva hur jag 

gick tillväga för att få fram mitt resultat, hur jag vet att mitt arbete är reliabelt, samt hur jag 

använt de etiska forskningskrav som finns och implementerat in i mitt arbete. 

4.1 Design 

Vid forskning finns det två ansatser som man ofta använder, nämligen en kvalitativ och en 

kvantitativ ansats. Skillnaden mellan dessa två är att kvalitativ ansats mer fokuserar på 

upplevelser eller förväntningar av något (Trost, 2012), medan kvantitativ ansats mer fokuserar 

på att se mönster mellan till exempel olika grupper (Hassmén & Hassmén, 2008). Syftet med 

denna studie är att undersöka om motion och träning kan förklaras och jag kommer göra en 

enkätundersökning, vilket innebär att en kvantitativ ansats kommer att användas. 

Anledningarna till att enkäter valdes var för att möjligheten ökar att just undersöka olika 

grupper av människor och att hitta mönster mellan dessa grupper. För detta syfte menar 

Hassmén et al. (2008) att kvantitativ metod är att föredra, att man vill studera en större grupp 

av människor på bredden, dessvärre så kan man inte utveckla sin frågor, och man får inte så 

djupa svar med kvantitativ metod. Med det syfte som denna studie har, så valdes kvantitativ 

metod. 

4.2 Urval 

Vid en studie kan man använda sig av många olika urvalsmetoder, där man till exempel kan 

göra ett slumpmässigt urval, vilket innebär att alla kan delta i undersökningen. Ett annat är 

bekvämlighetsurval, att man valt respondenter på ett bekvämt sätt, vilket kan ses som att man 

tagit de som varit närmast till hands (Hassmén et al., 2008). Bekvämlighetsurval är det som 

används i denna studie, något som beror på att det är en liten studie och att tiden till en större 

studie inte finns. Urvalet kom att bli en kommun i Mellansverige, där kontakt togs med en 

friskvårdskonsulent på den valda kommunen. Kontaktpersonen valde sedan att vidarebefordra 

enkäten till över 1000 respondenter, med bland annat olika yrkesområden, kön och utbildning. 

Efter påminnelser till kontaktpersonen, så kan 178 enkätsvar presenteras när svarsperioden 

avslutades, varav 139 var kvinnor och 39 var män. Undersökningsgruppens ålder skiljs åt, där 

de äldsta är födda 1951, och de yngsta är födda 2002. Interna bortfall kom att inträffa på några 

enkätfrågor, där orsaken till bortfallen är osäker, men kan bero på otydlig formulering av 
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enkätfrågan. Externa bortfall kan däremot bero på att svarsperioden blev ganska kort och de 

resterande inte hann att besvara enkäten. 

4.3 Mätinstrument 

I denna studie har data samlats in med hjälp av enkäter. Det finns olika typer av enkäter, som 

till exempel pappersenkät eller elektronisk enkät. Jag har använt mig av en elektronisk enkät 

som skapades med hjälp av Survey and Report, som är ett dataprogram för konstruktion av just 

enkäter. 

Enkäten består av 30 frågor, fördelat i sex delar. Den första delen behandlar frågor om 

bakgrund, som bland annat kön, ålder, utbildning och yrke. Den andra delen handlar om frågor 

om beteende gentemot motion och träning, där bland annat en fråga löd: Under de senaste tre 

månaderna har jag varit fysiskt aktiv i sammanlagt minst 150 minuter per vecka, fördelat på 

flera dagar? Del tre behandlade frågor om vad för avsikt man hade till motion och träning. Den 

fjärde delen handlar om människors attityd mot motion och träning och del fem består av frågor 

om det upplevda normsystem som finns gentemot motion och träning, där till exempel en fråga 

löd: Mina närmaste vänner tycker att det är bra att vara fysiskt aktiv? Den sjätte och sista delen 

handlar om upplevd känsla av kontroll, där man besvarar frågor om bland annat hinder och 

möjligheter kopplat till adaptering av en fysiskt aktiv livsstil. För fler enkätfrågor (se bilaga 1). 

4.4 Genomförande 

Enkäter kan antingen besvaras med hjälp av papper och penna, eller via en dator eller telefon, 

och enkäterna i denna studie kom att skickas ut till en kontaktperson på en kommun i 

Mellansverige. Kontakt togs via e-post med en friskvårdskonsulent för kommunen, och efter 

överenskommelse så skickades en länk på den aktuella enkätundersökningen till denna 

friskvårdskonsulent. Hen skickade sedan länken efter en påminnelse, med enkätundersökningen 

vidare till anställda via e-post för den aktuella kommunen. Enkäten skickades ut via 

dataprogrammet Survey and Report, vilket innebär att respondenterna inte kan se vilka som 

svarar på enkäten, vilket enligt Trost (2012) är viktigt, att respondenterna förblir anonyma. 

Utöver att de fick information om enkätens syfte, att den är anonym och frivillig, så fick de 

också reda på att de resultat som samlas in endast kommer användas i forskningssyfte. Allt 

enligt de forskningsetiska krav som finns (Vetenskapsrådet, 2014). 
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4.5 Databearbetning och analys 

När svarsperioden avslutades så väntade analyser av de enkäter som besvarats. Analysen i detta 

arbete kom att genomföras genom att en rapport skapades i Survey and Report. I denna rapport 

kan man på ett överskådligt sätt se statistik, tabeller och figurer på den data som blivit insamlad. 

Den insamlade datan kom sedan att skickas vidare till ett annat dataprogram, IBM SPSS 

Statistics, för ytterligare analyser.  

I IBM SPSS Statistics kom de flesta analyser att genomföras, där frekvensanalyser gjordes på 

fem olika delar: beteende, avsikt, attityd, upplevt normsystem och upplevd känsla av kontroll. 

Frekvensanalyserna gjordes för att få en överblick i hur läget såg ut i på de olika delarna. Vid 

sidan av beskrivande statistik har jag använt mig av variansanalys (ANOVA) för att jämföra 

resultat mellan dem som tränar och dem som inte tränar. 

4.6 Reliabilitet och validitet 

En studies kvalitet kan kopplas till aspekter av reliabilitet och validitet, och med reliabilitet 

menas att man kan mäta samma studie över tid, alltså att resultatet blir detsamma på två 

mätningar efter varandra. Validitet innebär däremot att man undersöker det man syftar att 

undersöka, eller hur sanningsenligt något är. För en hög validitet bör en studie också vara 

generaliserbar, alltså att man kan göra samma studie på en annan målpopulation och få liknande 

resultat (Hassmén et al., 2008). 

För att undersöka om denna studies reliabilitet var hög, alltså att resultatet är samma över tid, 

så valdes att göra en reliabilitetsanalys med hjälp av Cronbach´s Alpha. Testet kom att 

genomföras på de fem delar som undersöks i enkäten, beteende, avsikt, attityd, upplevt 

normsystem och upplevd känsla av kontroll. Resultatet av reliabilitetstestet visade för beteende 

ett värde på α=.51 och det kan tyckas lågt. Det beror på att de frågor som mätte beteende siktade 

mot två olika perspektiv. Den ena frågan mätte upplevd känsla av aktivitet och den andra frågan 

antalet träningar per vecka. Vad gäller avsikt så var reliabiliteten mycket hög, det vill säga 

α=.90. Värdet för attityd blev α=.73, och resultatet för upplevt normsystem blev α=.82, samt 

för upplevd känsla av kontroll blev värdet α=.62. För perfekt reliabilitet så ska man komma så 

högt och nära +1 det går, och ju högre värde, ju högre reliabilitet. Hassmén et al., (2008) menar 

att om värdet är över α=.70 så är det en hög reliabilitet. Vad gäller värdena på denna studie, så 

visar tre delar, avsikt, attityd och upplevt normsystem på hög reliabilitet, medan de två 

återstående delarna visar på lägre reliabilitet och också lägre trovärdighet.  
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Innan enkäten skickades ut till det aktuella urvalet för denna studie, gjordes en pilotstudie med 

några kurskamrater och bekanta, för att undersöka enkätens kommunicerbarhet och för att 

säkerställa en hög validitet, allt för att göra enkäten så tydlig och effektiv som det går. 

För att få en hög validitet på denna studie, har frågorna i enkäten utformats efter den teoretiska 

modell som finns som stöd i detta arbete. De centrala delarna för teorin om planerat beteende 

är: beteende, avsikt, attityd, upplevt normsystem och upplevd känsla av kontroll och det är dessa 

delar som enkätfrågorna är utformade efter. Det är också viktigt att enkäterna har en tydlig 

koppling till syftet, vilket i denna studie är att undersöka om motion och träning kan förklaras 

med hjälp av teorin om planerat beteende. 

Vad gäller studiens generaliserbarhet, att studiens resultat kan översättas till andra grupper 

(Hassmén, et al., 2008) är något som denna studie tillviss del kan anses göra, eftersom den är 

gjort på kommunalarbetare i Mellansverige, som kan ses som en ganska representativ 

målpopulation. 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

Vid forskning finns det fyra etiska krav, som syftar till att skydda undersökningens respondenter 

(Vetenskapsrådet, 2014). Dessa är, informationskravet, vilket innebär att syftet med 

undersökningen ska informeras om till respondenterna. Det andra kravet är samtyckeskravet, 

något som innebär att respondenten själv får bestämma om den vill delta i studien eller inte, 

alltså att deltagandet är frivilligt. Krav nummer tre, konfidentialitetskravet, handlar om att 

respondenterna som valt att delta i studien, de ska skyddas genom att information om bland 

annat personuppgifter inte sprids vidare. Det sista kravet, nyttjandekravet, handlar om att det 

data som samlas in i undersökningen, dess ändamål är endast till för forskning. 

Respondenterna av denna studie blev tidigt informerade om dessa fyra etiska krav i samband 

med att enkäterna skickades ut, i syfte att de skulle känna en trygghet i och bli medvetna om 

vad det innebär att svara på enkäten. 

Genom att skicka enkäterna till kontaktpersonen, som sedan vidarebefordrar till anställda 

genom e-post, så förblir respondenterna anonyma. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Först kommer frekvensanalyser, som följs av 

variansanalyser. 

5.1 Frekvensanalys 

I den beskrivande delen kommer resultatet presenteras med hjälp av frekvenstabeller i fem 

delar, beteendet till motion och träning, avsikt och attityd till motion och träning, upplevt 

normsystem och upplevd känsla av kontroll gentemot motion och träning.  

5.1.1 Beteende – Motion- och träningsgrad 

Beteende kommer uppmärksammas med hjälp av två frågor. Enkätfrågorna handlar om hur 

många gånger i veckan man tränat under de senaste tre månaderna, som resulterar i att man blir 

ordentligt svettig och får en förhöjd puls, till exempel genom löpning, längdskidåkning eller 

styrketräning. Den andra frågan behandlar om man motionerat i minst 150 minuter, under de 

senaste tre månaderna. 

På frågorna om beteende uppmärksammas hur många tillfällen i veckan undersökningsgruppen 

tränat, samt om det stämmer att de motionerat minst 150 minuter i veckan. Angående frekvens 

så visar (Tabell 1) på stora variationer på hur många tillfällen i veckan man tränar.  

Tabell 1. Motion minst 150 minuter i veckan och träningstillfällen per vecka (antal svar och procent inom 

parantes). 

Värde Motionerar Värde Träningstillfällen 

Stämmer helt 102 (57.3 %) 5 gånger eller mer 33 (15.8 %) 

Stämmer bra 35 (19.7 %) 3-4 gånger 55 (31.1 %) 

Stämmer delvis 28 (15.7 %) 2 gånger 40 (22.6 %) 

Stämmer lite 8 (4.5 %) 1 gång 21 (11.9 %) 

Stämmer inte alls 5 (2.8 %) Jag har inte tränat 28 (15.8 %) 

 178 (100 %)  177 (100 %) 

 

Av tabell 1 framgår att det stämmer helt att mer än hälften av respondenterna motionerarmminst 

150 minuter i veckan. Tabellen visar även att nästan hälften av undersökningsgruppen tränar 
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tre eller fler gånger i veckan, som resulterar i att man blir ordentligt svettig och att man får en 

förhöjd puls. Ser man på Pauline (2013) så ligger respondenterna i denna studie i på en högre 

aktivitetsgrad vad gäller motion i minst 150 minuter per vecka. 

5.1.2 Avsikt till motion och träning 

Avsikt kommer behandlas i två frågor i denna studie. Den första frågan kommer handla om 

man avser att börja eller fortsätta motionera i minst 150 minuter, fördelat på flera dagar i 

veckan, med ett minimum om minst 10 minuter per pass. Detta bör utövas genom till exempel 

promenader och trädgårdsarbete, de nästkommande tre månaderna. Den andra enkätfrågan 

kommer behandla om man funderar på att börja eller fortsätta motionera i minst 150 minuter i 

veckan, de nästkommande tre månaderna. 

På frågorna om avsikt uppmärksammas om man avser och funderar på att börja eller fortsätta 

motionera i minst 150 minuter per vecka. Angående frekvens så visar resultaten i tabell 2 på 

höga avsikter om man avser och funderar på att börja eller fortsätta motionera i minst 150 

minuter, de nästkommande veckorna.  

Tabell 2. Avsikt till motion (antal, procent inom parentes) 

Värde Avser Funderar 

Stämmer helt 101 (64.3 %) 90 (62.1 %) 

Stämmer bra 32 (20.4 %) 26 (17.9 %) 

Stämmer delvis 9 (5.7 %) 11 (7.6 %) 

Stämmer lite 7 (4.5 %) 7 (4.8 %) 

Stämmer inte alls 8 (5.1 %) 11 (7.6 %) 

 157 (100 %) 145 (100 %) 

 

Tabell 2 visar på att det stämmer bra att mer än fyra av fem respondenter avser att börja eller 

fortsätta att motionera de nästkommande tre månaderna. Samma gäller om man funderar på att 

motionera, det stämmer bra att fyra av fem respondenter funderar på att börja eller fortsätta 

motionera de nästkommande tre månaderna. 
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5.1.3 Attityd till motion och träning 

Attityd kommer behandlas med hjälp av fyra frågor. Fråga ett handlar om man tycker att det är 

hälsosamt att träna. Den andra frågan behandlar om man tycker att det är roligt att motionera. 

Fråga tre handlar om man tycker att det är tillfredsställande att träna minst tre gånger i veckan. 

Den avslutande frågan handlar om man tycker att det är trevligt att träna. 

På frågorna om attityd så uppmärksammas om man tycker att det är hälsosamt1, trevligt2 och 

tillfredsställande3 att träna och om man tycker att det är roligt4 att motionera. Angående 

frekvens så visar resultaten i tabell 3 på mycket positiva attityder till motion. 

Tabell 3. Attityd gentemot motion och träning (antal, procent inom parentes) 

Värde Hälsosamt Tillfredsställande Trevligt Roligt 

5 108 (61.7 %) 71 (39.9 %) 69 (39.0 %) 60 (34.3 %) 

4 56 (32.0 %) 79 (44.4 %) 55 (31.1 %) 78 (44.6 %) 

3 3 (1.7 %) 19 (10.7 %) 35 (19.8 %) 29 (16.6 %) 

2 0 (0 %) 5 (2.8 %) 12 (6.8 %) 6 (3.4 %) 

1 8 (4.6 %) 4 (2.2 %) 6 (3.4 %) 2 (1.2 %) 

 175 (100 %) 178 (100 %) 177 (100 %) 175 (100 %) 

 

I tabell 3 kan man se att det är mer än 90 % som tycker att det är hälsosamt att träna och att fyra 

av fem tycker att det är tillfredsställande att träna. 70 % av undersökningsgruppen tycker att det 

är trevligt att träna, samt att nästan 80 % tycker att det är roligt att motionera. 

5.1.4 Påverkan av upplevt normsystem till motion och träning 

Upplevt normsystem kommer att belysas med hjälp av fyra enkätfrågor. Frågorna behandlar 

om man upplever att ens vänner och familj tycker att det är bra respektive viktigt att motionera 

                                                           
1 Denna fråga kunde besvaras med hjälp av fem svarsalternativ: (1= Mycket ohälsosamt, 2= Ganska hälsosamt, 
3= Varken hälsosamt eller ohälsosamt, 4= Ganska hälsosamt, 5= Mycket hälsosamt). 
2 Denna fråga kunde besvaras med hjälp av fem svarsalternativ: (1= Mycket otillfredsställande, 2= Ganska 
otillfredsställande, 3= Varken tillfredsställande eller otillfredsställande, 4 Ganska tillfredsställande, 5= Mycket 
tillfredsställande). 
3 Denna fråga kunde besvaras med hjälp av fem svarsalternativ: (1= Mycket otrevligt, 2= Ganska otrevligt, 3= 
Varken trevligt eller otrevligt, 4= Ganska trevligt, 5= Mycket trevligt). 
4 Denna fråga kunde besvaras med hjälp av fem svarsalternativ: (1= Mycket tråkigt, 2= Ganska tråkigt, 3= 
Varken roligt eller tråkigt, 4= Ganska roligt, 5= Mycket roligt). 
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i minst 150 minuter i veckan. Den tredje frågan handlar om respondenterna upplever att deras 

vänner brukar motionera i minst 150 minuter per vecka, samt fråga fyra som behandlar om 

respondenterna upplever att de flesta som de känner brukar motionera i minst 150 minuter i 

veckan. 

På frågorna om upplevt normsystem så uppmärksammas om man upplever att ens vänner och 

ens familjen tycker att det är bra respektive viktigt att motionera i minst 150 minuter i veckan. 

Frågor om man upplever att ens vänner motionerar, samt att om de upplever att de flesta som 

de känner, att de motionerar, uppmärksammas också. Angående frekvens så visar tabell 4 på att 

ens familj tycker att det är viktigt med motion.  

Tabell 4. Upplevelse av normsystem gentemot motion och träning (antal, procent inom parentes) 

Värde Vänner 

(Åsikt) 

Familj Vänner 

(Beteende) 

Flesta andra 

Stämmer helt 75 (42.4 %) 69 (39.0 %) 42 (24.1 %) 24 (13.7 %) 

Stämmer bra 66 (37.3 %) 70 (39.5 %) 57 (32.8 %) 59 (33.7 %) 

Stämmer delvis 31 (17.5 %) 30 (16.9 %) 63 (36.2 %) 67 (38.3 %) 

Stämmer lite 5 (2.8 %) 4 (2.3 %) 9 (5.2 %) 24 (13.7 %) 

Stämmer inte alls 0 (0 %) 4 (2.3 %) 3 (1.7 %) 1 (0.6 %) 

 177 (100 %) 177 (100 %) 174 (100 %) 175 (100 %) 

 

I tabell 4 kan man se att nästan 80 % av respondenterna upplever att deras vänner tycker att det 

är bra att motionera, samt att nästan fyra av fem upplever att deras familjer tycker att det är 

viktigt att ha en livsstil med motion. Man kan även se att över hälften upplever att deras vänner 

brukar motionera i minst 150 minuter i veckan och i den fjärde kolumnen kan man se att färre 

än hälften av respondenterna upplever att de flesta som de känner, brukar motionera i minst 150 

minuter i veckan. 

5.1.5 Påverkad upplevd känsla av kontroll till motion och träning 

Upplevd känsla av kontroll behandlar fem enkätfrågor i denna studie. Fråga ett och två handlar 

om man upplever sig säker på att börja eller fortsätta motionera minst 150 minuter i veckan, 

samt att träna minst tre gånger per vecka. Den tredje frågan behandlar om man upplever att det 

endast är en själv som bestämmer om man ska börja eller fortsätta träna minst tre gånger per 
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vecka. Fråga fyra handlar om man upplever att tiden inte finns för att motionera i minst 150 

minuter per vecka, där sedan fråga fem behandlar om man upplever att andra intressen hindrar 

en från att kunna börja eller fortsätta träna minst tre gånger per vecka.  

På frågorna om upplevd känsla av kontroll så uppmärksammas om man känner sig säker på att 

börja eller fortsätta motionera i minst 150 minuter per vecka, samt träna minst tre gånger per 

vecka. Frågor om man upplever att tiden inte finns för motion, och om andra intressen hindrar 

en från att träna, kommer också uppmärksammas. Angående frekvens så visar tabell 5 bland 

annat på en hög tro på att det endast är en själv som bestämmer över sitt beteende.  

Tabell 5. Upplevd känsla av kontroll gentemot motion och träning (antal, procent inom parentes) 

 Motion5 Träning6 Motion7 Träning8 

Värde Säker (Att 

börja/fortsätta 

motionera) 

Ingen annan Säker (Att börja/ 

fortsätta träna) 

Tid Andra intressen 

5 113 (63.5 %) 124 (70.1 %) 73 (41.0 %) 7 (4.0 %) 8 (4.5 %) 

4 44 (24.7 %) 39 (22.0 %) 32 (18.0 %) 9 (5.1 %) 24 (13.5 %) 

3 11 (6.2 %) 11 (6.2 %) 38 (21.3 %) 37 (20.9 %) 51 (28.7 %) 

2 6 (3.4 %) 3 (1.7 %) 11 (6.2 %) 45 (25.4 %) 42 (23.6 %) 

1 4 (2.2 %) 0 (0 %) 24 (13.5 %) 79 (44.6 %) 53 (29.8 %) 

 178 (100 %) 177 (100 %) 178 (100 %) 177 (100 %) 178 (100 %) 

 

I tabell 5 kan man se att fler än fyra av fem respondenter känner sig säkra på att motionera i 

minst 150 minuter de nästkommande tre månaderna, medan lite fler än hälften känner sig säkra 

på att börja eller fortsätta träna minst tre gånger i veckan, de nästkommande tre månaderna. 

Över 90 % menar att det stämmer bra att det endast är de själva och ingen annan som bestämmer 

om de ska träna minst tre gånger per vecka. 70 % upplever att det inte är tiden som är avgörande 

för att de inte kan motionera i minst 150 minuter i veckan och över hälften tycker inte att andra 

                                                           
5 5= Stämmer helt, 4= Stämmer bra, 3= Stämmer delvis, 2= Stämmer lite, 1= Stämmer inte alls 
6 5= Stämmer helt, 4= Stämmer bra, 3= Stämmer delvis, 2= Stämmer lite, 1= Stämmer inte alls 
7 5= Stämmer inte alls, 4= Stämmer lite, 3= Stämmer delvis, 2= Stämmer bra, 1= Stämmer helt 
8 5= Stämmer inte alls, 4= Stämmer lite, 3= Stämmer delvis, 2= Stämmer bra, 1= Stämmer helt 
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intressen som till exempel vänner och jobb, hindrar dem från att träna minst tre gånger per 

vecka. 

5.2 Variansanalys 

I analysen kommer skillnader mellan två grupper, en grupp som inte tränar alls eller en gång i 

veckan och den andra gruppen, där man tränar minst två gånger i veckan att presenteras. Fyra 

delar, avsikt, attityd, upplevt normsystem och upplevd känsla av kontroll gentemot motion och 

träning kommer jämföras. Finns det skillnader mellan grupperna, de som tränar och de som inte 

tränar, på avsikt, attityd, upplevt normsystem och upplevd känsla av kontroll? Med hjälp av 

variansanalys kan man se om det finns några statistiskt signifikanta skillnader mellan 

grupperna. Medelvärde och standardavvikelse för de som tränar och de som inte gör det 

presenteras nedan i tabell 6. 

Tabell 6. Avsikt, attityd, upplevt normsystem och upplevd känsla av kontroll vad gäller motion 

och träning: (medelvärde, standardavvikelse inom parentes) 

 Avsikt Attityd Upplevt 

normsystem 

Upplevd känsla av 

kontroll 

Grupp 1 3.35 (1.25) 3.59 (.81) 3.70 (.94) 3.55 (.73) 

Grupp 2 4.31 (1.12) 4.32 (.59) 3.90 (.63) 4.24 (.57) 

Note: Grupp 1 tränar inte alls eller en gång i veckan, Grupp 2 tränar minst två gånger per vecka. 

 

Enligt tabellen ovan uppvisar de som tränar en positivare avsikt än de som inte tränar till motion 

och träning. Med hjälp av variansanalys kan man se att dessa skillnader är statistiskt 

säkerställda, F(1,158)=22.83, p<.001. 

I samma tabell kan man se att de som inte tränar har en negativare attityd, än de som tränar till 

motion och träning, F(1,175)=44.129, p<.001. 

Om man uppmärksammar upplevt normsystem, så uppvisar de som tränar en positivare 

upplevelse av trycket från bland annat vänner, F(1,174)=2.675, p=.104. 

Upplevd känsla av kontroll, i tabellen uppvisar de som tränar en mer positiv upplevd känsla av 

kontroll, än de som inte tränar, F(1,175)=42.891, p<.000. 
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5.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet i denna studie visar att det stämmer bra att över hälften av respondenterna motionerar 

i minst 150 minuter i veckan och att nästan 50 % tränar tre eller fler gånger i veckan. Fyra av 

fem respondenter avser att börja eller fortsätta motionera i minst 150 minuter, de nästkommande 

tre månaderna, där nästan samtliga (90 %) tycker att det är hälsosamt att träna så att man blir 

ordentligt svettig och får en förhöjd puls. Respondenterna upplever ett positivt normsystem och 

en hög känsla av kontroll, där man ser att 80 % av vännerna tycker att det är bra att motionera, 

samt att över hälften upplever att andra intressen, som till exempel jobb och vänner inte hindrar 

dem från att motionera. Resultatet i variansanalysen visar att avsikt, attityd, upplevt 

normsystem och upplevd känsla av kontroll påverkas av att man tränar. Man kan se att det finns 

statistisk säkerställda skillnader mellan om man tränar och avsikt, attityd och upplevd känsla 

av kontroll, men inte upplevt normsystem. 
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6 Diskussion 

I denna del kommer jag diskutera min metod, gällande vad som varit bra, vad som varit mindre 

bra, styrkor och svagheter med arbetet och vad som kunnat göras annorlunda. Vidare kommer 

diskussioner föras vad gäller resultatet i denna studie, samt koppla det till tidigare forskning. 

Avslutningsvis kommer det diskuteras vilka områden som kan utvecklas och som man bör 

forska vidare på. 

6.1 Metoddiskussion 

Designen på denna studie är en kvantitativ ansats, genom enkäter, där ett bekvämlighetsurval 

gjorts. Dessa val är gjorda därför att syftet med denna studie är att uppmärksamma data mer på 

bredden och därför är kvantitativ ansats att föredra (Hassmén et al., 2008). Bekvämlighetsurval 

valdes för att det är ett sätt som man snabbt kan få svar ifrån och att tiden till ett annat urval 

inte fanns, en nackdel är att man inte har kontroll över respondenterna i studien. En annan 

svaghet med denna studie, är att tiden inte fanns till att få fler respondenter, där de externa 

bortfallen var stora genom att svarsperioden var liten. Här är något som kan utvecklats, där jag 

önskat att enkäten kommit ut i ett tidigare skede, vilket möjliggjort en längre svarsperiod för 

respondenterna. 

Genomförande och databearbetning har skett via två dataprogram, Survey and Report och IBM 

SPSS Statistics, vilket är en stor styrka med detta arbete, då analysen har varit smidig och att 

man på ett enkelt och tydligt kan presentera resultaten från den enkätundersökning 

respondenterna svarat på. 

Reliabiliteten kan hållas relativt hög genom att reliabilitetstester genomförts på stora delar av 

den analyserade datan, där avsikt, attityd och upplevt normsystem visar på hög reliabilitet, 

medan beteende och upplevd känsla av kontroll har en lägre reliabilitet. Den låga reliabiliteten 

på beteende, kan bero på att frågorna handlade om två olika aspekter, en fråga om upplevelse 

av aktivitet och den andra om antalet träningstillfällen per vecka. En pilotstudie har även 

genomförts på några kurskamrater och bekanta för att undersöka enkätens kommunicerbarhet. 

Vad gäller validitet så syftar denna studie att undersöka det den undersöker och att den är 

generaliserbar genom att den är utförd på en vanlig målpopulation. 

Sammanfattar man metoden så hade jag önskat att jag hade tillgång till mer tid och resurser för 

att använda mig utav en längre svarsperiod och därmed fått fler respondenter, samt haft 
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möjlighet till mer avancerade statistikmetoder (strukturell ekvationsmodellering) för att 

undersöka kopplingar mellan de olika TPB- begreppen, beteende, avsikt, attityd, upplevt 

normsystem och upplevd känsla av kontroll. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syfte med denna studie var att undersöka om motion och träning kan förklaras med hjälp av 

teorin om planerat beteende. 

Den första frågeställningen handlade om hur respondenternas beteende vad gäller motion och 

träning kan beskrivas. Enligt mina resultat stämmer det mycket bra att mer är hälften av 

respondenterna motionerade i minst 150 minuter, fördelat på flera dagar i veckan, med ett 

minimum om minst 10 minuter per pass. Resultatet visar även att nästan 50 % tränar minst tre 

gånger i veckan, som resulterar i att man blir ordentligt svettig och får en förhöjd puls. Jämför 

man med en studie genomförd av Dale et al., (2016) där man undersökte om respondenterna 

uppfyller rekommendationerna på 150 minuters motion per vecka, så visar det sig att endast 55 

% utför rekommendationerna. Jämför man sedan med Pauline (2013) där man undersökte 

beteendet till motion, där var endast 17.6 % av undersökningsgruppen aktiva i minst 150 

minuter per vecka. Dale et al. (2016) visar på liknande resultat som på min studie, medan 

Pauline (2013) däremot visar på stora skillnader. Detta resultat kan bland annat bero på 

okunskap, där man inte vet effekten av att motionera. Det kan även bero på att man anser att 

det inte finns mer tid än 60 minuter för motion per vecka, något som Pauline (2013) påvisar 

genom att fler motionerar när varaktigheten är mindre. 

Frågeställning två handlade om avsikt till motion och träning kan skildras. Enligt mina resultat 

kan man se att det stämmer bra att fyra av fem respondenter avser och funderar på att börja eller 

fortsätta motionera i minst 150 minuter, de nästkommande tre månaderna. Dessutom tyder mina 

resultat på en statistisk signifikans att de som tränar har en positivare avsikt till motion och 

träning, än de som inte tränar. I enlighet med McEachan et al. (2016) så visar även de på att en 

högre avsikt leder till ett mer aktivt hälsobeteende. Ajzen et al. (1986) menar även han att en 

hög avsikt ofta leder till ett genomförande av ett visst beteende. Jag tror att en större avsikt att 

motionera och träna, kan leda till ett mer fysiskt aktivt beteende. Om man påverkas av att något 

är roligt, man vet att ens vänner tycker att det är roligt, och om man känner att man har tid, då 

är det lättare att motivera sig till att planera in ett pass som i förlängningen leder till ett beteende 

som innefattar mer motion och träning. 
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Hur kan respondenternas attityd beskrivas? Mina resultat visar på att mer än 90 % av 

respondenterna tycker att det är hälsosamt att träna och att nästan 80 % tycker att det är roligt 

att motionera. Utöver det visar resultatet i denna studie på en statistisk signifikans, att de som 

tränar har också en mer positiv attityd gentemot motion och träning. I enlighet med mina resultat 

visar både Gretebeck et al. (2007) och Ahmad et al. (2014) att om man har positiva attityder till 

motion och träning leder det till en ökad avsikt till en fysiskt aktiv livsstil. Detta kan bero på att 

om man tycker att något är viktigt och att man tycker att något är roligt, till exempel motion 

eller träning, då är det lättare att ändra beteendet. 

Den fjärde frågeställningen handlar om hur respondenterna uppfattar normsystem i relation till 

motion och träning. Mina resultat visar att nästan 80 % av respondenterna upplever att deras 

vänner tycker att det är bra att motionera, samt att de upplever att deras familjer tycker att det 

är viktigt med en livsstil med motion och träning. Resultatet visar även att mer än hälften av 

undersökningsgruppen upplever att deras vänner brukar motionera i minst 150 minuter per 

vecka. Upplevt normsystem uppvisar däremot inte på någon statistisk signifikans, att om man 

tränar så visar man på en positivare upplevelse av normsystem, än om man inte tränar. Ahmad 

et al. (2007) visar att kvinnorna i sin studie tycker att det upplevda normsystemet är den faktor 

som gör att de motionerar eller tränar. Även Dean et al. (2007) visar i sin studie på överviktiga, 

att det är upplevt normsystem som är den faktor som är avgörande för en hög avsikt till motion 

och träning. Anledningen till att upplevt normsystem är viktigt, kan bero på att man tycker att 

det är roligare att träna tillsammans med andra. Tycker ens vänner att det är roligt att träna, då 

är det sannolikt också lättare att motivera sig till att utföra ett träningspass. 

I den femte och avslutande frågeställningen så uppmärksammas hur respondenterna upplever 

känslan av kontroll i relation till motion och träning. Enligt mina resultat så upplever över 90 

% att det endast är de själva som bestämmer om de ska träna minst tre gånger per vecka och 

ingen annan. Samtidigt upplever hälften av respondenterna att det inte är andra intressen såsom 

jobb, vänner eller familj som hindrar dem från att träna minst tre gånger per vecka. Dessutom 

visar mina resultat på en statistisk signifikans, där man kan se att de som tränar, uppvisar en 

högre känsla av kontroll, än de som inte tränar. I enlighet med McEachan et al. (2016) så visar 

hans metaanalys på att det finns en statistisk signifikans att ju högre upplevd känsla av kontroll 

man besitter, desto större avsikt till motion och träning har man. Samtidigt visade samma studie 

på stora samband mellan en hög upplevd känsla av kontroll och ett aktivt hälsobeteende. Jag 

tror att en av anledningarna till att en högre upplevd känsla av kontroll sannolikt leder till en 

högre avsikt att vara fysiskt aktiv är att man inte känner att det finns ett externt tryck utifrån, 
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utan känner att man tränar på sina egna villkor, och så mycket man känner sig säker på att man 

klarar av. 

6.3 Implikationer 

Enligt mina resultat är det framförallt viktigt att fokusera mot attityder och upplevd känsla av 

kontroll när man designar interventioner kopplade till motion och träning eftersom det finns 

signifikanta samband mellan dem och ett fysiskt aktivt beteende. Man kan se att om man tränar, 

då besitter man även en mer positiv attityd och en högre känsla av kontroll gentemot motion 

och träning och att det är dessa faktorer som verkar påverka beteendet att till motion och träning 

i högre utsträckning.  

Skulle jag rekommendera något anser jag att attityder, som visade sig vara en av de viktigaste 

faktorerna för att respondenterna skulle vara fysiskt aktiva, är något som man behöver jobba 

mer med. Här behöver kunskaperna om effekter av motion och träning utvecklas i högre grad 

hos människor, då jag tror att ett hälsobeteende kan utvecklas mer om man vet hur hälsan och 

kroppen påverkas utifrån hur man motionerar och tränar.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

 

 

Hej! 

Mitt namn är Sebastian Eriksson och jag studerar sista året till idrottsvetare på Karlstads 

Universitet. Jag önskar genomföra en enkätundersökning i syfte att ta reda på människors 

förhållningssätt till fysisk aktivitet. 

Undersökningen är helt frivillig och medverkan i denna studie kan när som helst avbrytas. 

Tänk dock på att dina åsikter har stor betydelse för studiens slutresultat. Just därför önskar jag 

att Dina svar också är helt ärliga. Enkäten är anonym, vilket innebär att ingen kan se att det är 

just Du som besvarat denna enkät. All data som insamlas i denna enkätundersökning kommer 

endast användas till forskningsändamål. 

Enkäten tar cirka 5- 10 minuter att svara på. 

Vid frågor eller funderingar angående enkätens frågor, enkäten i helhet eller slutresultatet av 

denna studie, kontakta mig gärna. 

Sebastian Eriksson 

Idrottsvetenskap med inriktning idrottscoaching, Karlstads Universitet 

070- 359 81 29 

sebas.eriks@hotmail.com 
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8.2 Bilaga 2 

1. Kön? 

Kvinna 

Man 

2. Födelseår? (Fyra siffror, t.ex. 1990) 

 

3. Boendesituation? (Du kan kryssa i flera) 

Jag bor ensam 

Partner (t.ex. flickvän/ man) 

Med föräldrar 

Med barn 

4. Utbildningsnivå? 

Grundskola 

Gymnasieskola 

Högskola/ Universitet 

Efteruniversal utbildning 

5. Yrke? (t.ex. kontorsarbetare) 

 

6. Hur skulle Du vilja beskriva din ekonomi? 

Mycket dålig 

Dålig 

Varken bra eller dålig 

Bra 

Mycket bra 

 

Nedan följer några frågor om Din fysiska aktivitet. 

 

7. Under de senaste tre månaderna har jag varit fysiskt aktiv (t.ex. trädgårdsarbete, 

promenader, snöskottning) i sammanlagt minst 150 minuter per vecka, fördelat på flera 

dagar? 

Stämmer inte alls 

Stämmer lite 

Stämmer delvis 

Stämmer bra 
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Stämmer helt 

 

8. Hur många timmar om dagen sitter jag framför datorn, i genomsnitt? 

9 timmar eller mer 

7- 8 timmar 

5- 6 timmar 

3- 4 timmar 

Upp till 2 timmar 

9. Under de senaste tre månaderna, hur många tillfällen i veckan har jag tränat så att jag blivit 

ordentligt svettig och fått en förhöjd puls (t.ex. fotboll, löpning, styrketräning)? 

5 gånger eller mer 

3- 4 gånger 

2 gånger 

1 gång 

Jag har inte tränat alls 

 

Nedan följer några frågor om Din intention till fysisk aktivitet. 

 

10. 

  
Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

lite 

Stämmer 

delvis 

Stämmer 

bra 

Stämmer 

helt 

Jag avser att börja/ fortsätta vara 

fysisk aktiv (t.ex. trädgårdsarbete, 

promenader, snöskottning) i 

sammanlagt minst 150 minuter i 

veckan, fördelat på flera dagar, 

med minimum om minst 10 

minuter per pass, de närmast tre 

månaderna? 

     

Jag funderar på att börja/ fortsätta 

vara fysiskt aktiv (t.ex. 

trädgårdsarbete, promenader, 

snöskottning) i sammanlagt minst 

150 minuter i veckan, med 

minimum om minst 10 minuter per 

tillfälle, de nästkommande tre 

månaderna? 

     

Jag planerar att börja/ fortsätta 

träna minst tre gånger i veckan så      
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Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

lite 

Stämmer 

delvis 

Stämmer 

bra 

Stämmer 

helt 

att jag blir ordentligt svettig och får 

en förhöjd puls (t.ex. fotboll, 

löpning, styrketräning)? 

 

Nedan följer några frågor om Din attityd till fysisk aktivitet. 

 

11. Att vara fysiskt aktiv (t.ex. trädgårdsarbete, promenader, snöskottning) i sammanlagt 

minst 150 minuter, fördelat på flera dagar i veckan är… 

Mycket ohälsosamt 

Ganska ohälsosamt 

Varken hälsosamt eller ohälsosamt 

Ganska hälsosamt 

Mycket hälsosamt 

12. Att vara fysiskt aktiv (t.ex. trädgårdsarbete, promenader, snöskottning) i sammanlagt 

minst 150 minuter, fördelat på flera dagar i veckan, för förebyggande av hälsa är… 

Helt oviktigt 

Ganska oviktigt 

Varken viktigt eller oviktigt 

Ganska viktigt 

Mycket viktigt 

13. Att träna så att jag blir ordentligt svettig och får en förhöjd puls (t.ex. fotboll, löpning, 

styrketräning), tycker jag är… 

Mycket ohälsosamt 

Ganska ohälsosamt 

Varken hälsosamt eller ohälsosamt 

Ganska hälsosamt 

Mycket hälsosamt 

14. Att vara fysiskt aktiv (t.ex. trädgårdsarbete, promenader, snöskottning) i sammanlagt 

minst 150 minuter, fördelat på flera dagar i veckan, tycker jag är… 

Mycket tråkigt 

Ganska tråkigt 

Varken roligt eller tråkigt 

Ganska roligt 

Mycket roligt 
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15. Att träna så att jag blir ordentligt svettig och får en förhöjd puls (t.ex. fotboll, löpning, 

styrketräning) tycker jag är… 

Mycket otillfredsställande 

Ganska otillfredsställande 

Varken tillfredsställande eller otillfredsställande 

Ganska tillfredsställande 

Mycket tillfredsställande 

16. Att träna minst tre gånger i veckan, som gör att jag blir ordentligt svettig och får en 

förhöjd puls (t.ex. fotboll, löpning, styrketräning) tycker jag är… 

Mycket otrevligt 

Ganska otrevligt 

Varken trevligt eller otrevligt 

Ganska trevligt 

Mycket trevligt 

 

Nedan följer några frågor relaterade till Dina närmaste. 

 

17. 

  
Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

lite 

Stämmer 

delvis 

Stämmer 

bra 

Stämmer 

helt 

Mina närmaste vänner, tycker att 

det är bra att vara fysiskt aktiv 

(t.ex. trädgårdsarbete, promenader, 

snöskottning)? 

     

Min familj tycker att det är viktigt 

att vara fysiskt aktiv (t.ex. 

trädgårdsarbete, promenader, 

snöskottning) i sammanlagt minst 

150 minuter, fördelat på flera dagar 

i veckan? 

     

Människor nära relaterat till mig 

tycker att jag ska börja/ fortsätta 

träna minst tre gånger i veckan, 

som gör att jag blir ordentligt 

svettig och får en förhöjd puls 

(t.ex. fotboll, löpning, 

styrketräning)? 

     

Mina vänner brukar vara fysiskt 

aktiva (t.ex. trädgårdsarbete, 

promenader, snöskottning) i 
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Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

lite 

Stämmer 

delvis 

Stämmer 

bra 

Stämmer 

helt 

sammanlagt minst 150 minuter, 

med minimum om minst 10 

minuter per tillfälle, fördelat på 

flera dagar i veckan? 

Min familj tränar minst tre gånger i 

veckan, som gör att de blir 

ordentligt svettiga och får en 

förhöjd puls (t.ex. fotboll, löpning, 

styrketräning)? 

     

De flesta människor som jag 

känner brukar vara fysiskt 

aktiva (t.ex. trädgårdsarbete, 

promenader, snöskottning) i 

sammanlagt minst 150 minuter, 

med minimum om minst 10 

minuter per tillfälle, fördelat på 

flera dagar i veckan? 

     

 

Nedan följer några frågor om bl.a. hinder och möjligheter kopplade till adaptering av en 

fysisk aktiv livsstil. 

 

18. 

  
Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

lite 

Stämmer 

delvis 

Stämmer 

bra 

Stämmer 

helt 

Jag känner mig säker på att jag 

kommer vara fysiskt aktiv (t.ex. 

trädgårdsarbete, promenader, 

snöskottning) i sammanlagt minst 

150 minuter per vecka, med 

minimum om minst 10 minuter per 

tillfälle, de nästkommande tre 

månaderna? 

     

Det är ingen annan än jag som 

bestämmer om jag ska börja/ 

fortsätta träna minst tre gånger i 

veckan, som gör att jag blir 

ordentligt svettig och får en förhöjd 

puls (t.ex. fotboll, löpning, 

styrketräning), de nästkommande 

tre månaderna? 

     

Jag känner mig säker på att jag 

kommer att börja/ fortsätta träna      
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Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

lite 

Stämmer 

delvis 

Stämmer 

bra 

Stämmer 

helt 

minst tre gånger i veckan, vilket 

gör att jag blir ordentligt svettig 

och får en förhöjd puls (t.ex. 

fotboll, löpning, styrketräning)? 

Jag upplever ofta att tiden för 

fysisk aktivitet (t.ex. 

trädgårdsarbete, promenader, 

snöskottning) i sammanlagt minst 

150 minuter per vecka inte finns? 

     

Jag upplever ofta att andra 

intressen (t.ex. jobb, familj, 

vänner) hindrar mig från att träna 

minst tre gånger i veckan, som gör 

att jag blir ordentligt svettig och får 

en förhöjd puls (t.ex. fotboll, 

löpning, styrketräning)? 

     

Jag känner att för att börja/ 

fortsätta träna vill jag ha mer 

kunskap om fysisk aktivitet och 

dess effekter på hälsan? 

     

 


