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Förord 

Hälsa och fysisk aktivitet är två aktuella ämnen i dagens samhälle då vi på de senaste årtiondena 

har blivit alltmer medvetna om vårt välmående. Vi som har genomfört den här studien är båda 

fysiskt aktiva och har valt detta område för att det är ett ämne som ligger oss båda varmt om 

hjärtat och därför vill vi undersöka detta område mer noggrant. Ytterligare en anledning till valet 

är vår blivande roll som hälsocoacher som vi ser som betydande och vi vill hjälpa till att 

ytterligare belysa ämnet för att kunna förebygga fysisk inaktivitet. Vi vill även att våra 

praktikplatser ska ha så stor nytta som möjligt av vår studie, vilket de förhoppningsvis får då vi i 

studien har undersökt vad det är som motiverar olika individer till fysisk aktivitet. Kunskap inom 

detta område är av stor vikt för olika träningsinstitut och kan exempelvis ge dem en ökad vetskap 

om hur de ska marknadsföra sig för att locka till sig nya potentiella kunder.  Slutligen vill vi tacka 

våra handledare som har varit till hjälp och stöttat oss under studiens gång. Vi vill även tacka Sott 

Grafic försäljning AB för hjälp med utskrift av enkäter och följebrev till studien.     

 



Sammanfattning 

Övervikt och fetma har ökat i dagens samhälle vilket leder till en ökad risk för hälsorelaterade 

sjukdomar. Detta gör att fysisk aktivitet får en betydande roll för att främja hälsa. Studier har 

visat att den fysiska inaktiviteten utgör den största delen av vår vakna tid och därför är det av stor 

vikt att veta vad som driver människor till en aktivare vardag. Syftet med den här studien är att 

undersöka vad som motiverar olika människor till fysisk aktivitet och visa på de viktigaste 

motivationsfaktorerna. Urvalet har inriktats mot fysiskt aktiva människor på två utvalda 

träningsinstitut. En kvantitativ metodansats har använts för att i större utsträckning kunna 

generalisera resultatet och för att samla in data har en enkätundersökning med följebrev använts. 

Resultatet av studien visade att respondenterna motiverades främst av hälsoskäl och det fanns 

statistiskt signifikanta skillnader gällande motivationsfaktor mellan olika grupper. Slutsatser som 

har kunnat dras av studien är att inre motivation har varit den främsta typen av motivation men att 

både inre- och yttre motivation måste stödjas för att på lång sikt upprätthålla motivationen till 

fysisk aktivitet vilket i sin tur främjar hälsan.  

 
 
NYCKELORD: fysisk aktivitet; hälsa; självbestämmandeteorin; motivation; motivationsfaktor; 
normalviktiga; överviktiga 
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INLEDNING 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras av Statens folkhälsoinstitut på följande sätt: 

”Med fysisk aktivitet menas generellt alla former av rörelse som ger ökad energiomsättning. 

Detta innebär all typ av muskelaktivitet som exempelvis promenader, hushålls- och 

trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, friluftsliv, motion och träning.” (FYSS, 2008). En 

typ av fysisk aktivitet är motion som nationalencyklopedin definierar på följande sätt 

”motionsidrott, aktivitet främst för att förbättra hälsa, fysisk kapacitet och välbefinnande”. 

 Statens folkhälsoinstitut har gällande rekommendationer att dagligen utföra fysisk aktivitet under 

minst 30 minuter fem dagar i veckan eller totalt 150 minuter i veckan och aktiviteten bör utföras i 

minst 10 minuter per gång under flera dagar i veckan (FYSS, 2008; Statens folkhälsoinstitut, 

2012) En aktivare vardag har många positiva effekter på hälsan då det exempelvis leder till bättre 

livskavalitet och livsglädje. Effekterna av fysisk aktivitet ger bland annat bättre hjärtkapacitet, en 

betydande positiv ändring av blodfettnivåerna och minskad risk för hjärt- kärlsjukdomar, diabetes 

typ 2, cancer, psykisk ohälsa, övervikt och fetma (FYSS, 2008). 

 

Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för ohälsa och i Sverige har fetman ökat med 50 % under de 

senaste 25 åren och är precis som i resten av västvärlden ett växande och mer förekommande 

samhällsproblem. För att definiera fetma används verktyget Body Max Index (BMI) som är ett 

sätt att mäta förhållandet mellan längd och vikt och ett BMI-värde över 30 definieras som fetma 

(www.who.int). Idag uppskattas att andelen överviktiga i Sverige är ca 20 % och att fetman ökar i 

alla åldrar och socialgrupper. Orsaker till varför fetman och övervikten har ökat är bland annat 

dåliga matvanor och den ökade fysiska inaktiviteten i vårt samhälle (Jansson, Karlsson & Ståhl, 

2009).  

 

Ur ett historiskt perspektiv har man kunnat se att industrialiseringen, som ägde rum under 1800-

talet i Europa, påverkade människornas fysiska status negativt genom att den fysiska inaktiviteten 

ökade till följd av att maskiner tog över de fysiska arbetena (Lindroos, Rössner, 2008; Faskunger, 

2001). I en studie visade det sig att stillasittande aktiviteter utgör den största delen av vår vakna 

tid. I snitt ägnas 0,7 timmar per dag åt fysisk aktivitet och den stillasittande tiden uppgår till 9,3 

timmar per dag. Resterande tid, i snitt, 6,5 timmar per dag, utför vi någon form av lågintensiv 
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aktivitet exempelvis att röra på sig i långsam takt eller att stå upp (Healy, m.fl. 2007).  För att bli 

mer fysiskt aktiv och minska riskerna som kan uppkomma i samband med fysisk inaktivitet och 

vår alltmer stillasittande vardag är motivation en viktig faktor för att lyckas. 

 

Motivation 

Motivation är en viktig förutsättning för att uppnå positiva hälsovinster bland annat för fysisk 

aktivitet. Enligt Nationalencyklopedin definieras motivation på följande sätt: ”Sammanfattande 

psykologisk term för de processer som sätter igång, upprätthåller och riktar beteendet” 

(Hassmén & Hassmén, 2010, s.246). Det finns olika typer av motivation och vad som motiverar 

är väldigt individuellt. Gällande teorier om motivation är självbestämmandeteorin, framtagen av 

Deci och Ryan (2000a), något som ofta kommer på tal. Enlig dem definieras att vara motiverad 

på följande sätt: ”to be moved to do something” (Deci & Ryan, 2000b). 

 

Självbestämmandeteorin 

Självbestämmandeteorin kan tillämpas inom många olika områden, inte bara inom idrott utan 

även inom exempelvis hälso-och sjukvård, arbetsplatser och utbildning (Deci & Ryan, 2000a). 

Teorin bygger på individens känsla av kontroll över sin situation och har stor betydelse för 

motivationen. Detta gör att ju mer individen känner sig ha kontroll över och kunna påverka sin 

situation desto högre blir motivationsgraden. Förutom detta förklarar även teorin varför 

människor mår bra och presterar bra (Hassmén & Hassmén, 2010). Självbestämmandeteorin visar 

att motivation är starkt kopplad till våra psykologiska behov. Det är framför allt tre medfödda 

faktorer som har stor betydelse för människans motivation. Dessa är psykologiska behovet av 

kompetens, autonomi (självständighet) samt samhörighet. En hög grad av dessa faktorer leder till 

en ökad motivation och ökad psykisk hälsa men om dessa finns i låg grad leder det till motsatt 

effekt och minskad motivation och välmående. Dessa psykologiska behov har en betydande roll 

för drivkraften inom flera olika områden, inte bara fysisk aktivitet utan även inom hälso-och 

sjukvård, arbete och utbildning (Deci & Ryan, 2000a). 

 

Vidare har den grad av motivation vi känner stor påverkan på allt vi utför. En studie av Van den 

Broeck, Lens, De Witteb och Van Coillief (2012) undersökte motivationen till arbete och utgick 

då ifrån självbestämmandeteorin och skillnaden mellan autonomi och yttre motivation av typen 
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introjicerad reglering. Denna typ av yttre motivation innebär att individen känner sig pressad eller 

utför en handling på begäran mot ens vilja. Studien visade på att de som hade en hög autonomi, 

oavsett upplevd kontrollerad motivationsnivå, var de som var mest nöjda i sitt arbete, visade mest 

arbetsengagemang samt minst grad av anspänning och utbrändhet. De som däremot hade en låg 

autonomi visade minst positiva resultat. Resultaten av studien visar på att en hög autonomi är 

väldigt viktigt för motivationen och hälsan. (Van den Broeck, m.fl., 2012) 

 

I en annan studie av Kilpatrick, Bartholomew och Hebert (2005) undersöktes motivationen till 

fysisk aktivitet hos universitetsstudenter där det kunde ses skillnader i motiven till deltagande i 

fysisk aktivitet och sporter mellan män och kvinnor (Kilpatrick m.fl., 2005). Ur ett 

genusperspektiv sågs det att män och kvinnors motivation skiljer sig åt och att de motiverades av 

olika saker. I studien mättes motivationen genom att använda sig av instrumentet EMI-2 som har 

sitt ursprung i Deci och Ryans (1985) självbestämmandeteori (www.livingstrong.org). Resultaten 

av denna studie visade bland annat att den främsta motivationsfaktorn för män vid fysisk aktivitet 

var styrka och uthållighet medan kvinnorna istället motiverades av att upprätthålla en bra hälsa. 

När det gällde utövande av sport var det främsta motiven för män tävlingsinriktade och för 

kvinnor var det samhörighet (Kilpatrick m.fl., 2005). I självbestämmandeteorin finns tre olika 

huvudgrupper av motivation: inre- och yttre motivation samt amotivation, som innebär saknad av 

motivation. Motivationen kan vara av dessa typer samt att den kan variera mellan låg och hög 

grad (Deci & Ryan, 2000a). 

 

Inre motivation 

Inre motivation är när individen drivs av en inre drivkraft och stimuleras eller tillfredställs av 

aktiviteten i sig, genom att exempelvis lära sig eller upptäcka något av intresse. Enligt grundarna 

till teorin är motivation som ett kontinuum där inre motivation är i ena änden, amotivationen i 

den andra änden och att den yttre motivationen ligger mellan dessa ytterlägen (Deci & Ryan, 

2000b) (se fig 1). 

 



8 
 

 

Fig. 1 Figuren visar motivationen som ett kontinuum där det finns olika typer av motivation, 
reglering samt graden av självbestämmande. Figuren är modifierad från Deci & Ryans (2000a) 
självbestämmandekontinuum.  
 

Robert J. Vallerand (1993) är en annan motivationsforskare som menar att den inre motivationen 

kan delas in i tre typer: för att veta, för att uppnå något och för att uppleva stimulans. När 

individen drivs till att öka sin kunskap eller lära sig färdigheter inom något område så kallas det 

den inre motivationen för att veta. Finns drivkraften för att bli bättre på något eller att skapa 

något endast för egen vinnings skull och inte i jämförelse med andra drivs man av en inre 

motivation för att uppnå något. Den tredje och sista typen av inre motivation kallas inre 

motivation till att uppleva stimulans vilket innebär att individen söker någonting utmanande och 

stimulerande (Vallerand, 1993). Inre motivation är den typ av motivation som producerar de mest 

positiva konsekvenserna (Vallerand, 2000). 

 

För att uppfylla de psykologiska behov som stärker motivationen nämner Hassmén och Hassmén 

(2010) att autonomibehovet uppfylls genom att individen själv bestämmer vad denne vill göra. 

För att tillfredsställa kompetensbehovet krävs det att individen känner en glädje till uppgiften och 

en tilltro till den egna förmågan att klara av uppgiften. Samhörighetsbehovet tillfredsställs genom 

att individen känner en samhörighet av att tillhöra en grupp. För att få en ökad inre motivation 

bör arbetet fokusera på att stärka samtliga psykologiska behov och ta hänsyn till att alla behov 

helst ska tillfredställas (Hassmén & Hassmén, 2010).  
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Yttre motivation 

Yttre motivation är när individen drivs av de fördelar som efterföljer handlingen, exempelvis 

belöning och att undvika straff och skuld (Deci & Ryan, 2000). Hassmén & Hassmén (2010) 

menar att det är lättare att upprätthålla motivationen över en längre tid och på det sättet motverka 

amotivation om man i högre grad är motiverad av inre jämfört med yttre motivation (Hassmén & 

Hassmén, 2010). I självbestämmandeteorin delas yttre motivation in i fyra underkategorier där 

den kan variera mycket beroende på i vilken grad den är autonom (Deci & Ryan, 2000b). Ju 

närmre amotivation i kontinuumet desto mindre självbestämmande och ju närmre inre motivation 

desto mer självbestämmande (se fig. 1). De fyra olika typerna av yttre motivation är integrerad 

reglering, identifierad reglering, introjicerad reglering samt yttre reglering. Yttre reglering är när 

individen drivs av belöningar eller krav från omgivningen så som övertalning, status, pengar och 

beröm. Den är den minst självbestämmande av dessa fyra typer av motivation och ligger därför 

närmast amotivation i kontinuumet. Introjicerad reglering är när beteendet inte är självvalt men 

kan påverkas i större utsträckning än yttre reglering. Handlingarna utförs för att slippa straff, oro 

och skuld. En mer självbestämmande form av yttre motivation är identifierad reglering som är när 

individen själv har valt aktiviteten eftersom individen värderar det högt samt ser vad den framtida 

belöningen ger även om han/hon känner en motvilja till handlingen. Den mest självbestämmande 

formen av yttre motivation är Integrerad reglering, som är när beteendet ingår i livsstilen och 

målet som vill uppnås överensstämmer med individens behov och värderingar.  Integrerad 

reglering ligger närmst den inre motivationen i kontinuumet och åtaganden inom denna typ av 

motivation liknar inre motivation, dock är skillnaden att fokus ligger på målet och därmed räknas 

den som yttre motivation (Deci & Ryan, 2000b).  

I en metaanalys visades det att nästan alla typer av förväntade belöningar, hot, direktiv och 

konkurrens minskar den inre motivationen för att människor upplever att dessa faktorer 

kontrollerar deras beteende och hindrar deras självbestämmande. (Deci, Koestner, Ryan, 1999) 

Deci & Ryan (2000b) diskuterar också i sin artikel att mer självständiga typer inom den yttre 

motivationen (integrerad reglering, identifierad reglering) är förknippade med större engagemang 

(Connell & Wellborn, 1990), bättre prestationer (Miserandino, 1996), högkvalitativt lärande och 

kreativitet (Grolnick & Ryan, 1987), samt större psykiskt välbefinnande (Sheldon & Kasser, 

1995).  
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Amotivation 

Amotivation innebär att individen är omotiverad och kan känna en meningslöshet för åtagandet 

eller att individens tilltro till att klara av uppgiften är låg (Deci & Ryan 2000a). Hassmén och 

Hassmén (2010) nämner också att amotivation innebär en känsla av hjälplöshet som på lång sikt 

leder till att individen inte uppnår sina önskade mål. Amotivation kan även ge sig i uttryck genom 

en känsla av att inte tro på tillvägagångssättet för att nå målet. Ett annat sätt är att individen 

känner att uppoffringen för att klara av uppgiften inte är värd mödan och amotivationen ökar när 

individen känner brist på kontroll över situationen. (Hassmén och Hassmén, 2010) 

 

 Problemformulering 

Fysisk inaktivitet är en bidragande faktor för ohälsa och att veta vad som motiverar folk till att 

vara fysiskt aktiva är en viktig förutsättning för att förebygga fysisk inaktivitet. Fysisk inaktivitet 

kan på lång sikt leda till ohälsa och bland annat hjärt- och kärlsjukdomar samt för tidig död. 

Många hälsovinster uppnås genom att vara fysiskt aktiv exempelvis bättre hjärtkapacitet, 

immunförsvar, blodfetter och ett lägre blodtryck (FYSS 2008). Därför är det viktigt att belysa 

detta område ytterligare och genom att undersöka de bakomliggande faktorerna till varför 

människor är fysiskt aktiva så kan fysisk inaktivitet förebyggas. Detta kan på lång sikt gynna 

hälsan på individnivå men även folkhälsan.    

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad det är som motiverar fysiskt aktiva till motion.  

 

Frågeställningar 

• Vilken är den viktigaste motivationsfaktorn och är den av karaktären inre eller yttre 

motivation? 

• Skiljer sig den mest motiverande faktorn mellan kön och ålder?  

• Skiljer sig motivationsgraden och den mest motiverande faktorn mellan normalviktiga 

och överviktiga? 
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METOD 

En kvantitativ metodansats har använts i studien och likaså instrumentet EMI-2 vilket är ett 

frågeformulär innehållande 51 påståenden om varför en individ väljer att vara fysiskt aktiv. I 

formuläret ringas en siffra från 1-5 in efter hur starkt individen tycker att det aktuella påståendet 

stämmer överens på honom/henne (www.livingstrong.org). 

 

Urval 

Populationen som studien är inriktad på är personer som är fysiskt aktiva eftersom målgruppen 

för studien är de som är medlemmar på träningsinstitut. Att få ett stort urval var naturligtvis något 

som eftersträvades, men det går inte att fråga hela populationen då det hade varit för kostsamt och 

tidskrävande (Trost, 2012). Det slumpmässiga stickprovet är inriktat på framförallt två 

träningsinstitut, dels för att det var praktiskt då det var stor sannolikhet att målgruppen skulle nås 

där, dels för att dessa institut skulle ha nytta av studien.  

 

Datainsamlingsmetod och material 

Insamlingen av data har gjorts med hjälp av en enkätundersökning och material som har använts 

är enkät och följebrev. Enkäterna låg ute på undersökningsplatserna i cirka 1,5 vecka innan de 

samlades in. På ena platsen låg enkäterna framme vid receptionen, men även på andra delar av 

verksamheten under drygt 1,5 veckas tid där respondenterna hade tillgång till dem. Det fanns 

även boxar utsatta i både receptionen och andra ställen där de ifyllda enkäterna samlades in i. På 

den andra undersökningsplatsen informerades det om studien och enkäterna i olika 

motionsgrupper och även här låg enkäterna och en svarslåda för ifyllda enkäter i en reception där 

respondenterna kunde hämta samt lämna enkäterna. I samband med enkäten skickades även ett 

följebrev ut som är ett informationsbrev, där syftet med undersökningen förklaras (se bilaga 3) 

(Ejlertsson, 2005).  

 

Utformning av enkät 

Frågorna som är formulerade i enkäten svarar upp till frågeställningarna. En av frågeställningarna 

syftar till att jämföra överviktiga och normalviktiga för att se skillnader och samband mellan 

dessa grupper. Frågor i enkäten angående vikt och längd har tagits med för att få ut ett BMI-värde 

på respondenterna för att kunna dela in respondenterna i grupperna normal- och överviktiga 



12 
 

(www.nlm.nih.gov). BMI räknades ut genom följande formel: vikt i kilo/(kroppslängd i meter x 

kroppslängd i meter) = BMI-värde. Ett BMI värde under 18,5 räknas som undervikt, 

normalviktiga har ett värde från 18,5-24,9, överviktiga har ett BMI värde från 25-29,9 och ett 

BMI-värde på 30 eller mer räknas som fetma (se bilaga 1). Viktigt att notera är att det finns vissa 

undantag, dessa är bland annat muskulösa för att muskler väger mer än fett (Abrahamsson, 

Andersson, Becker & Nilsson, 1999). För äldre är det en lägre gräns och då klassas ett BMI värde 

på 22-29 som normalvikt och på barn under 18 år blir BMI-formeln missvisande och man 

använder då ISO-BMI. Vidare handlade frågeställningarna om motivation till fysisk aktivitet och 

därför var fem frågor i enkäten som i någon form handlar om motivation med, bland annat en där 

respondenten får rangordna olika motivationsfaktorer efter deras betydelse för dem. 

 

Av EMI2-formuläret har motivationsfaktorerna tagits fram genom att sammanställa de 51 

påståendena till 6 kategorier (se bilaga 3). Kategorin ”uppnå/bibehålla hälsa” räknas som en inre 

motivationsfaktor då Vallerand (1993) nämner att om man drivs av att bli bättre på något eller att 

lära sig något så är det en inre motivation. I detta fall kan det exempelvis vara att lära sig mer om 

hälsa och använda dessa kunskaper för att uppnå eller bibehålla en god hälsa. När det gäller 

faktorn ”avkoppling/stresshantering” anser vi den också vara en typ av inre motivation, då man 

motiveras av att öka sin kunskap eller lära sig färdigheter inom något område, i detta fall kanske 

man vill öka sina kunskaper inom avkoppling eller stresshantering och hitta nya vägar för att 

koppla av och minska stressen. Även ”nöje/intresse” räknas in på inre motivation för att man 

känner nöje i det man gör samt att man gör det för att man tycker att det är intressant. Man drivs 

också av att man tillfredsställs av aktiviteten i sig och att exempelvis lära sig eller upptäcka något 

av intresse Deci & Ryan (2000b). Den sista kategorin som är klassad som inre motivation är 

”personlig utveckling/självförverkligande”. Det man vill uppnå gör man för sin egen skull och 

inte i jämförelse med andra och man motiveras för att uppnå eller bli bättre på något, vilket 

kategoriseras som inre motivation (Vallerand, 1993). 

 

När det gäller yttre motivation har vi två kategorier, där den ena är ”Gemenskap/socialt 

umgänge” och den räknas som yttre reglering då Deci & Ryan (2000b) nämner att individer som 

drivs av yttre reglering motiveras av belöningar från omgivningen, exempelvis beröm. 
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Drivkraften kommer alltså från omgivningen vilket kan vara gemenskap eller socialt umgänge 

och därför tillhör denna kategori den yttre motivationen.  

 

”Fysiska skäl” hör också till yttre motivation då individen drivs av belöningar från omgivningen i 

form av exempelvis uppskattning för sitt yttre exempelvis för att man har en god fysik (Deci & 

Ryan, 2000b) 

 

Pilotstudie 

För att testa frågornas validitet genomfördes en mindre pilotstudie. Syftet med pilotstudien är att 

säkerställa om respondenterna tolkar frågorna på samma sätt som de är avsedda att tolkas samt 

om det saknas några svarsalternativ. Pilotstudien är ett tillfälle och en möjlighet att förbättra och 

utveckla enkäten ytterligare (Ejlertsson, 2005). Efter att pilotstudien genomförts formulerade vi 

om en fråga gällande hur länge man var fysiskt aktiv per dag och den slutgiltiga frågan i enkäten 

blev fråga 5.  

 

Databearbetning  

Databearbetningen av den insamlande datan skedde i analysprogrammet SPSS version 19,0. 

Resultatet visas i deskriptiv statistik i form av frekvenstabeller och korstabeller. För undersöka 

samband och skillnader mellan kön, ålder, vikt och motivationsfaktor genomfördes en Chi-

Square-analys. 

 

Bortfall 

Bortfall kan delas in i två olika typer: externt och internt bortfall. Externt bortfall är de som väljer 

att inte delta i studien. Internt bortfall är när respondenten har påbörjat studien men inte fullföljt 

denna av någon anledning, missat eller väljer att inte svara på någon fråga och därmed gör datan 

oanvändbar (Ejlertsson, 2005).  Etthundra enkäter delades ut och av dessa lämnades 85 enkäter 

in, vilket betyder att det var externt bortfall på 15 %. Under första veckan som enkäterna låg 

framme har dem marknadsförts genom affischer på träningsinstituten samt information om 

enkäterna efter grupp pass, där syftet med studien förklarades, detta för att få ett så litet bortfall 

som möjligt. 
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Etiskt förhållningssätt  

De etiska aspektera har tagits hänsyn till både i följebrevet men även muntligt när information om 

enkäternas getts efter grupp pass. Det finns speciella etiska riktlinjer som måste följas i samband 

med studier. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes genom att i följebrevet förklarades syftet med 

studien samt att deltagandet var frivilligt. Samtyckeskravet är att deltagaren har rätt att själv 

bestämma sin medverkan och detta uppfylldes eftersom ingen av deltagarna blev påtvingade att 

delta i studien. Konfidentialitetskravet menas att respondenternas identiteter är skyddade då 

svaren i enkäten inte kan kopplas till respektive respondent samt att persondata inte kan hänföras 

till dessa personer i efterhand. Nyttjandekravet innebär att undersökningspersonernas insamlade 

uppgifter endast kommer att användas i forskningssyfte (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Vetenskapsrådet, 2009). 

 

RESULTAT 

I studien deltog 85 personer och av dessa var majoriteten kvinnor (71,8%) medan antalet 

deltagande män var 28,9%. Flest andel av respondenterna var i åldrarna 60-69, vilket motsvarar 

en tredjedel och minst antal var i åldrarna 18-29 och 30-39 år gamla (se fig.1). Den yngsta 

respondenten i studien var 18 år och den äldsta var 82 år gammal.  

 

Ålder

18-29 10,7%

30-39 10,7%

40-49 11,9%

50-59 15,5%

60-69 31%

70-82 20,2%

 
 Fig.1 Fördelningen av ålder på respondenterna i studien 
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Viktigaste motivationsfaktorn 

Tabellen visar medelvärdet av alla motivationsfaktorer för fysisk aktivitet (se tabell 1). 

Respondenterna rangordnade motivationsfaktorerna från siffran 1-6, där siffran 1 var den mest 

motiverande faktorn och 6 var den minst motiverande faktorn till fysisk aktivitet. Respondenterna 

ansåg att den viktigaste motivationsfaktorn var att uppnå eller bibehålla hälsan, denna faktor fick 

ett medelvärde på 1.92 och ju lägre värde desto mer betydelsefull motivationsfaktor. Den minst 

motiverande faktorn var ”personlig utveckling/ självförverkligande” med medelvärdet 3,66.  
 

Tabell 1. Medelvärdet av de 6 olika motivationsfaktorer till fysisk aktivitet. 
 

 

Uppnå/ 
bibehålla 
hälsa 

Gemenskap/     
socialt 
umgänge 

Avkoppling/ 
stresshantering 

Fysiska skäl Nöje/intresse Personlig 
utveckling/ 
självförklarande 

Medelvärde 1,92 3,49 2,96 2,56 3,09 3,66 

 

Utifrån respondenternas svar på längd och vikt räknades ett BMI ut för varje person (se figur 2). 

Hälften av respondenterna var normalviktiga medan så många som mer än en tredjedel hamnade i 

gruppen som klassades som övervikt. Nästan 9 % hamnade i gruppen för fetma och de två som 

var underviktiga har exkluderats i analysen på grund av att de var ett för litet antal. Utifrån denna 

indelning så lades grupperna övervikt och fetma ihop och skapade en ny grupp som i arbetet 

kallas ”överviktiga” medan de normalviktiga delades in i gruppen ”normalviktiga”. Denna 

indelning resulterar i en någorlunda jämn fördelning mellan grupperna och resultatet blev att lite 

mer än hälften av respondenterna hamnade i gruppen ”normalviktiga” och lite mindre än hälften i 

gruppen ”överviktiga”.  
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      Fig.2. Fördelningen av respondenternas BMI-värden. 

 
 

Motivationsfaktorn mot kön och ålder  

Gällande kön var det två tredjedelar av männen som ansåg att ”uppnå/bibehålla hälsa” var en 

mycket viktigt drivkraft för fysiskt aktivitet och även två tredjedelar av kvinnorna ansåg detta och 

därmed fanns det ingen skillnad mellan könen gällande viktigaste motivationsfaktor (p-

värde=0,498,tabell 2).  

 

Dock visade resultatet att betydelsen av att uppnå eller bibehålla en god hälsa var olika viktig för 

yngre (<59 år) och äldre (>60 år). Faktorn ”uppnå/bibehålla hälsa” var mycket viktigt för 

majoriteten av de äldre medan det endast var mycket viktigt för hälften av den yngre gruppen. 

Dubbelt så många av de yngre tyckte inte att uppnå eller bibehålla hälsa var viktigt för 

motivationen till fysisk aktivitet jämfört med de äldre. P-värdet, 0,026, menar på att det finns ett 

statistiskt signifikant samband gällande ålder och om man motiveras av att uppnå eller bibehålla 

hälsa. Det yngre motiverades främst till fysisk aktivitet av faktorn ”personlig 

utveckling/självförverkligande” då majoriteten av gruppen ansåg faktorn vara mycket viktig.  
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Tabell 2. Betydelsen av motivationsfaktorn ”uppnå/bibehålla hälsa” för respektive kategorier.   
 

  Motivationsfaktorn ”uppnå/bibehålla hälsa” P-
värde* 

Kön Lite viktigt N (%) Mycket viktigt N (%)   
Man 7 (31,8) 15 (68,2)   
Kvinna 24 (40) 36 (60) 0,498 

Ålder           
Yngre (<59) 20 (50) 20 (50)   
Äldre (>60) 11 (26,2) 31 (73,8)  0,026 

*P-värde  <0,05 är signifikant 
 

Viktens betydelse för motivationen  

Av de överviktiga hade mer än hälften en låg motivationsgrad och bland de normalviktiga hade 

mindre än hälften en låg motivationsgrad (se tabell 3). Man ser också en skillnad i gruppen med 

den höga motivationsgraden, där majoriteten var normalviktiga. Normalviktiga hade en högre 

motivationsgrad än överviktiga dock var det ingen statistisk signifikant skillnad mellan 

normalviktiga och överviktiga gällande motivationsgrad. (p-värde=0,217) 
 

   Tabell 3.  Motivationsgraden hos normal- och överviktiga. 

Motivationsgrad 
BMI Låg motivationsgrad N (%) Hög motivationsgrad N (%) P-värde 
Normalviktiga  17 (41,5) 24 (58,5)   

Överviktiga  20 (55,6)  16 (44,4) 0,217 
  *P-värde - <0,05 är signifikant 

 
Enligt tabell 4 kan man se att två tredjedelar av både de normalviktiga och de överviktiga ansåg 

att faktorn ”uppnå/bibehålla hälsa” var mycket viktig vilket gjorde den till den mest motiverande 

faktorn för den överviktiga gruppen, dock kunde ingen signifikant skillnad utläsas mellan 

grupperna (p-värde=0,773).  

 

”Avkoppling/stresshantering” var den mest motiverande faktorn för normalviktiga eftersom tre 

fjärdedelar av denna grupp ansåg att denna motivationsfaktor var mycket viktig. Tittar man på 

samma motivationsfaktors betydelse för överviktiga ser man att en knapp majoritet av dem tyckte 

att faktorn var mycket viktig, dock fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 

Motivationsfaktorn ”nöje/intresse” var den som skiljde sig mest mellan grupperna (p-
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värde=0,035). Mer än två tredjedelar av de normalviktiga ansåg att denna faktor var mycket 

viktig medan majoriteten av de överviktiga ansåg denna faktor vara lite viktig. P-värdet, 0,035, 

menar att det finns ett samband mellan vikt och om man motiveras till fysisk aktivitet av nöje 

eller intresse och betyder att normalviktiga har varit motiverade i högre grad av faktorn 

”nöje/intresse” än överviktiga. 

 
Tabell 4. Betydelsen av motivationsfaktorerna för grupperna normal- överviktiga 

 
 
 Normalviktiga N(%) Överviktiga N(%) 

*P-
värde 

Motivationsfaktor  Betydelse       

Uppnå/bibehålla hälsa Mycket viktigt 26 (65) 21 (61,8)  

  Lite Viktigt 14 (35) 13 (38,2)  0,773 

Gemenskap/socialt umgänge Mycket viktigt 20 (48,8) 19 (52,8)  

  Lite Viktigt 21 (51,2) 17 (47,2)  0,726 

Avkoppling/stresshantering Mycket viktigt 29 (70,7) 19 (52,8)   

  Lite Viktigt 12 (29,3) 17 (47,2)  0,105 

Fysiska skäl Mycket viktigt 24 (58,5) 19 (52,8)  

  Lite Viktigt 17 (41,5) 17 (47,2)  0,612 

Nöje/intresse Mycket viktigt 28 (68,3) 16 (44,4)  

  Lite Viktigt 13 (31,7) 20 (55,6)  0,035  
Personlig 
utveckling/självförverkligande Mycket viktigt 23 (56,1) 22 (61,1)  

  Lite Viktigt 18 (43,9) 14 (38,9)  0,656 
*P-värde - <0,05 är signifikant  
 
 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Resultatet visade att den viktigaste motivationsfaktorn för alla respondenterna var 

”uppnå/bibehålla hälsa”. Det fanns ingen skillnad mellan män och kvinnor gällande den mest 

motiverande motivationsfaktorn då bägge grupperna motiverades främst av faktorn 

”uppnå/bibehålla hälsa”. Gällande ålder skiljde sig den mest motiverande motivationsfaktorn till 

fysisk aktivitet åt då de yngre motiverades främst av faktorn ”personlig 

utveckling/självförverkligande” och de äldre främst av ”uppnå/bibehålla hälsa” och i den här 

analysen fanns det ett statistiskt signifikant samband. 
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Viktens betydelse för motivationen utmärkte sig genom att både motivationsgrad- och faktor 

skiljde sig åt mellan normal- och överviktiga. Då överviktiga hade en låg motivationsgrad jämfört 

med de normalviktiga som hade en hög motivationsgrad till fysisk aktivitet. De överviktiga 

motiverades främst av ”uppnå/bibehålla hälsa” medan normalviktiga motiverades främst av 

”avkoppling/stresshantering”.  

 

Den viktigaste motivationsfaktorn för majoriteten av respondenterna var ”uppnå/bibehålla hälsa” 

då denna faktor fick ett medelvärde på 1.92 på en skala från 1-6. Vi räknar i den här studien 

faktorn ”uppnå/bibehålla hälsa” som en typ av inre motivation då Vallerand (1993) nämner att 

inre motivation kan handla om att man vill förbättra eller hitta nya kunskaper om något. Då vi 

kunde se att den viktigaste motivationsfaktorn var ”uppnå/bibehålla hälsa” tyder det på att man 

ska fortsätta argumentera för de hälsovinster man kan uppnå genom att vara fysisk aktiv, 

eftersom detta verkar ha en stor effekt på motivationen hos de som utövar fysisk aktivitet. Det har 

visats att man får de mest positiva konsekvenserna om man drivs av en inre motivation 

(Vallerand, 2000) och att det på lång sikt är lättare att upprätthålla motivationen jämfört med 

yttre motivation och därmed motverka amotivation (Hassmén & Hassmén, 2010). Detta tycker vi 

är väldigt positivt och roligt att de flesta i studien motiverades av en inre motivation vilket alltså 

har de mest positiva effekterna och är positivt för att lyckas upprätthålla sin motivation.  

 

Ett annat intressant resultat var att den näst viktigaste motivationsfaktorn var ”fysiska skäl” som 

vi räknar som yttre motivation då Deci & Ryan, (2000b) nämner att människor som drivs av yttre 

belöningar i form av beröm eller uppskattning drivs av yttre motivation, i detta fall exempelvis 

beröm för en snygg kropp. Yttre motivation uppfattas ofta som en negativ typ och förknippas inte 

sällan med en låg grad av intresse och engagemang (Deci & Ryan, 2000b). I vår studie framkom 

inget samband gällande att en typ av motivation var förknippad med en högre eller lägre 

motivationsgrad. Eftersom både normal- och överviktiga motiverades främst av en inre 

motivation men att motivationsgraden mellan dessa grupper skiljde sig åt vilket motstrider det 

som Deci & Ryan (2000b) tar upp i sin studie. Uppfattningen att yttre motivation är mer negativ 

än inre motivation stämmer delvis eftersom det finns olika typer av yttre motivation och dessa 

delas in i olika kategorier efter graden av självbestämmande. Dock har forskning visat att mer 

självständiga typer av yttre motivation, exempelvis ”fysiska skäl” som i vår studie var den näst 
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viktigaste faktorn, har ett samband med bland annat större engagemang, bättre prestationer och 

ökat psykiskt välbefinnande vilket är applicerbart inom många områden (Deci & Ryan, 2000b). 

Därmed ska inte effekterna av att drivas av en yttre motivation förringas, så länge den är 

självbestämmande i högre grad. Deci, m.fl. (1999) menar att det är viktigt att betona att de typer 

av yttre motivation som har en låg grad av självbestämmande, exempelvis att drivas av hot och 

krav, minskar individens självbestämmande och har därmed en negativ effekt på dennes 

motivation.   

  

Motivationen för män och kvinnor 

När vi tittade på vilken som var den mest motiverande faktorn för fysisk aktivitet för män 

respektive kvinnor visade resultaten att det inte fanns någon skillnad mellan könen då den 

viktigaste faktorn för bägge grupper var hälsoskäl. I en studie av Kilpatrick, m.fl. (2005) med 233 

studenter framkom det att män främst motiveras av fysiska skäl medan kvinnor motiverades av 

att upprätthålla och bibehålla en god hälsa. Till skillnad från denna studie visade våra resultat att 

både män och kvinnor i hög grad motiveras av att uppnå eller bibehålla hälsa. Något som kan ha 

påverkat resultatet i vår studie var fördelningen mellan könen då det var betydligt fler kvinnor än 

män vilket snedvrider resultatet. En annan aspekt värd att notera i studien av Kilpatrick, m.fl. 

(2005), är att deltagarna var i åldrarna 18-47 till skillnad från vår studie där majoriteten av 

respondenterna var över 47 år. Detta innebär att snedfördelningen mellan kön samt den högre 

åldern i vår studie kan ha betydelse för skillnaden mellan vår studie jämfört med Kilpatrick m.fl., 

(2005).  

 

Ålderns betydelse för motivationen 

I vår analys där vi jämförde den mest motiverande faktorn och ålder fanns det ett signifikant 

samband. Här visade resultaten att äldre motiveras främst av att faktorn ”uppnå/bibehålla hälsa”, 

gällande samma faktor och yngre såg vi att hälften ansåg faktorn vara mycket viktig. Den 

viktigaste motivationsfaktorn till fysisk aktivitet för de yngre var ”personlig 

utveckling/självförverkligande”. Resultatet av analysen stämde delvis med vår hypotes om att 

äldre motiveras främst av hälsoskäl medan yngre främst drivs av fysiska skäl. Vi trodde att yngre 

motiveras främst av fysiska skäl på grund av den utveckling som sker mot ett alltmer ytligt 

samhälle. Avseende den äldre gruppen trodde vi att de skulle motiveras främst av hälsoskäl i och 
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med att den fysiska inaktiviteten ökar med åldern vilket utgör en ökad risk för bland annat hjärt- 

och kärlsjukdomar (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Vår hypotes angående äldre stämde således.  

 

Viktens betydelse för motivationen 

Innan indelningen av grupperna normal- och överviktiga hade vi grupperna ”underviktiga”, 

”normalviktiga”, ”överviktiga” och ”fetma”. Vi valde att exkludera gruppen ”underviktiga” på 

grund av att antalet var för få. Även om vi hade valt att ha med denna grupp i analysen hade detta 

inte påverkat resultaten. 

 

De viktigaste resultaten av vår analys gällande viktens betydelse för motivationen visade att det 

skiljde sig mellan normal- och överviktigas motivationsgrad och därmed bekräftades vår hypotes 

då vi trodde att normalviktiga skulle vara motiverade i högre grad jämfört med överviktiga. I 

analysen mellan den mest förekommande motivationsfaktorn och vikten framkom att 

motivationsfaktorerna skiljde sig åt beroende på om personen var normal- eller överviktig.  

I analysen gällande faktorn ”uppnå/bibehålla hälsa” framkom inga skillnader mellan 

motivationsfaktor och vikten, då majoriteten av både normal- och överviktiga hade denna faktor 

som en mycket viktig drivkraft till fysisk aktivitet. Denna faktor visade sig vara den mest 

motiverande faktorn för överviktiga. Eftersom båda grupperna ansåg att faktorn 

”avkoppling/stresshantering” var viktig var det inte signifikanta skillnader. Denna faktor var 

dock de normalviktigas främsta motivationskraft. Vår hypotes stämde delvis eftersom vi trodde 

att den mest motiverande faktorn skulle skilja sig mellan de båda grupperna, vilket det också 

gjorde.  

Däremot trodde vi att de normalviktiga främst skulle motiveras av ”fysiska skäl” då majoriteten i 

den här gruppen förmodligen har en god hälsa och då kanske istället fokuserar på andra saker än 

främst hälsovinster. Deci & Ryan, (2000b) nämner att om man i större utsträckning motiveras av 

belöningen man ser att man får av handlingen, räknas det som en typ av yttre motivation. Detta 

hade vi också i åtanke vid framställandet av vår hypotes eftersom vi trodde att normalviktiga 

främst skulle motiveras av en typ av yttre motivation då vi trodde att de som redan har en bra 

hälsa är fysiskt aktiva i mer estetiska syften och motiveras i form av belöningar (bekräftelse) som 
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man ser att man får av handlingen. Ett annat skäl till vår hypotes är den utseendefixering som 

media har skapat och att man strävar efter att nå de ideal som framställs. 

Gällande hypotesen vi hade om överviktiga trodde vi att de främst skulle motiveras av en inre 

motivation och motivationsfaktorn ”uppnå/bibehålla hälsa”, då de tillhör en riskgrupp för hjärt- 

och kärlsjukdomar eftersom övervikt och fetma på lång sikt kan leda till dessa sjukdomstillstånd 

(FYSS, 2008). Som vi tidigare nämnt beskriver Vallerand (1993) att vid inre motivation 

motiveras individen bland annat av kunskapsmål. Detta motiverade förmodligen de överviktiga 

då en ökad kunskap om att exempelvis nå en bättre hälsa kan göra att man uppnår hälsovinster. 

Vår hypotes stämde alltså för de överviktigas främsta motivationsfaktor men inte för de 

normalviktigas. 

De största skillnaderna fann vi i analysen ”nöjes/intresse” då vi kunde se att nöje eller 

intresseskäl var viktigare för normalviktiga jämfört med överviktiga. Av de överviktiga tyckte 

majoriteten att faktorn ”nöje/intresse” var lite viktig för motivationen till fysisk aktivitet. Vi tror 

förklaringen till detta resultat hör samman med de psykologiska behov som Deci och Ryan 

(2000b) nämner i sin studie. Att det kan bero på att normalviktiga känner en större autonomi 

vilket är viktigt för motivationen, som Deci och Ryan (2000a) också understryker. Att 

normalviktiga känner en större autonomi tror vi beror på att de inte tillhör en riskgrupp för hjärt- 

kärlsjukdomar på samma sätt som överviktiga och därmed känner de kanske inte samma press till 

att uppnå hälsovinster vilket gör att de kan utföra och drivas till fysisk aktivitet av nöje- eller 

intresseskäl. Deci och Ryan (2000b) nämner också att kompetensbehovet har en betydelsefull roll 

för motivationen vilket vi också tror hänger samman med autonomibehovet. Ett annat skäl till att 

normalviktiga anser faktorn ”nöje/intresse” vara viktigare än överviktiga tror vi kan vara att när 

en person har varit fysiskt aktiv en längre tid, vilket normalviktiga oftare är, och får in en rutin 

blir personen också bättre på att utöva övningarna vilket kan leda till att personen känner sig mer 

kompetent och därmed uppfylls kompetensbehovet och stärker motivationen ytterligare. Denna 

kunskap att vår motivation är starkt kopplat till våra psykologiska behov (Deci & Ryan, 2000b) 

tror vi kan vara värdefull inom flera organisationer i samhället exempelvis friskvårds- och 

hälsofrämjande arbete. Van den Broeck, m.fl. (2012) menar att om arbetet med att stärka dessa 

behov förbättras kan det vara en viktig insats för att uppnå en högre motivation samt att främja 

hälsan hos individer. Eftersom den fysiska inaktiviteten ökar i västvärlden är det av stor betydelse 
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att veta vad som motiverar olika människor till fysisk aktivitet och att förstå vilka faktorer som 

stärker och upprätthåller motivationen till bland annat fysisk aktivitet. Kunskapen om hur 

motivation stärks och att se vad de fysiskt aktiva motiveras av kan bidra till att locka och 

motivera de som är fysiskt inaktiva. 

 

Slutsats 

Vi vill i vår studie understryka att alla är vi olika och drivs av olika typer av motivation vilket är 

viktigt att ha i åtanke för personer som arbetar med människor. Det är viktigt att arbeta på ett sätt 

som är stödjande för de människor som motiveras av yttre motivation som är självbestämmande i 

högre grad då Deci & Ryan (2000b) diskuterar att de mer självständiga typer av yttre 

motivationen är förknippade med större engagemang (Connell & Wellborn, 1990), bättre 

prestationer (Miserandino, 1996), högkvalitativt lärande och kreativitet (Grolnick & Ryan, 1987), 

samt större psykiskt välbefinnande (Sheldon & Kasser, 1995) och förmodligen är även dessa 

personer fysiskt aktiva i högre grad än de som drivs av yttre motivation som är mindre 

självbestämmande. Vår studie gav oss en bättre förståelse av vad det är som är motiverar 

människor till fysisk aktivitet. Denna kunskap kan användas för vidare forskning och 

hälsofrämjande arbete för att hjälpa till att motivera de som är inaktiva och förmodligen är 

amotiverade eller motiverade av en yttre motivation som är självbestämmande i lägre grad. 

Studiens resultat är även en viktig kunskap som kan tillämpas inom företag och organisationer 

där man jobbar med människor inom exempelvis utbildning, sjukvård och arbete, vilket även 

Deci & Ryan (2000a) nämner i sin studie. 

 

Metoddiskussion  

På ett av träningsinstituten var det främst äldre personer som deltog i studien, detta var vi 

medvetna om och det var en fördel då den andra platsen hade en större spridning i ålder och ett 

större antal medlemmar. På våra träningsinstitut hade vi ett stort urval av träningsindivider med 

allt från seniorer, medelålders, elitidrottare till studenter. Likheter som kunde ses på 

träningsinstituten gällande urvalet representerades av framför allt äldre aktiva personer. Utefter 

respondenternas ålder har vi delat in dem i två ungefär lika stora grupper, de som är 59 år och 

yngre har vi sammanslagit till gruppen ”yngre” och de som är 60 år eller äldre till gruppen 
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”äldre”. Detta gjorde vi för att kunna jämföra två skilda åldersgrupper, vi har valt att dela in 

gruppen ”yngre” från 59 årsålder just för att det var där gränsen gick för att det skulle bli en 

någorlunda jämn fördelning mellan grupperna. Åldersfördelningen på respondenterna var ojämn 

med kraftig majoritet för personerna över fyrtio år och vi saknade i studien fler personer i 

åldrarna 18-30. Detta har gjort att vi inte kunnat se vad som motiverade de ”riktiga” unga till 

fysisk aktivitet. Resultatet kan därmed ha påverkats då de flesta i gruppen ”yngre” var mellan 

trettio och femtio år gamla vilka kanske inte ingår i det åldersspannet man brukar klassa som 

”yngre” och att vi inte fick en stor ålderskillnad mellan respondenterna i grupperna ”yngre” och 

”äldre”.  Med detta i åtanke så ska man inte dra för stora paralleller av skillnaderna som sågs 

mellan dessa två grupper.  

 

Enkätfrågorna 

Eftersom hela studien handlar om motivation till fysisk aktivitet finns tio frågor som handlar om 

hur aktiva respondenterna är i sin vardag med i enkäten, samt i vilken form. Trost (2012) anser att 

exempelvis ålder och vikt kan vara känsliga frågor att ställa och detta har vi haft i åtanke i 

frågeformuläret och därför valt att lägga dessa bakgrundsfrågor i slutet av enkäten, dels för att 

avdramatisera dessa frågor och dels för att få fler respondenter eftersom att ha dessa frågor i 

början kan vara avskräckande.  

 

Body Mass Index (BMI) 

Vid utformandet av vår enkät var det även viktigt att ha med frågor angående vikt och längd för 

att få ut ett BMI-värde på respondenterna eftersom vi ville jämföra olika grupper. Vi har vid 

urvalet tagit hänsyn till att det inte fanns så många kroppsbyggare eller atleter vid ett av 

träningsinstituten, vilket skulle ha påverkat BMI-värdena och därmed varit en felkälla som skulle 

ha kunna påverkat studiens resultat. Vi har valt att gå efter standardindelningen för BMI-värden 

vid kategoriseringen av normal- och överviktiga och då majoriteten av respondenterna var äldre 

blev detta en felkälla i studien eftersom BMI för äldre definieras annorlunda. Dessa undantag har 

påverkat studiens resultat och är en svaghet med vår studie. För att se hur fördelningen skulle bli 

delade vi även in respondenternas BMI efter modellen för äldre men resultatet blev då väldigt 

snedvridet, endast sju deltagare i studien klassades som överviktiga och resterande 69 som 

normalviktiga. Därför valde vi, trots att majoriteten av respondenterna var äldre, att gå efter 
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standardindelningen av BMI för att få en jämnare fördelning, 41 och 36, och kunna genomföra 

analyser mellan grupperna.  

 

Eftersom vi har använt oss av en enkätundersökning och alla respondenter har varit anonyma 

finns det alltid en risk för att respondenterna kan ljuga om framförallt känsliga frågor så som 

ålder och vikt. Därför ska man vara försiktig med att dra slutsatser angående resultaten gällande 

BMI-värde. 

 

Motivationsfaktorerna 

Indelningen av motivationsfaktorerna till inre - och yttre motivation har påverkat resultatet då det 

visade sig att ”uppnå/bibehålla hälsa” var den viktigaste motivationsfaktorn för flest 

respondenter i studien och vi har valt att räkna den till karaktären inre motivation. På detta sätt 

har vår indelning haft påverkan på vilken karaktär den viktigaste motivationsfaktorn fick. 

Kategoriseringen av motivationsfaktorerna har gjort att vi kunde svara upp till frågeställningen 

om vilken som var den viktigaste motivationsfaktorn för de flesta respondenterna och vilken typ 

av karaktär denna motivationsfaktor tillhörde. En annan aspekt som har påverkat och gett en 

ojämn fördelning mellan motivationsfaktorernas typer är att fyra har varit av karaktären inre 

motivation och endast två av yttre motivation. Ytterligare en sak som påverkat de resultat vi har 

fått fram var att vi själva valt både indelning och klassificeringen av motivationsfaktorerna. 

Respondenterna har inte helt fritt har kunnat välja vad som motiverar dem till fysisk aktivitet men 

samtidigt har vi varit noga vid framställandet och använt oss av EMI-2 formuläret och på så sätt 

täckt upp väldigt många möjliga alternativ.  

 

En annan möjlig felkälla i studien gällande motivationsfaktorerna var att faktorernas innebörd var 

fria för tolkning av respondenterna eftersom det saknades definition av faktorerna i enkäten och 

därmed kunde missuppfattning ske vilket kan ha påverkat studiens resultat.  Vi tror att detta kan 

ha påverkat då det finns många olika tolkningar av faktorerna. Det som exempelvis är ”fysiska 

skäl” för en person kanske är ”personlig utveckling/självförverkligande” för någon annan. 

”Fysiska skäl” har vi klassat som yttre motivation och ”personlig utveckling/självförverkligande” 

som inre motivation, detta gör att vissa respondenter möjligtvis kan ha ”valt fel” typ av 
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motivation. Dock så visade det sig inte något missförstånd eller framkom några otydligheter 

gällande enkäten vid pilotstudien. 

 

 

Bortfallsanalys 

Möjliga förklaringar till de externa bortfall vi har haft i studien kan vara att respondenterna har 

tagit med enkäterna hem men inte lämnat tillbaka en ifylld enkät. Vi har även haft internt bortfall 

i form av tvetydlighet i frågor, exempelvis fråga 10 där vi hade många bortfall då respondenterna 

inte förstod hur de skulle rangordna sina svar. Även gällande ålder och vikt har bortfall 

förekommit vilket naturligtvis inte har varit optimalt då en av våra frågeställningar grundar sig i 

en fråga där vi har jämfört två grupper: överviktiga och normalviktiga. Dock har detta inte 

påverkat studiens resultat eftersom det rörde sig om ett väldigt litet bortfall, endast ett fåtal 

respondenter. 

 

Något som har påverkat bortfallet är utformning av vissa frågor i vår enkät. I fråga 1 där 

respondenterna blev tillfrågade om deras träningsbakgrund, svarade exempelvis inte alla ”ja” och 

därmed kunde de inte heller svara på följdfrågan. Detta gör att det blir ett selektivt bortfall 

(Ejlertsson, 2005). Detta är något som vi varit medvetna om vid utformningen av vår enkät och 

snedvrider resultatet och gör att man inte kan generalisera frågan vilket gör att svaret inte blir 

representativt. För att säkerställa en så hög svarsfrekvens som möjligt informerade vi även om 

enkätens tillgänglighet muntligt, vilket ökade chansen för ett större antal respondenter. Denna 

muntliga information gav även ett större intryck av studiens betydelse. 

 

Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet hänger ihop och har ett nära samband. Reliabilitet är trovärdigheten i en 

studie, det vill säga man ska få samma resultat om man genomför mätningen vid andra tillfällen 

och med validitet menas giltligheten, att man mäter det man avser mäta och om man inte gör det 

blir validiteten låg (Ejlertsson, 2005).  

 

I och med att vi har svarat upp till våra frågeställningar och därmed syftet med undersökningen 

anser vi att studien har haft en hög reliabilitet det vill säga att vi har undersökt det vi avsåg att 
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undersöka. Reliabiliteten har stärkts genom att vi använt oss av EMI-2 för att mäta motivation 

vilket bland annat även har använts i studier av Kilpatrick (2005) och Egli, Bland, Melton, Czech 

(2011). Validiteten i studien har varit hög då vi har varit noga med frågekonstruktionen i enkäten, 

vilket är viktigt för att minimera tvetydligheten (Ejlertsson, 2005), då vi endast hade tvetydlighet 

i en fråga så har vi lyckats bra med vår frågekonstruktion. Trost (2012) betonar att inte använda 

krångliga ord vilket vi har försökt tagit hänsyn till gällande fysisk aktivitet, motion och 

motivation där vi har hänvisat till definitioner av dessa begrepp. Detta har gjorts för att stärka 

studiens reliabilitet och validitet genom att få en minskad tvetydlighet och undvika missförstånd 

om vad vi menar med begreppet. Vidare möjliggör detta att samma svar kan fås vid senare 

undersökningar samt att säkerställandet av en god standard på studiens resultat ökar.  

 Med detta som argument anser vi därför att vår studie även har en hög reliabilitet det vill säga 

våra resultat är tillförlitliga.  

 

Etiska aspekter 

Vi tog hänsyn till samtyckeskravet då vi inte tvingande någon att delta i studien och att enkäterna 

var tillgängliga utan vår direkta närvaro. På så vis skulle respondenterna inte känna en 

beroendeställning till oss vilket skulle ha påverkat studiens reliabilitet. Vi gjorde också egna 

svarslådor där de svarande kunde lägga sin ifyllda enkät så att enkäterna inte låg öppet inför alla, 

detta för att skydda individernas anonymitet. Detta gjorde att endast vi hade tillgång till enkäterna 

och därmed stärktes konfidentialitetskravet ytterligare.  

 

Vid kvalitativa intervjuer får man samtycke av respondenten i samband med intervjutillfället 

(Trost, 1997).  Samtyckeskravet har vi upplevt som en svårighet att genomföra då man vid en 

enkätstudie inte kan uppfylla samtyckeskravet på samma sätt, eftersom man inte får ett direkt 

svar på respondentens samtycke. Dock är ifyllandet av enkäten en typ av åtagande i sig och en 

typ av samtycke. Det blev fel etiskt gällande nyttjandekravet eftersom även våra handledare på 

träningsinstituten tagit del av enkätsvaren och möjligen kommer att använda dem i andra ändamål 

än i forskningssyfte vilket motstrider detta krav. Vi gav ut enkäterna till våra handledare med 

goda avsikter då vi ville att de skulle kunna ta del av resultaten och kunna använda sig av dem i 

sin verksamhet. Detta har vi nu i efterhand reflekterat över och insett att det var ett etiskt fel av 

oss att ge ut enkäterna till våra handledare. En annan aspekt värd att ta upp är att vid den 
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muntliga informeringen av studien sa vi att endast vi skulle behandla enkäterna vilket inte stämde 

eftersom även våra handledare på Karlstad universitet tagit del av enkätsvaren vilket vi inte har 

varit fullt så tydliga med i följebrevet.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 

Klassifikation  BMI Hälsorisk 

Undervikt <18,5 Låg (men ökad risk på andra kliniska problem) 

Normalvikt 
18,5-
24,99 

Ingen risk 

Övervikt 25-29,99 Lätt ökad 

Fetma klass 1 30-34,99 Måttligt ökad risk 

Fetma klass 2 35-39,99 Hög, kraftigt ökad 

Fetma klass 3 > 40 Mycket hög, extrem riskökning 

 

Bilaga 2 

EMI-2 – formulär  

 http://www.livingstrong.org/articles/ExerciseMotivations.pdf  
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Bilaga 3 

Följebrev & Enkät 

 

 

 

 
 
 
Motivation till fysisk aktivitet 

 

Vi är två studenter från Hälsa & Wellness programmet på Karlstads universitet som gör vårt 
examensarbete i samband med vår praktik där vi i en studie undersöker vad det är som driver 
olika människor till fysisk aktivitet.  

Bakgrund till enkäten 
Fysisk aktivitet är en viktig faktor för hälsa och välmående. Detta är något de flesta av oss vet om 
men att komma igång och träna kan vara svårare. Motivation är en avgörande faktor i mångt och 
mycket i världen, så även för fysisk aktivitet. Syftet med undersökningen är att undersöka vad det 
är som driver oss till fysisk aktivitet? 

Medverkan i enkäten är helt frivilligt och alla svarande kommer att vara och förbli anonyma. Vi 
hoppas att du som svarar är så ärlig som möjligt i dina svar för att ge studien en god standard.   
Enkätsvaren kommer endast användas i forskningssyfte och kommer inte kunna härledas till just 
Dig.  

 
Ni kommer även att kunna ta del av resultatet av studien som kommer vara färdigt i juni. Det 
kommer då att ligga ett exemplar av undersökningen i Livskrafts reception.  
 
När du har besvarat enkäten lämnas den i en låda vid receptionen.   
 
Har ni några frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss! 
andreas.sott@gmail.com 
jolee_90@hotmail.com 
 
 
          Andreas Sott                    Joakim Le 
  
  
                                                                            __________________                                                                               
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Motivation till fysisk aktivitet 
 
 

  
FYSISK AKTIVITET 

 

”Med fysisk aktivitet menas generellt alla former av rörelse som ger ökad energiomsättning. 
Detta innebär all typ av muskelaktivitet som exempelvis promenader, hushålls- och 

trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, friluftsliv, motion och träning.” (FYSS, 2008) 
 
 
 
1.   a) Har du bedrivit någon typ av fysisk aktivitet under en längre period i ditt liv? 
 

Ja □   Nej □  (Om nej, gå till fråga 2) 

 
b) Om ja, under vilken/vilka former? (flera svarsalternativ möjliga) 

 

Lagsport □  Gruppträning □  Individuella sporter □ 
 

Gym □  Promenad/Löpning □  Träning i hemmet □ 
 
 
2. I vilken grad upplever du att din tidigare fysiska aktivitet har haft påverkan på din 
nuvarande motionsnivå? 
 
 
Ingen påverkan □ Liten påverkan □         Ganska stor påverkan □         Stor påverkan  □ 
 
 
 
3. Vilka typer av fysisk aktivitet utövar du i dagsläget? (flera svarsalternativ möjliga) 
 
Lagsport □  Gruppträning □  Individuella sporter □ 
 
Gym □  Promenad/Löpning □  Träning i hemmet □ 
 
 
 
4. Hur många gånger i veckan är du fysiskt aktiv? 
 
 1 □ 2 □ 3 □ 4 □            5 □             6 eller mer □ 
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5. Enligt rekommendationer för fysisk aktivitet ska man vara fysiskt aktiv minst 30 
min/dag. Känner du att du uppfyller denna rekommendation?  
 Ja □  Nej □ 
 
 
6. Hur länge är du i genomsnitt fysisk aktiv per tillfälle?  
 
Mindre än 30 min □ 30 min - 1 h □ 2 h □ 3 h eller mer □ 
 
 
7. Hur upplever du din aktuella fysiska aktivitetsnivå? (ringa in ditt svar) 
 

               Regelbundet 
Stillasittande                  fysisk aktiv 

 

0            1            2           3             4             5             6           7             8             9               10 
 

 

 

MOTIVATION 

 
 
8. Hur motiverad är du till att utöva fysisk aktivitet? (ringa in ditt svar) 
 

Inte alls                     Mycket 
motiverad                  motiverad 
                       

0            1            2           3             4             5             6           7             8             9               10 
 
 
 
9. I vilken grad ändras din motivation av att du tränar i en större grupp jämfört med att 
träna enskilt?  
 

Inte alls                     Mycket 
motiverad                  motiverad 
                       

0            1            2           3             4             5             6           7             8             9               10 
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10. Rangordna följande alternativ från 1-6 efter den grad den motiverar dig.  
      (1 är den mest motiverande faktorn, 6 är den minst motiverande faktorn) 
 
Uppnå/bibehålla hälsa    __ Gemenskap/socialt umgänge __  
  

Avkoppling/stresshantering    __ Fysiska skäl    __    
 

Nöje/intresse    __ Personlig utveckling/självförverkligande __ 
 
 
11. Vilken/vilka av följande alternativ motiverar dig på din träningsplats?  
      (flera svarsalternativ möjliga) 
 

Personal   □ Olika träningsformer  □ 
Personlig utveckling  □ Lokaler/träningsutrustning □   
Annat  □ Inget   □ 
 
Om annat, vad i sådana fall?   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 
12. Anser du att det är något som saknas på din träningsplats? 
 

Ja □ Nej □  
 
Om ja, vad i sådana fall och på vilket sätt kan platsen förbättras 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 

 

BAKGRUNDSFRÅGOR 

 

 
13. Kön Man □ Kvinna □ 

 
14. Hur gammal är du?  _____år 

 
15. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? 
 

Studerar □ Arbetar □ Arbetssökande □         Pensionär □ Långtidssjukskriven □  
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16. Hur bor du idag?  
 

Hemma hos föräldrar □ Ensam □ Sambo □ Inneboende □       Gruppboende □ 

 
17. a) Har du några barn som bor hemma? 
 

Ja □ Nej □ 
 
b) Om ja, hur gamla är de? 
 

 
 
 Antal  i åldrarna             

□□      0-5 år  

□□      6-12 år  

□□      13-17 år  

□□      18 eller äldre  
 
 
18. Hur lång är du?    ____ cm 

 
19. Vad är din vikt?    ____ kg 
 
 
 
Övriga synpunkter 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 
Tack för din medverkan!  
 

 

 

 
 


