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Abstract 
Haglund, C. (2016). Physically active women’s motive for an active life style – a 

survey. Bachelor thesis in Public Health Science. Department of work- and public 

health science. Faculty of Health and Occupational Studies. University of Gävle, 

Sweden. 

 

Objectives: The purpose of this study was to examine what motivates physically active 

women to maintain their active lifestyle through exercise.  

Design: Cross sectional study.  

Methods: Physically active women (N=70) between the age of 19 and 84 were recruited 

at fitness centers and they completed the survey regarding their motives to maintain an 

active life style. The survey contained questions with several response options, and an 

open ended question where the women were asked to share their experiences and 

encouraging words for physically inactive women. The total number of distributed 

surveys was 90, of which 70 were complete.  

Results: The findings showed an association between a physically active life and good 

health. The majority of the participants claimed positive health benefits from training. 

The women who had a high exercise frequency also graded the exercise to be fun more 

often than women who were not training as frequently. The women also shared their 

own experiences of being active, and claimed that the physical, psychological and social 

benefits were great motivational factors to keep being active. 

Conclusions: The positive health benefits constituted the greatest motivation for 

maintaining a physically active life style.  The physically active women in this study 

showed that exercise has benefits; physical benefits such as pain relief or psychological 

benefits such as feeling good and happy, but also the social benefits of meeting new 

people.  
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Sammanfattning 
Fysisk inaktivitet är ett växande folkhälsoproblem, och en av de största orsakerna till för 

tidig dödlighet i världen. En stillasittande vardag blir allt vanligare i och med att allt fler 

arbeten innebär stillasittande, samt att fritiden ofta präglas av fysisk inaktivitet. På 

global och nationell nivå finns det rekommendationer beträffande hur fysiskt aktiv en 

individ bör vara, minst 150 minuter per vecka.  

 

Denna tvärsnittsstudie syftade till att undersöka träningsaktiva kvinnors motiv till att 

vara fysiskt aktiva, samt hur denna kunskap skulle kunna appliceras på fysiskt inaktiva 

kvinnor. För att få in så många svar som möjligt användes ett frågeformulär som 

delades ut på två olika träningsanläggningar i Mellansverige, sammanlagt delades 90 

frågeformulär ut varav 70 lämnades tillbaka fullständigt ifyllda. Många av frågorna var 

utformade så att respondenterna kunde ange flera svarsalternativ, medan andra frågade 

efter deltagarnas egna ord på vad de skulle vilja säga till de fysiskt inaktiva. 

 

Det visade sig att kvinnor som tränar och uppnår de rekommendationer som finns kring 

fysisk aktivitet, graderar sin hälsa högre på en skala än de fysiskt inaktiva. Det visade 

sig också att ju oftare man tränar desto roligare säger man att det är. Respondenterna 

sade sig även uppleva positiva hälsoeffekter av träningen, samtidigt som dessa även blir 

en motivationsfaktor för att fortstätta vara fysiskt aktiv.  
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Förord 

Detta examensarbete är ett avslutande moment, på min kandidatutbildning vid 

Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle. Omfattningen för detta arbete var 

15 högskolepoäng, vilket motsvarar ungefär 10 veckors arbete som genomfördes under 

hösten 2015. Idén arbetet kom till i samband med ett samtal med en motionär om vad 

som motiverade mig till att orka vara fysiskt aktiv trots ett fulltecknat studentliv. 

Personligen har jag alltid varit intresserad av fysisk aktivitet i olika former, jag har så 

länge jag kan minnas alltid tränat eller sportat. Under min utbildningstid har det även 

skapats en nyfikenhet för vad som motiverar människor till olika beteenden samt hur 

vanor kommer till.  

 

Jag vill tacka samtliga deltagare i undersökningen, samt för att jag fått hålla till på 

träningsanläggningarna med min undersökning. Tack vare denna möjlighet fick jag 

chansen att undersöka vad som motiverar fysiskt aktiva kvinnor till att vara aktiva i sin 

vardag. Ett extra stort tack vill jag också rikta till min handledare Gisela som stöttat och 

peppat under hela processen och alltid funnits tillgänglig för att trassla upp mina 

tankeknutar!  

 

 

 
 
 
Charlotte Haglund 
Gävle den 30 Januari 2016 
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Bakgrund 
 

“Public health refers to all organized measures (whether public or 

private) to prevent disease, promote health, and prolong life among the 

population as a whole. Its activities aim to provide conditions in which 

people can be healthy and focus on entire populations, not on individual 

patients or diseases.” (WHO, 2015a) 

 

World Health Organization (WHO) arbetar hälsofrämjande på global nivå, där fokus 

ofta ligger på individnivå genom rekommendationer för att förebygga ohälsa. Ett av 

världens fyra största folkhälsoproblem är den växande siffran på fysisk inaktivitet som 

har blivit en riskfaktor för den globala dödligheten i nutid. En fysiskt inaktiv individ når 

inte upp till de befintliga rekommendationerna för fysisk aktivitet och löper därmed 

större risk att drabbas av ohälsa (WHO 2015b). Många av de nutida folkhälsoarbetena 

handlar om den enskilda individens hälsoläge och hur detta kan förbättras, såväl på 

nationell som internationell nivå (ibid.). De rekommendationer som tagits fram ligger på 

individnivå, men är riktade globalt, vilket betyder att det inte råder skillnad mellan 

individer i olika delar i världen, rekommendationerna är desamma. Om 

rekommendationerna skall riktas mot exempelvis ett land, måste nationella 

styrdokument utformas. Genom att ha sådana styrdokument finns det vetenskapligt 

dokumenterade åtgärder för att främja folkhälsan och därigenom en grund för eventuella 

hälsointerventioner (WHO 2010).  

 

Kahlmeier et al. (2015) undersökte 37 länder i Europa för att få en överblick över vilka 

länder som har utvecklat nationella rekommendationer för fysisk aktivitet. Tjugoen av 

dessa länder hade utvecklat egna nationella rekommendationer utifrån WHO:s 

dokument. De nationella dokumenten varierar i utseende och innehåll mellan länderna, 

endast ett fåtal länder stämmer helt överens med WHOs globala rekommendationer. 

Undersökningen visade att mindre än 40 % av Europas länder hade tagit fram nationella 

rekommendationer om fysisk aktivitet, och därför anser författarna att åtgärder bör 

sättas in för att få ett enhetligt strategiskt arbete för att främja fysisk aktivitet (ibid.).  

 

Fysisk aktivitet och fysisk inaktivitet 

Fysisk aktivitet definieras som en aktivitet som engagerar skelettmuskulaturen och 

resulterar i ökad energiförbrukning hos individen. Fysisk aktivitet har påtagliga fördelar 

för hälsan, då det minskar risken att drabbas av sjukdomar så som hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes och depression. Att vara fysiskt aktiv innebär att man har en 

aktiv vardag samt att man möter de rekommendationer som finns på nationell nivå 

beträffande fysisk aktivitet. Det vill säga att man är fysiskt aktiv minst 150 minuter per 

vecka (Statens folkhälsoinstitut [FHI] 2011a). En fysiskt inaktiv person når – per 

definition – inte upp till de rekommendationer som finns angående fysisk aktivitet, ofta 

på grund av att personen har utvecklat en stillasittande livsstil (WHO 2015b). Kvinnor 

som har ett stillasittande arbete har ofta även ett stillasittande beteende på sin fritid 

(Ekenga et al. 2015). Resultatet av en större tvärsnittsstudie visade att den totala 
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aktivitetsnivån över dygnet är högre hos kvinnor som har ett aktivt arbete jämfört med 

de kvinnor som är stillasittande på arbetet (ibid.).  

 

Enligt de kartor som WHO presenterat avseende fysisk inaktivitet i världen, ser man att 

Sverige uppvisar en prevalenssiffra för fysisk inaktivitet på 28,7 % i sin befolkning. 

Jämför man Sverige med andra länder i världen så är det en låg prevalens-siffra. Trots 

att vi har en av de lägre siffrorna i världen, så är det en oroande siffra då fysisk 

inaktivitet är ett växande folkhälsoproblem. Om inga förändringar görs kommer denna 

siffra att stiga (WHO 2015c). Om vi istället tittar på samma karta ur ett genus-

perspektiv, uppskattas Sverige ha 33 % fysiskt inaktiva kvinnor och 24.4 % inaktiva 

män (ibid.), med andra ord har Sverige en större grupp inaktiva kvinnor än inaktiva 

män.  

 

Siffrorna för fysisk inaktivitet i Sverige har ökat de senaste 10 åren (Folkhälso-

myndigheten [FHM] 2014a). I takt med denna ökning av antalet fysiskt inaktiva 

individer i samhället, så har även andra riskfaktorer ökat så som övervikt (FHM 2014b). 

Övervikt är en av de konsekvenser som kan uppstå i samband med att en individ är 

fysiskt inaktiv, vilket i sin tur kan leda vidare till eventuella sjukdomar och försämrat 

hälsotillstånd (ibid.).  

 

Rekommendationer 

De rekommendationer som WHO (2015b) har tagit fram utgår ifrån frekvens, 

varaktighet och intensitet i samband med fysisk aktivitet. Rekommendationerna 

påverkas även av åldern på målgruppen, då de skiljer sig åt mellan åldersgrupper. 

WHOs rekommendationer används som styrdokument på global nivå, där även 

uppföljning av användandet av dessa dokument har gjorts på nationell nivå. 

 

WHO:s styrdokument rekommenderar att en vuxen person bör vara fysiskt aktiv minst 

150 minuter per vecka med måttlig intensitet. Måttlig intensitet i detta sammanhang kan 

liknas vid en promenad. Vid en högre intensitet rekommenderas minst 75 minuter per 

vecka, då högre intensitet är dubbelt värd i antal minuter än vad måttlig intensitet är. 

Som hög intensitet räknas en joggingrunda eller ett spinning-pass. Av styrdokumenten 

framgår att både hög och måttlig intensitet bör kombineras och spridas ut under veckan, 

och bör då vara minst 10 minuter sammanhängande aktivitet (FHM, 2011). 

Kombinationen av dessa två aktiviteter är bra för att uppnå långvariga hälsofrämjande 

effekter. Dessutom, en vuxen person bör styrketräna vid två tillfällen per vecka för att 

bibehålla och underhålla de stora muskelgrupperna i kroppen. Även äldre personer bör 

försöka träna balans regelbundet, liksom man rekommenderar att personer som lätt blir 

stillasittande bör ta en ”bensträckare” på några minuter regelbundet under dagen (ibid.).   

 

Trudelle-Jackson et al. (2011) visade att de kvinnor som når upp till de rekommenda-

tioner som finns kring styrketräning minskade risken att drabbas av ohälsa. Mätningar 

gjordes på 918 kvinnor i åldrarna 20-83 år, där man tittade på längd, vikt och muskel-

styrka. Resultatet visade att de kvinnor som mötte rekommendationerna för styrke-
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träning generellt hade lägre mätvärden rörande vikten, men högre värde i mätningen av 

muskelstyrka, jämfört med kvinnor som inte mötte rekommendationerna (ibid.).  

 

Fysisk aktivitet har en direkt koppling till hälsa, då dessa ömsesidigt påverkar varandra. 

Därmed är fysisk aktivitet en hälsofrämjande åtgärd för att minska risken att drabbas av 

ohälsa (Souto Barreto 2015). Dock finns det en problematik kring dagens rekommen-

dationer om fysisk aktivitet. Man kan anse sig vara fysiskt aktiv bara man rör på sig i 

någon typ av muskelengagerande rörelse. Vid mätning av fysisk aktivitet, sammanfattas 

all aktivitet, om det så är i hemmet eller avsiktlig träning, vilket blir en felkälla vid en 

mätning (ibid.). En tidigare undersökning visade att begreppet fysisk aktivitet inte alltid 

har samma definition hos alla – i undersökningen visade det sig nämligen att personerna 

som deltagit applicerade fysisk aktivitet enbart på sport. Det vill säga att de inte räknade 

in den vardagliga motionen i sin uppskattade aktivitetsfrekvens (Patay et al. 2015).  

 

Hälsans bestämningsfaktorer 

Inom området hälsa finns det olika faktorer som samspelar och påverkar individens 

hälsa. Dessa benämns som hälsans bestämningsfaktorer och brukar delas in i fyra 

nivåer; den yttersta nivån handlar om samhällsekonomiska och miljörelaterade faktorer; 

nästa nivå handlar om livsvillkor och därefter kommer levnadsvanor, medan den fjärde 

och sista nivån handlar om de sociala relationerna. Det är dessa faktorer som går att 

påverka för att arbeta hälsofrämjande, medan faktorer såsom ålder, kön och arv inte går 

att påverka (FHM, 2015). För att undersöka hälsans bestämningsfaktorer brukar man 

använda indikatorer som mäter sambanden mellan bestämningsfaktorer och effekten på 

hälsan. Inom fysisk aktivitet handlar det om två indikatorer som påverkar mätningen, 

det är Fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag och Stillasittande fritid (ibid.). 

 

I Sverige finns det elva folkhälsomål som representerar olika problemområden inom 

folkhälsa som behöver förbättras, varav ett handlar om fysisk aktivitet.  Detta mål rör 

framförallt de nationella rekommendationer som finns kring fysisk aktivitet på individ-

nivå (FHM, 2015). Tidigare undersökningar har visat ett dos-responssamband gällande 

fysisk aktivitet och positiva hälsoaspekter; är man fysiskt aktiv varje vecka minskar det 

risken att drabbas av ohälsa. Ett sådant samband visar alltså att fysiskt inaktiva personer 

har mycket att vinna om de väljer att bli mer aktiva i sin vardag. Det vill säga att om en 

inaktiv person väljer att bli mer aktiv i sin vardag, så kommer personen att minska 

risken för att drabbas av ohälsa, samtidigt som hon eller han arbetar förebyggande, mot 

en för tidig död (FHM, 2014a). Genom att förändra sitt beteende i en mer positiv 

riktning där man lägger fokus på att bli fysiskt aktiv, så kommer även hälsan att 

förbättras. 

 

Self - Determination Theory (SDT) 

Alla beteendeförändringar handlar i grunden om att hitta motivation till förändring, 

oavsett om det är den egna motivationen eller hur motivation påverkar andra. Self - 

Determination Theory handlar om att få en förståelse för hur utomstående faktorer 

påverkar den enskilda individen samt hur detta samverkar med ens egna motivation 
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(Ryan et al. 2000). I fokus ligger såväl den sociala påverkan som de individuella 

skillnaderna, men även hur sociala och kulturella faktorer i samhället underlättar eller 

undergräver en individs vilja och initiativförmåga. En individ som upplever 

självständighet, kompetens och gemenskap i en ny situation, kommer att uppleva en 

positiv inverkan på välbefin-nandet jämfört med någon som inte upplever detta (ibid.).  

 

Antonovsky (2005) beskriver uttrycket KASAM, som handlar om att individen ska 

uppleva en känsla av sammanhang. Det man kan säga är att känsla av sammanhang ofta 

handlar om att uppleva en mening i det man tar sig för, att det inte känns som bortkastad 

tid eller ansträngning (ibid.). Individens upplevelse av en situation påverkas av egna 

erfarenheter, men även av utomstående faktorer som påverkar på olika sätt. Det kan 

vara påverkan i form av en pådrivande faktor för att fatta ett beslut eller för att 

genomföra något. Samhället kommer dock alltid att vara en pådrivande faktor inom 

området folkhälsa, men hur denna påverkan kan komma att tolkas av olika individer, 

baseras på deras egna förutsättningar och erfarenheter (FHI 2011b).  

 

Tidigare forskning visar att motivation till att vara fysiskt aktiv kan förändras över tid 

och influeras av omgivande faktorer (O'Dougherty et al. 2010). En träningsintervention 

genomfördes under 4 månader bland 39 stillasittande kvinnor i åldrarna 18-30 år. De 

flesta kvinnor ansåg att deltagandet i studien fungerade som en motivation till att vara 

fysiskt aktiv. Efter interventionen var det många av de deltagande som hävdade att de 

var fysiskt aktiva för att må bättre eller för att få en bättre kroppsuppfattning och/eller 

viktförlust. Kommentarerna från de deltagande efter studien överensstämde med Self-

Determination Theory, där motivation kan skifta över tid och sammanhang. Man såg 

även att motivationen påverkades av sociala förhållanden, omgivande faktorer och 

trender i samhället (ibid.) 

 
Äldre och träning 

Forskning från Frankrike visar att äldre personer som är fysiskt aktiva, inte bara lever 

längre utan även uppskattar sin livskvalitet bättre än de personer som inte är fysiskt 

aktiva. Studien inkluderade 100 fysiskt aktiva personer, alla över 70 år, 57 kvinnor och 

43 män, som fick svara på ett antal frågor rörande sin allmänhälsa samt mått på 

motivation kring fysisk aktivitet. Resultatet visade att de personer som upplevde sig 

vara motiverade till fysisk aktivitet också skattade sin livskvalité högre än vad de med 

låg motivationsnivå gjorde (Ferrand et al. 2014). Beyer et al. (2015) menar att när en 

individ har en positiv inställning till åldrande, så kommer detta att påverka hur 

livskvalitén och hälsan graderas. Deras undersökning (N=309) sträckte sig över 2.5 år, 

och man gjorde regelbundna mätningar av individernas upplevda hälsa samt deras 

aktivitetsnivå. Deras mätningar visade ett samband, nämligen att de personer som 

upplevde det som positivt att åldras även hade en högre aktivitetsnivå, jämfört med dem 

som inte var lika positivt inställda till åldrande (ibid.) Annan forskning visar att nivån 

på fysisk aktivitet hos äldre brukar gå upp i samband med pension, för att sedan minska 

i frekvens ju äldre individen blir (Ferrand et al. 2014). Äldre personer som tränar 

graderar sin allmänhälsa högre än de personer som inte är fysiskt aktiva. Flera hävdar 
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även att de upplever en samhörighet och gemenskap av att träna tillsammans med andra 

likasinnade och på så sätt vidgar de sitt sociala nätverk (Edgren 2007). 

 

Individ och träning 

Att fysiskt aktiva löper mindre risk att drabbas av ohälsa har visats genom undersök-

ningar, då själva aktiviteten påverkar den allmänna hälsan på individnivå, såväl fysiskt 

som psykiskt (FHM, 2015). I och med den växande siffran på fysisk inaktivitet så ökar 

antalet personer i Sverige som får individanpassade skriftliga ordinationer på fysisk 

aktivitet, även kallat FaR – fysisk aktivitet på recept (FHI 2011a). Dessa 

rekommendationer används just för att de formuleras utifrån individens egna 

förutsättningar samt är ett samarbete med omgivande aktörer (ibid.). När det handlar om 

fysisk aktivitet på individnivå, har man sett att det ofta utvecklas en beteendeförändring 

när en individ väljer att bli fysisk aktiv i sin vardag. Man kan säga att det skapas ett 

habitus, det vill säga att det blir ”inristat i kropp och sinne”, man har alltså format en 

vana utifrån tidigare erfarenheter (Engström 2010).  

 

Social påverkan och träning 

För att undersöka om sociala förhållanden spelar roll för hälsobeteendet i form av fysisk 

aktivitet, använde man sig av fyra olika tillvägagångssätt för att undersöka hur kvinnor 

upplevde kombinationen av sociala upplevelser och fysisk aktivitet (Gore et al. 2015). 

Studien visade att det fanns ett positivt samband mellan den sociala aspekten och fysisk 

aktivitet hos kvinnor; att ha en träningspartner var bra på många sätt, främst för att man 

förknippade träning med socialt umgänge (ibid.). Socialt stöd i samband med fysisk 

aktivitet är viktigt, då erfarenheter kan bytas via de sociala nätverk som formas. Fysisk 

aktivitet brukar förknippas med socialt stöd. Det sociala stödet handlar om att uppleva 

en samhörighet, och ofta kommer detta från deltagande i olika situationer, så som i en 

klubb eller bland vänner (Kohl et al. 2012).  

 

Problemformulering 

I dagsläget är fysisk inaktivitet ett globalt folkhälsoproblem.  Människor blir allt mer 

stillasittande och inaktiva i sin vardag, och den fysiska inaktiviteten är en framträdande 

riskfaktor för ökad dödlighet globalt sett (WHO 2015b). Då många arbeten blir allt mer 

statiskt inaktiva i samhället så växer risken för utvecklingen av en fysiskt inaktiv 

vardag, i nuläget är kvinnor den riskgrupp som löper störst risk att utveckla en inaktiv 

vardag (FHI, 2011b). Genom att undersöka vad som motiverar träningsaktiva kvinnor 

till en fysiskt aktiv vardag, kan resultatet förhoppningsvis användas och appliceras på 

den inaktiva riskgruppen för att motivera dem till en mer aktiv vardag. Denna 

undersökning syftar till att belysa vad som motiverar kvinnor till att vara aktiva. 
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Syfte  
Denna undersökning syftar till att belysa träningsaktiva kvinnors motivation till träning 

och därmed få ett redskap till framtida motivationsarbete för fysisk aktivitet. 

 
Frågeställningar 

 Hur träningsaktiva är kvinnor i åldern 19-84 år? 

 Vad motiverar kvinnor till att fortsätta vara fysiskt aktiva i vardagen? 

 Varierar motivation till fysisk aktivitet under olika faser i livet? 

 

Metod 
Studien är utformad som en tvärsnittstudie för att undersöka prevalensen vid två olika 

tillfällen. Data har samlats in med hjälp av enkäter för att i ett senare skede kunna 

kvantifiera resultaten (kvantitativ ansats). 

 

Urvalsmetod/undersökningsgrupp 

Urvalsgruppen i denna studie var träningsaktiva kvinnor över 18 år som når upp till de 

rekommendationer om fysisk aktivitet som finns, samt att de befann sig på tränings-

anläggningarna i samband med datainsamlingen. Träningsanläggningarna valdes ut då 

ett varierat urval av aktiviteter fanns att tillgå samt baserat på vetskapen att många 

träningsaktiva kvinnor befinner sig där dagligen. Kvinnorna fick frågan om att delta i 

studien i samband med att de passerade receptionen för att gå in och träna, vid samtycke 

delades enkät och följebrev (se bilaga 2) ut. Därefter valde de själva var i anläggningen 

de fyllde i enkäten. Många av de svarande valde att sitta kvar i receptionen medan andra 

fyllde i den på annat håll i anläggningen för att senare återkomma med den ifyllda 

enkäten.  

 

Sammanlagt delades 90 frågeformulär ut till kvinnor som befann sig på träningsanlägg-

ningen. Bortfallet i studien blev 22,2 % och det delades in i externt och internt bortfall. 

Externt bortfall var de kvinnor som tilldelats en enkät men valt att inte fylla i denna. 

Tolv personer valde att inte fylla i och återlämna den utdelade enkäten. Det interna 

bortfallet inkluderade de enkäter som varit ofullständigt ifyllda, och i studien var det 

åtta enkäter som lämnats tillbaka ofullständigt ifyllda. Därefter kvarstod 70 korrekt 

ifyllda enkäter som alltså utgjorde studiens undersökningsgrupp. 

 

Några av svaren grupperades för att underlätta bearbetning i statistikprogrammet SPSS, 

detta för att spridningen var så stor. Grupperingar används mestadels för att förenkla 

svaren genom att skapa exempelvis åldersgrupper; i detta fall indelades grupperna enligt 

19 – 30, 31 – 40, 41 – 50, 51 – 60, 61 – 70 samt 71 år och äldre. Följande gruppering 

användes för att visa antalet år de deltagande tränat < 10 år, 10 – 20, 21 – 30, 31 – 40, 

41 – 50 samt ≥ 51 år, på grund av stor spridning (1 – 70 år). Resterande variabler i 

formuläret (fråga 3 - 7) har även gjorts om till dikotoma variabler för att underlätta för 

ett chi2 -test.  
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Datainsamling 

Det finns olika sätt att mäta fysisk aktivitet inom folkhälsa, man kan använda sig av 

objektiva och subjektiva metoder. Dessa skiljer sig åt genom att de objektiva metoderna 

handlar om att mäta den fysiska aktiviteten genom olika mätningar och observationer, 

medan de subjektiva metoderna handlar om individens egna upplevelser så som en 

intervju, loggböcker eller frågeformulär (Fitzhugh 2015). I denna studie användes den 

subjektiva metoden i form av ett frågeformulär med syftet att få in ett stort datamaterial. 

Det frågeformulär (se bilaga 1) som tagits fram till denna studie har arbetats fram med 

hjälp av handledning samt inspiration för visuellt upplägg från en tidigare studie 

(Folkesson 2011). Frågorna i formuläret utformades på egen hand för att besvara 

studiens syfte. Tillsammans med frågeformuläret bifogades även ett följebrev (se bilaga 

2).  

 

Frågeformuläret innehöll nio frågor om träningsaktiva kvinnors inställning till fysisk 

aktivitet och vad som motiverar dem till att vara aktiva i sin vardag. Av dessa nio frågor 

var åtta formulerade så att den svarande själv fick ta ställning till olika svarsalternativ 

eller gradera den egna upplevelsen av effekter av att vara fysiskt aktiv. I enkäten 

efterfrågades den deltagandes ålder, detta för att se motivationsfaktorer över olika 

åldrar, samt en fråga om hur länge respondenten har tränat. Två av enkätfrågorna i 

undersökningen var utformade med sex alternativ där alternativ 1 motsvarade 

aldrig/sällan och alternativ 6 motsvarade ofta/mycket. En av frågorna syftade till att ta 

reda på hur den deltagande uppfattade sin träningsfrekvens utifrån fyra alternativ: vill 

träna mer, nöjd, har inte reflekterat eller vill träna mindre. Respondenten fick även välja 

bland flera alternativ i två frågor om varför hon började träna, men även att påtala de 

positiva hälsoeffekter som upplevts i samband med fysisk aktivitet. I den åttonde frågan 

ombads respondenterna att gradera de upplevda effekterna, där 1 motsvarade den 

viktigaste effekten. I den nionde och sista frågan ombads deltagaren beskriva vad de 

skulle vilja säga till andra kvinnor för att motivera dem till att bli fysiskt aktiva.  

 

En pilotstudie utfördes och urvalet till denna var fem personer som uppfyllde inklu-

sionskriterierna för urvalsgruppen, det vill säga träningsaktiva kvinnor över 18 år. Den 

genomförda pilotstudien resulterade i en omformulering av den fjärde frågan i 

formuläret, om de deltagandes upplevelse av träningsfrekvensen. Tidigare formulering 

var oklar då den frågade efter träningsfrekvens istället för att ge fyra svarsalternativ. 

Den nyare versionen av frågan formulerades så att den frågar efter hur den deltagande 

skulle vilja se sin träningsfrekvens och med fyra svarsalternativ. I det följande kommer 

begreppen enkät och frågeformulär att användas synonymt. 

 

För att kunna genomföra denna studie krävdes det tillåtelse att dela ut enkäter på två 

träningsanläggningar i Mellansverige, och därför kontaktades verksamhetscheferna för 

dessa anläggningar via mailadresser funna på verksamheternas hemsidor. Valet av 

arenor för enkäten var ett bekvämlighetsurval då de var lättillgängliga, och vetskapen 

fanns om att ett stort antal träningsaktiva kvinnor i varierande åldrar fanns på plats. 
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Båda verksamhetscheferna var positiva till studien och gav sin tillåtelse att utföra denna 

på träningsanläggningarna.  

 

Enkätsvaren samlades in vid två olika insamlingstillfällen på de valda anläggningarna. 

Formuläret, som tog ungefär fem minuter att fylla i, lades i en specialkonstruerad 

dokumentlåda (med brevinkast) som användes för insamling av de färdigifyllda 

formulären. Nittio enkäter delades ut vid två olika tillfällen, 78 enkäter lämnades in 

varav 70 var fullständigt ifyllda (77,8 % svar).  

 

Dataanalys 

Frågeformuläret innehöll nio frågor, varav åtta var kvantitativa frågor som handlade om 

att ta ställning till olika svarsalternativ eller att gradera den egna upplevelsen av 

effekter. Den nionde frågan var en öppen fråga där de svarande ombads att dela med sig 

av sina råd till andra kvinnor för att motivera dem till en fysiskt aktiv vardag. Denna 

fråga analyserades genom en innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004). En 

innehållsanalys används ofta i kvalitativa analyser där man samlar in respondenternas 

egna ord i en fråga för att sedan sammanställa dessa för att se om det finns samband 

och/eller likheter mellan det deltagarna har sagt (ibid.).  

 

I en innehållsanalys utgår analysen ifrån de påståenden och uttalanden som responden-

ten har gjort, man söker en gemensam nämnare, så kallade kategorier som i sin tur kan 

föras ihop till gemensamma teman. I denna studie användes de påståenden som 

respondenterna svarat när enkäten frågade efter vad de ville säga till inaktiva kvinnor 

för att få dem att börja bli fysiskt aktiva. Dessa påståenden ledde fram till fyra katego-

rier, gemensamma nämnare; fysisk påverkan, psykisk påverkan, vänner & vardags-

motion samt att övervinna motstånd.  Dessa kategorier kunde sedan sorteras in under tre 

teman, fysiska vinster, psykiska vinster och sociala vinster. Denna kategorisering 

innebar att det var lättare att utläsa påståendenas grundmotiv och därigenom återspegla 

den motivation som de aktiva kvinnorna ville dela med sig av för att motivera andra till 

att bli aktiva. En schematisk framställning av hur detta gått till, finns i Tabell 8.    

 

De övriga åtta frågorna kunde kvantifieras och analyserades därefter i statistik-

programmet IBM SPSS Statistics 22. För en mer djupgående analys användes ett chi2-

test för att jämföra den observerade frekvensen med den förväntade frekvensen, i en så 

kallad korstabell. Detta gjordes för att undersöka eventuella samband och i så fall se hur 

signifikanta dessa var, eller om slumpen hade styrt resultatet. Ett signifikant svar i ett 

chi2-test visar inte styrkan i ett samband, bara att det finns ett samband eller en skillnad 

mellan grupperna (Olsson et al. 2011). Vid chi2-test används ett p-värde för att under-

söka om det finns en statistiskt signifikant skillnad eller inte, och detta p-värde brukar 

sättas till p < 0.05 eller mindre. Detta innebär att om p-värdet är 0.05 så är det 5 % som 

beror på slumpen. Ett komplement till chi2-testet är Fishers exact test, som används när 

urvalsgruppen i en korstabell är för liten för att genomföra ett chi2-test (ibid.).  
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I denna undersökning genomfördes ett chi2-test för att undersöka samband och/eller 

skillnader mellan grupperna i förhållande till frågorna i enkäten, det kallas att man testar 

ett antagande (Bonita et al. 2010). Grupperna som användes i samband med chi2- testet 

var de personer som tränade mindre än tre gånger i veckan, de utgjorde en urvalsgrupp 

och jämfördes med dem som tränade oftare, samt att åldern gjordes om till dikotoma 

variabler där personer under 50 år bildade en grupp medan de som var äldre än 50 år 

utgjorde den andra urvalsgruppen. Chi2-testet kompletterades med Fischer exact test då 

urvalsgrupperna i vissa fall var för små, oftast ental (Olsson et al. 2011). Med hjälp av 

dessa metoder kunde data bearbetas och framställas i tabeller för att redovisa de erhållna 

resultaten.  

 
Etiska överväganden 

I undersökningen utgick och utformades all information i enlighet med informations-

kravet, i form av ett följebrev som delades ut tillsammans med enkäten. I följebrevet 

fanns information om undersökningen och dess syfte samt kontaktuppgifter till den 

ansvariga samt till handledare. Detta gjordes för att deltagarna skulle kunna höra av sig 

med frågor i efterhand eller om de eventuellt ville dra sig ur studien. Eftersom de 

deltagande blev tillfrågade och själva valde om de ville delta i studien eller inte, så 

tillgodosågs även samtyckeskravet (Vetenskapsrådet u.å.). De data som samlats in för 

denna studie användes enbart till det aktuella arbetet och förstördes därefter, därigenom 

tillämpades nyttjandekravet på bästa sätt. All data som samlats in har varit anonym, 

detta genom att de deltagande lämnat in enkäterna i en dokumentlåda endast avsedd för 

ifyllda enkäter, för att på så sätt förstärka känslan av att de svar som lämnats inte delas 

med andra. De data som samlats in under undersökningen behandlades enligt konfiden-

tialitetskravet och var inte tillgängliga för någon annan, utöver den ansvariga för studien 

(ibid.). 

 

Resultat 
Studien inkluderade 70 träningsaktiva kvinnliga respondenter (N=70) som befann sig på 

två olika träningsanläggningar i Mellansverige vid två data insamlingstillfällen. Vid 

dessa tillfällen fanns olika gruppaktiviteter att tillgå samt vetskapen att gymmet var 

tillgängligt för alla vid tidpunkten. Det varierade träningsutbudet på anläggningarna 

resulterade även i varierade åldrar på de deltagande i undersökningen. Medelåldern för 

de medverkande var 49 år (spridning 19 – 84 år) och medianen var 47,1 år.  

 

Tabell 1. Träningsaktiva kvinnors åldersfördelning (N = 70). Resultat från enkät 

Ålder N = 70 (%) 

19 – 30 17 (24) 

31 – 40 8 (11) 

41 – 50 13 (19) 

51 – 60 18 (26) 

61 – 70 8 (11) 

70 - 6 (9) 
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Tabell 1 visar åldersgrupperingar bland deltagarna i studien. Det visade sig att av de 70 

respondenterna, var de största åldersgrupperna med sammanlagt 50 % av deltagarna, 

mellan 18 – 30 år samt 51 – 60 år. 

 

Tabell 2: Antal år i träning som respondenterna (N=70) angivit i enkäten 

Hur länge har du tränat?  N = 70 (%) 

< 10   15 (21) 

10 - 20 år  17 (24) 

21 - 30 år  14 (20) 

31 - 40 år  10 (14) 

41 - 50 år  9 (13) 

> 50 år     5 (7) 

 

I tabell 2 visas det hur respondenterna har svarat på frågan om antal år de har varit 

träningsaktiva. Det framgick att majoriteten av de deltagande har tränat mellan 10 – 30 

år. I undersökningen kunde det även fastställas att närmare hälften av respondenterna 

hade en träningsfrekvens mellan 2 – 4 träningspass per vecka. I anslutning till frågan 

om hur ofta de deltagande tränar, efterfrågades även deras inställning till aktuella 

träningsfrekvensen. Här svarade 67 % av deltagarna att de var nöjda med nuläget, 27 % 

ville träna mer än de gör nu. Det visade sig att 4 % av respondenterna inte reflekterat 

över sin träningsfrekvens medan 2 % ville träna mindre. 

 

Ett chi2-test med variablerna "Hur ofta är det roligt att träna? * Hur ofta tränar du?" 

genomfördes för att se om det fanns några skillnader mellan hur mycket man tränar och 

hur ofta det är roligt att träna. För att utföra korstabellen omformades variablerna till 

dikotoma. De personer som tränade mindre än tre gånger i veckan utgjorde en urvals-

grupp och jämfördes med dem som tränade oftare. De respondenter som svarat att de 

ofta, väldigt ofta eller alltid tycker att det är roligt att träna utgjorde en grupp medan de 

resterande hamnade i den andra gruppen. Resultatet efter chi2-testet visade att p-värdet 

var p < 0.03, alltså att det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. 

Sambandet var att de som tränar ofta (mer än 3 gånger/vecka) också upplever träningen 

som roligare än de som tränar mer sällan. Däremot saknades samband mellan de 

personer som tränade mindre än tre gånger i veckan och hur ofta det är roligt att träna. 

 

De deltagande fick i frågeformuläret beskriva olika anledningar/orsaker till att de börjat 

träna, flera alternativ kunde väljas. Syftet var att undersöka vad som var motivations-

faktorn till att börja träna för att senare jämföras med motivationsfaktorerna till att 

fortsätta vara aktiv (tabell 7).  
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Tabell 4. Angivna orsaker och anledningar till träningsstart hos kvinnor i åldrarna 19 – 

84 år i en enkätundersökning, rangordnade i fallande ordning. Mer än ett svarsalternativ 

kunde anges (N=70). 

Varför började du träna? n (% av N) 

Vill må bättre  54 (77) 

Det är roligt  43 (61) 

Socialt  34 (49) 

Vill orka mer  34 (49) 

Bli starkare  27 (39) 

Familj/vänner  23 (33) 

Vill se bättre ut  20 (29) 

Gå ner i vikt  16 (23) 

Bygga muskler  15 (21) 

FaR/Rekommendationer 13 (19) 

F.d. Elitidrottare   6 (9) 

 

Tabell 4 visar att respondenterna angivit ”vill må bättre” och att ”det är roligt” som de 

viktigaste faktorerna till att de börjat träna. Svaren visade även att många tycker det är 

socialt att träna och att de ville orka mer i vardagen. Frågeformuläret frågade även efter 

upplevelsen av hur ofta det är roligt att träna. Svaren på denna fråga visade att 62 % 

tyckte att det alltid eller väldigt ofta var roligt att träna. Tjugosju procent av responden-

terna svarade att det ofta är roligt att träna medan 11 % av svaren visade att det var 

roligt att träna. Ingen av de deltagande fyllde i att det väldigt sällan eller aldrig var roligt 

att träna.   

 

Åldersgruppen gjordes om till en dikotom variabel med två åldersgrupper, de som var 

19-50 år samt de som var ≥ 50 år för att få större urvalsgrupper. Detta gjordes för att 

utföra ett chi2-test i syfte att testa en hypotes kring varför respondenterna börjat träna.  

 

Tabell 5.  Genomfört chi2-test med dikotoma variabler för åldersgrupper, yngre än 50 år 

samt 50 år och äldre, i förhållande till respondenternas (N=70) angivna orsaker och skäl 

till att börja träna.  

Ålder * X² p < 0.05 Fisher 

FaR/rekommendationer 5.14 0,02 0,032 

Vänner 6,93 0,008 0,011 

Vill se bättre ut 9,15 0,002 0,03 

Vill bygga muskler 9,49 0,002 0,003 

 

Tabell 5 visar att det endast var fyra av alternativen som visade en signifikant skillnad 

mellan yngre och äldre kvinnors anledning till att börja träna. Testet visar ett statistiskt 

samband mellan åldersgrupperna och de olika anledningarna att börja träna. Utifrån 

detta chi2-test och tidigare undersökningar (FHI 2011b) så kan slutsatsen dras att ju 

äldre deltagarna är, desto vanligare är det att man har börjat träna efter att ha fått en 

FaR/rekommendation. Tabellen visar även signifikanta skillnader mellan åldersgrup-
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perna när det handlar om att börja träna för att vännerna redan är fysiskt aktiva. Det 

visade sig även att det finns ett samband mellan att man vill se bättre ut och de två 

åldersgrupperna, samt ett lika stort samband för deltagarna att vilja bygga muskler.  

 

I frågeformuläret efterfrågades om de deltagande har upplevt några positiva hälsoeffek-

ter efter att de börjat träna. Även här kunde respondenterna ange flera svarsalternativ, 

vilket samtliga hade utnyttjat. 

 

Tabell 6. Positiva psykiska och fysiska hälsoeffekter av träningen. Mer än ett svarsalter-

nativ kunde anges. Svaren rangordnade i fallande ordning (N = 70). 

Upplevda positiva hälsoeffekter n (% av N) 

Mår bättre   65 (93) 

Känner mig gladare 60 (86) 

Orkar mer i vardagen 51 (73) 

Känner mig starkare 48 (69) 

Sover bättre  48 (69) 

Är piggare  41 (59) 

Fått bättre hållning 31 (44) 

Mer motiverad i vardagen 28 (40) 

Fått bättre självförtroende 24 (34) 

Mindre ont i kroppen 23 (33) 

Mindre smärta nacke/axlar 19 (27) 

Fått bättre kosthållning 18 (26) 

Mindre ont i huvudet 15 (21) 

Mindre smärta knä/höft 14 (20) 

 

Samtliga deltagande upplevde någon eller några positiva hälsoeffekter av att träna. Så 

gott som samtliga respondenter sade sig må bättre av att träna, men även att de kände 

sig gladare. Resultatet av denna fråga visade att de deltagande har upplevt positiva 

hälsoeffekter, såväl psykiska som fysiska. I tabellen visas att de två viktigaste faktorer-

na kan klassas som positiva psykiska effekter av träning, medan de följande två fakto-

rerna på listan anses vara fysiska effekter. Deltagarna har då graderat sin upplevelse av 

att de orkar mer i vardagen och att de känner sig starkare.  I tabellen syns det också att 

om man väljer att slå ihop de faktorer som är kopplade till smärtlindring i samband med 

träning, så kommer det att bli den högsta siffran att förhålla sig till. Även en samman-

slagning av att respondenterna sover bättre och upplever sig vara piggare, skulle bli en 

hög siffra utifrån respondenternas svar. De svar som har samlats in är grundade på 

allmänna definitioner av olika upplevelser, då de psykiska hälsoeffekterna är svårare att 

mäta än de fysiska. 

 

Tabell 6 visade alltså att 93 % av de deltagande upplevde sig må bättre av träning, samt 

att många upplevt både fysisk och psykisk påverkan på hälsan. Nästa fråga i formuläret 

ville istället undersöka vilken av de tidigare nämnda hälsoeffekterna som ansågs vara 

den viktigaste motivationsfaktorn för respondenten att fortsätta vara aktiv.  
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Tabell 7. Viktigaste motivationsfaktor för fortsatt träning hos 70 träningsaktiva kvinnor. 

 

 

När de deltagande fått gradera den enskilt viktigaste motivationsfaktorn för att fortsätta 

träna, så har 37 respondenter angivit alternativet ’att må bättre’ till det som motiverar 

dem till att fortsätta vara aktiva i sin vardag. Det var 53 % av respondenterna som ansåg 

detta, medan 11 respondenter angav att de vill fortsätta vara aktiva just för att de känner 

sig gladare. Dessa två motivationsfaktorer var rankade högst av respondenterna vid 

sammanställningen. De två viktigaste motivationsfaktorerna för att fortsätta vara aktiva 

i sin vardag visade sig vara ’att må bättre’ samt att de känner sig gladare. Dessa högst 

rankade motivationsfaktorer bidrar alltså till fortsatt träning hos drygt två tredjedelar av 

respondenterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktigaste motivationsfaktorn N = 70 (%) 

Mår bättre  37 (53) 

Känner mig gladare 11 (16) 

Känner mig starkare 4 (6) 

Mindre smärta knä/höft 4 (6) 

Orkar mer  4 (6) 

Är piggare  2 (3) 

Mindre ont i kroppen 2 (3) 

Fått bättre hållning 2 (3) 

Fått bättre kosthållning 1 (1) 

Fått bättre självförtroende 1 (1) 

Känner mig mer motiverad 1 (1) 

Mindre ont i huvudet 1 (1) 

Sover bättre  0 (0) 
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Innehållsanalys 

Tabell 8. Innehållsanalys av de svar som kommit in från träningsaktiva kvinnor för att 

användas i motiveringssyfte för fysiskt inaktiva personer till en aktiv vardag. 

Påståenden Kategorier Teman 

Man mår bättre efter aktivitet     

Man blir piggare och sover bättre     

Man blir starkare och orkar mer i vardagen     

Träning kopplar bort stress Fysisk påverkan Fysiska vinster 

Det är en vinst för samhället & individen     

Man lever längre     

Känslan att vara nytränad är svårslagen     

All rörelse är bra      

Träning är glädje     

Man mår bättre psykiskt och blir gladare Psykisk påverkan   

Tränar enbart för att det är roligt och psykiskt 

givande     

Man får egen tid    

Psykiska 

vinster 

Det är svårt att skapa ny rutin     

Man måste hitta sin egen väg     

Det är tufft, men värt resan! 

Övervinna 

motgångar   

Man utvecklar ett bättre tålamod     

Hitta vardagsmotionen, hitta viljan att ta trapporna 

eller cykeln     

Alla har vi varit nya någon gång Vänner &    

Träffa nya vänner Vardagsmotion   

Man kan pusha & peppa varandra   Sociala vinster 

Bra samhörighet bland likasinnade     

Det blir alltid enklare om man är två     

 
De påståenden som använts i innehållsanalysen (tabell 8) är en sammanställning av de 

mest frekventa påståenden som kommit in som svar på den öppna frågan i enkäten ”Vad 

skulle du vilja säga till andra kvinnor för att motivera dem till att bli mer fysiskt 

aktiva?” Av de 70 enkäter som samlats in, hade 63 stycken ett svar på denna fråga.  
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Svaren delades sedan in i fyra kategorier, där fysisk påverkan, vänner och vardags-

motion var de kategorier som oftast återkom. Kategorierna bildade i sin tur tre teman. 

Svaren visade att den största delen av respondenternas svar handlade om fysiska eller 

psykiska vinster i samband med fysisk aktivitet.   

De fyra kategorier som användes i innehållsanalysen var fysisk påverkan, psykisk 

påverkan, vänner/vardagsmotion och att övervinna motgångar. Fysisk påverkan tog upp 

de faktorer som kunde kopplas till kroppen och hälsan och är rent mätbara, medan 

psykisk påverkan mer behandlade det som respondenterna upplevde sig känna. 

Vänner/vardagsmotion var den kategori som innehöll den sociala aspekten men även 

respondenternas uttalande om vardagsmotion så som att ta cykeln istället för bilen eller 

ta trapporna istället för hissen. Att övervinna motgångar var den kategori som tillkom 

sist i analysen, och inkluderar de svar som handlade om att det är svårt att skapa rutiner, 

att det kan vara jobbigt att börja träna samt uppmuntran.  

 
Utifrån dessa kategorier utformades sedan tre teman för att summera respondenternas 

svar för vidare analys. Det första och största temat i analysen var psykiska vinster, där 

man inkluderar det respondenterna upplever eller känner. Dessa uttalanden är svåra att 

mäta ens med mätinstrument, och de är påståenden som kan variera mellan individer. 

Exempel på påståenden inom temat är "Man måste hitta sin egen väg" och "Träning är 

glädje", där det ena indikerar att man måste hitta sin vilja och motivation för att ta sig 

framåt, medan det andra tydligt nog visar ett likhetstecken mellan träning och glädje.  

 

Fysiska vinster var det näst största temat. Här behandlas istället det som haft en mätbar 

effekt på individernas hälsa, så som "Träning kopplar bort stress". Fysiska vinster 

innefattar all typ av smärtlindring som en följd av träning samt påverkan på hälsan, så 

som att man lever längre, något som vissa respondenter var överens om i sina svar. En 

av respondenterna skrev "Känslan av att vara nytränad är svårslagen", vilket kan tolkas 

som både en fysisk och en psykisk vinst. Det tredje och sista temat i analysen var de 

sociala vinsterna av att vara fysiskt aktiv. Respondenterna har i många fall angivit att 

det är roligare att träna tillsammans med någon annan samt att man lär känna nya 

människor. Även påståenden som att det blir en "bra samhörighet bland likasinnade" 

samt att "man kan pusha & peppa varandra", något som i sin tur visar att det finns en 

uppfattning om att man hjälps åt på vägen mot att vara fysiskt aktiv i vardagen. Flera av 

respondenterna menade att "alla har vi varit nya någon gång" och att man ska stötta 

varandra då det kan kännas tungt att skapa nya rutiner så som att bli aktiv efter en längre 

tid som inaktiv. Det var även en av de deltagande som beskrev sin motivation till att 

fortsätta vara aktiv i sin vardag som ”att vara en inspirationskälla för andra”.  

  

Diskussion 
Undersökningen visade att de flesta respondenter valt att börja träna för att de ville må 

bättre eller för att det är roligt. Respondenterna angav även att de mår bättre och känner 

sig gladare på frågan om upplevda positiva hälsoeffekter. Att må bättre graderades av 

många deltagare som den enskilt viktigaste motivationsfaktorn till att fortsätta vara 

aktiv.  Dessutom visade det sig att ju oftare man tränar, desto roligare tycker man att det 
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är. De personer som tränade mer än tre gånger i veckan ansåg oftare att det är roligt att 

träna, jämfört med de som tränar färre än tre gånger per vecka.  

 

Resultatdiskussion 

Responsen vid datainsamlingen var övervägande positiv där respondenterna i många 

fall stannade till i samband med antingen utdelning eller insamling av enkäterna. Många 

ville förmedla sin positiva åsikt om studiens syfte eller beskriva sina erfarenheter 

beträffande vad som hade motiverat dem under deras år i träning. En av respondenterna 

berättade att det som motiverade henne mest var att vara en inspiration för andra. Hon 

ville motivera andra till de beteendeförändringar hon själv hade gjort, från att vara 

stillasittande till att träna några dagar i veckan samt att hon blivit mer medveten om 

vardagsmotionen. En beteendeförändring kan vara svår att åstadkomma om man saknar 

kunskap om hur man tillämpar sina förutsättningar i livet samt hur man går tillväga för 

att skapa nya rutiner (Hultgren 2008). 

 

Respondenterna i undersökningen var mellan 19 – 84 år gamla. Dessa delades in i 

åldersgrupper enligt antagandet att 19-åringen och 70-åringen skulle skilja sig åt i de 

flesta svaren. I studien visade det sig att de var skillnad mellan åldersgrupperna 

beträffande orsaker och skäl till att börja träna. Tidigare studier har visat att ungdomar 

ofta påverkas av sociala och kulturella faktorer (O'Dougherty et al. 2010). Många äldre 

däremot lyfter de sociala aspekterna samt att må fysiskt bättre, som den viktigaste 

motivationen till att vara fysiskt aktiv (Ferrand et al. 2014). 

 

Majoriteten av respondenterna hade tränat mellan 10 – 30 år, vilket var ett positivt 

resultat då det var träningsaktiva kvinnor som var målgruppen som eftersöktes. De 

flesta svarade att träningsfrekvensen var 2 – 4 gånger i veckan. Många av responden-

terna deltog i gruppträning, vilket som standard pågår i 60 minuter, ofta uttryckt som 

hög intensitet. Det betyder att de kvinnor som tränar 2 – 4 gånger i veckan uppfyller de 

rekommendationer som finns kring antalet minuter av hög intensitet på träning. WHO 

menar att man ska sikta på att vara fysiskt aktiv 150 minuter per vecka om man tränar 

med hög intensitet (WHO 2010). En högre träningsfrekvens var dessutom förknippad 

med större glädje. 

 

WHO:s rekommendationer om fysisk aktivitet (2015b), är att man ska vara aktiv minst 

150 minuter per vecka i måttlig intensitet och minst 75 minuter om det är en hög inten-

sitet. Dessa är minimirekommendationer för fysisk aktivitet för en vuxen människa 

(ibid.). Själva ordet fysisk aktivitet lämnar öppet för respondenter i olika undersök-

ningar att själva tolka vad det innebär, om det inkluderar vardagsmotion eller endast 

appliceras på sport (Patay et al. 2015). Det finns även en problematik kring rekommen-

dationerna i och med att all aktivitet på en dag slås samman; de medvetna valen man 

gjort under dagen i att vara aktiv, slås samman med den lågintensiva tiden. Enligt Souto 

Barreto (2015) bör det göras en förändring i detta avseende då det är skillnad på träning 

och fysisk aktivitet.  
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I dataanalysen genomfördes ett chi2-test mellan variablerna ålder och varför responden-

terna började träna. FaR/rekommendationer var den variabel som visade störst signifi-

kans i förhållande till ålder i undersökningen. Eftersom ett chi2-test inte visar vilken 

grupp som hade detta samband kommer det att förbli osagt, men ett troligt antagande är 

att det handlar om ett samband mellan FaR/rekommendationer och den äldre ålders-

gruppen. FaR används ofta inom primärvården som en förebyggande åtgärd för att 

minska risken för ohälsa, men även som en åtgärd vid en ohälsosam livsstil hos 

människor (FHI 2011b).  

 

I undersökningen fick respondenterna genom flera svarsalternativ beskriva varför de 

börjat träna samt ta ställning till om de upplevt några positiva hälsoeffekter av träning. 

Så gott som samtliga deltagande upplevde sig må bättre utav träning och en fysiskt aktiv 

vardag, många angav även ’vill må bättre’ som en viktig faktor till varför de började 

träna. När så många respondenter angivit att de ”vill må bättre” av att träna kan man 

undra var den informationen kommer ifrån. Omgivande faktorer i samhället är troligen 

bidragande i denna uppfattning att man mår bättre av att träna, detta genom information 

ofta förmedlad via olika mediekanaler (FHI 2011b). Eftersom flera svarsalternativ var 

möjliga, blir procentsatsen svår att tyda i och med att procenttalet blir mer än 100 %. 

Det är också svårt att dra direkta slutsatser utifrån siffrorna, dock kan man utläsa att näst 

intill alla upplevde sig må bättre av träning. Procentsatsen ger inte mer än en indikation 

av vilka positiva hälsoeffekter som majoriteten hade upplevt. Det var även en av de 

viktigaste motivationsfaktorerna till att fortsätta vara aktiv, mer än hälften av svaren 

visade detta. Sammantaget visade svaren att respondenterna är eniga om att ”må bättre” 

är en viktig faktor i samband med träning, oavsett om det handlar om att börja eller att 

fortsätta vara aktiv.  

 

Innehållsanalysen som genomfördes började med en mängd påståenden sammanställda 

från de svar respondenterna angivit om att motivera andra till fysisk aktivitet. Dessa 

kodades in i kategorier som senare resulterade i tre teman, fysiska vinster, psykiska 

vinster och sociala vinster. Dessa teman sammanfattade respondenternas svar på frågan 

"Vad skulle du vilja säga till andra kvinnor för att motivera dem till att bli mer fysiskt 

aktiva?". Svaren varierade i såväl innehåll som längd, men budskapet var i många fall 

detsamma, att alla har vi varit nya någon gång. Många av svaren indikerade att de 

sociala vinsterna var avgörande för dem att vara fysiskt aktiva. Flera av respondenterna 

beskrev det som att bitarna föll på plats och underlättade förutsättningarna att vara 

fysiskt aktiv när man kunde träna med en vän eller känna samhörighet med likasinnade 

på träningsanläggningen. Detta går även att koppla till tidigare forskning som visar att 

kvinnor ofta upplever sociala fördelar med att vara fysiskt aktiva, detta genom att det 

sociala nätverket utvidgas och erfarenheter utbyts (Kohl et al. 2012). 

Det många av respondenterna gjorde i sina svar på frågan om hur man kan motivera 

andra, var att sätta likhetstecken mellan träning och glädje, alltså att de upplevde att 

träning gjorde dem gladare i vardagen. En överväldigande majoritet av svaren om 

upplevda hälsoeffekter visade att man kände sig gladare av att träna, men även att 
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många ansåg att glädjen är den motivationsfaktor som gör att de vill fortsätta vara 

aktiva.  

 

I samband med träning hävdar många att de upplever en gemenskap och en samhörighet 

och att fysisk aktivitet därmed främjar välbefinnandet (Ryan et al. 2000). Detta kan 

kopplas till Self-Determination Theory som handlar om den individuella motivationen 

och att känna en mening i det man gör. Genom att individen har funnit den egna viljan 

att genomföra något och inte låter sig påverkas av omgivande faktorer, kommer 

välbefinnandet att stärkas (ibid.). Det vill säga de kvinnor som känner att deras 

träningsvana tillför något i deras vardag, och att detta har en mening, kommer att 

uppleva ett bättre välbefinnande än om träning enbart sågs som tvång eller ett måste. 

 

Metoddiskussion 

Eftersom undersökningen använde en kvantitativ ansats, så ansågs användningen av ett 

frågeformulär för att samla in data vara det bäst lämpade tillvägagångssättet.  Samman-

lagt delades 90 enkäter ut och efter bortfall kvarstod 70 ifyllda enkäter till studien. 

Enkäterna i undersökningen blir ett selektionsbias då deltagarna hittades på träningsan-

läggningarna vid specifika tillfällen (Bryman 2011). Vid de valda tillfällena var det flera 

aktiviteter som fanns att tillgå samt gym, urvalet blev på så sätt varierat och därigenom 

gick det att undvika att urvalet riktades till specifika aktiviteter. Enkäterna delades ut 

tillsammans med ett följebrev och samlades in i en dokumentlåda (med ett brevinkast). 

Lådan bemöttes positivt då den ökade respondenternas möjlighet att känna sig anonyma 

i undersökningen. Frågeformuläret innehöll nio frågor, som tagits fram på egen hand för 

att besvara studiens syfte. Antalet frågor valdes för att minimera frågeformuläret till en 

A4-sida, detta för att locka tänkbara deltagare att delta och inte uppta för mycket av 

deras tid. 

 

Respondenterna fick beskriva de positiva hälsoeffekter de upplevt av att träna. Detta 

kan vara ett systematiskt fel i undersökningen, ett så kallat konfirmeringsbias, som 

handlar om vår omedvetna tendens att vara selektivt uppmärksamma på den information 

som styrker eller bekräftar vår egen uppfattning (Mayor, 2009). Upplevelser varierar 

ofta mellan individer, baserat på individuella förutsättningar och erfarenheter (Hultman 

2008). Eftersom alla individer har olika förutsättningar samt olika erfarenheter, kommer 

definitioner av olika uttryck att variera mellan individer; vissa kommer säkerligen att ha 

liknande förklaringar medan andra avviker radikalt (ibid.). I frågeformuläret användes 

ord så som hälsa, träning och motivation. I och med att ingen entydig definition av 

orden hade bifogats, kom alla respondenter att tolka detta utifrån sina egna definitioner. 

Genom att undersökningen vände sig till träningsaktiva kvinnor och vad som motiverar 

dem till aktivitet, spelar definitionerna en underordnad roll. Att ha samma definition av 

olika uttryck är mest relevant när man undersöker dess påverkan, det finns i detta läge 

inga förväntningar att definitionerna är desamma hos alla deltagare just för att 

undersökningen inte frågar efter några specifika ord (Bonita et al. 2010).  

Sjuttio respondenter är ett för litet urval för att kunna generalisera studiens resultat till 

befolkningen men tillräckligt för att titta på eventuella samband. I och med att data i 
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denna studie grundar sig på respondenternas svar i ett frågeformulär, så kunde under-

sökningen ha ett större antal deltagare jämfört med om en kvalitativ metod hade 

använts. Intervjuer hade varit intressant för att se vad respondenterna skulle ha svarat på 

frågan vad de vill säga till inaktiva kvinnor för att motivera dem till träning, men urvalet 

hade blivit begränsat och därmed svårare att hitta eventuella samband mellan variabler. 

Eftersom deltagarna fick välja om de ville svara på denna fråga om motivation, så fick 

de reflektera över om deras egen motivation var applicerbara på andra. De flesta 

deltagare valde att svara på frågan, och svaren kodades därefter i en innehållsanalys.  

 

Innehållsanalys har sina fördelar och nackdelar precis som alla andra analysmetoder. En 

innehållsanalys är en öppen forskningsmetod och det är lätt att beskriva konkret vad 

man fått fram, samt att den gör det enkelt för uppföljningsstudier (Bryman 2011). 

Svagheterna kan vara att det finns risk för att man drar ohållbara slutsatser eftersom 

man ofta letar efter traditionella markörer för att se eller spåra samband. Dessutom får 

man i en innehållsanalys inte svar på frågor som ”varför” samt att man ofta lägger tyngd 

på mätningarna, som om dessa resultat vore viktigast (ibid.). 

 

I enkäterna efterfrågades respondentens ålder och antal år de varit aktiva för att senare 

grupperas, dels utifrån åldersgrupper dels antal träningsaktiva år. I frågeformuläret 

borde förutbestämda åldersgrupper samt en gruppering av antal träningsaktiva år funnits 

med för att dels underlätta svaren från respondenterna, dels för att undvika felkällor. 

Eftersom respondenterna själva förväntades uppskatta antal år i träning, varierade 

svaren ifrån att skriva exakt antal år till svar så som ”hela livet”, vilket i sin tur blir en 

felkälla i undersökningen. När respondenterna skrivit ”hela livet” blir det automatiskt 

summerat till att vara ekvivalent med åldern på respondenten, men högst troligt är att 

det varit några år i livet då man inte varit träningsaktiv, exempelvis som barn. Så sprid-

ningen med antal år i träning är inte ett mått att fästa för stor vikt vid då svaren är 

ungefärliga från respondenterna. I frågeformulären hade det underlättat både för 

respondenterna samt för sammanställningen av enkäterna, om alla deltagare istället fått 

svarsalternativ att välja bland, förslagsvis de åldersgrupperingar som senare användes. 

Det kan upplevas enklare som respondent att få välja bland svarsalternativ istället för att 

själv reflektera, samt att det underlättar sammanställningen i statistikprogrammet SPSS 

med färre svarsalternativ istället för att försöka uppskatta korrekt antal år utifrån svar 

som ”hela livet”.  

 

Valet av arena var ett bekvämlighetsurval, då kunskap redan fanns om ett varierat urval 

av träningsformer, samt att där passerar dagligen många träningsaktiva kvinnor i olika 

åldrar. Detta kan ha påverkat resultatet då endast två olika arenor användes för datain-

samling, det kunde ha blivit ett större urval om fler arenor involverats. Det var även ett 

bekvämlighetsurval vid själva datainsamlingen, nämligen vid vilka tidpunkter som 

enkäterna delades ut och samlades in. Detta berodde på kunskap om de tidpunkter då 

det tidigare varit ett stort antal träningsaktiva kvinnor i varierande åldrar som befunnit 

sig på den aktuella arenan vid just denna tidpunkt. Hade de inkomna svaren blivit 

annorlunda om andra dagar och/eller andra tider använts? Det kan man inte veta, men 
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det är att betraktas som ett taktiskt övervägande då resultatet i nuläget är svårt att 

applicera på en större grupp i befolkningen. Detta beror på att det är ett för litet urval i 

undersökningen och att det varit ett riktat urval eftersom respondenterna hittats på 

bestämd arena vid bestämd tid.  

Studien hade ett bortfall på 20 personer, vissa på grund av att de inte lämnade tillbaka 

den ifyllda enkäten och några enkäter föll bort då de var felaktigt ifyllda. Hade man valt 

att samla in data via exempelvis en hemsida kanske bortfallet hade varit mindre, men då 

hade man troligtvis förlorat andra ur urvalsgruppen. Att vara på plats och samla in data 

var det som verkade vara bäst lämpat då frågor kan uppstå etc. Att befinna sig på själva 

arenan vid datainsamlingen var ett bra val då den respons som kom in utöver datainsam-

lingen gav ett breddat perspektiv, nämligen att få höra respondenterna med egna ord 

berätta om erfarenheter och upplevelser.  

 

Förslag till vidare forskning 

Det finns mycket forskning inom området fysisk aktivitet och vad som kan motivera 

människor till att bli fysiskt aktiva. Men det saknas vetskap och vetenskap om hur man 

kan använda de befintliga resurser som redan finns, nämligen de redan fysiskt aktiva. 

Skulle man kunna man använda sig av de redan aktiva personerna i en eventuell inter-

vention? Många av deltagarna i denna undersökning hävdade att sociala vinster var en 

viktig del av träningen så ett förslag på intervention är där man utgår från motivations-

samtal i fokusgrupper där man blandar fysiskt aktiva samt inaktiva kvinnor. Då får de 

fysiskt aktiva personerna möjlighet att reflektera och delge sina orsaker till en aktiv 

vardag samt att de fysiskt inaktiva personerna får en chans till samhörighet och 

samtidigt möjligheten att reflektera och ta del av andras motivationsfaktorer och på så 

sätt försöka hitta egen motivation. Detta skulle kunna bli en igenkänningsfaktor då det 

är erfarenheter som delas mellan personer istället för att dokument från en myndighet 

ska rekommendera insatser. Om man skulle kunna använda sig av dessa erfarenheter i 

framtida hälsointerventioner, där personer med egna erfarenheter får agera draghjälp åt 

dem med mindre erfarenhet, så skulle man kunna spara pengar för samhället, men även 

bidra till att skapa en gemenskap. Sammantaget skulle detta skapa ett hälsofrämjande 

arbete och samtidigt förebygga ohälsa.   

 

Slutsats 
Kvinnorna i studien ansåg sig må bättre av träning samt att de upplevde en samhörighet 

med andra träningsaktiva kvinnor i samband med träningen. Respondenterna hävdade 

även att, trots att det är jobbigt att börja träna så har det sina fördelar att vara fysiskt 

aktiv, man mår bättre och upplever sig gladare. Andra fördelar var att träningen ofta 

användes som ett smärtlindrande komplement i vardagen då de deltagande i många fall 

upplevt mindre smärta i kroppen, samt att sömnen påverkats till det bättre då många ofta 

upplevde att man sover bättre och är piggare om dagarna. Deltagarna var överens om att 

det finns fysiska, psykiska och sociala vinster med att vara fysiskt aktiv i sin vardag. 
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Bilaga 2; Följebrev 
 
 

Vilken är just din drivkraft? 
 
Jag heter Charlotte Haglund och pluggar mitt sista år vid 
Högskolan i Gävle för att bli hälsopedagog. Just nu skriver 
jag mitt examensarbete om träningsaktiva kvinnors 
motivation till att vara fysiskt aktiva.  
Jag skulle bli väldigt tacksam om du väljer att delta i min 
undersökning genom att svara på en kort enkät. Jag vill 
undersöka vad som motiverar just dig till att fortsätta 
vara aktiv i din träning.  
Enkäterna är anonyma och kommer endast att användas i 
mitt examensarbete. Enkäten tar ungefär 5 minuter att 
genomföra.  
 
Har du några frågor?   

Stort tack för din medverkan! 
 
Charlotte Haglund 
charlotte.haglund@hotmail.com 
 
 
 
 

Gisela van der Ster 
Gisela.vanderSter@hig.se 
(Min handledare under examensarbetet) 
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