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Abstrakt 
 
Introduktion: Sveriges befolkning är idag otillräckligt fysiskt aktiva enligt 

rekommendationerna som finns på minst 150 minuters fysisk aktivitet varje vecka. Detta trots 

att det finns många kända hälsofördelar med att vara fysiskt aktiv. Brist på motivation är en 

faktor som påvisats vara bidragande till att personer rör på sig för lite. Syftet med studien var 

därför att jämföra skillnader i typ av motivation och fysisk aktivitetsnivå och om det finns 

skillnader beroende på kön och ålder.  

Metod: Data samlades in via en onlineundersökning, där 251 deltagare mellan 18-64 år 

svarade på Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-2 (BREQ-2) och The Godin-

Shephard Leisure-Time Exercise Questionnaire (GLTEQ).  

Resultat: ANOVA visade signifikanta skillnader mellan motivationstyper och aktivitetsnivå, 

där personer som klassades som högaktiva hade mest motivation till fysisk aktivitet. Kvinnor 

hade mer introjicerad reglering och män mer identifierad reglering. Personer 18-24 år visade 

signifikant mer yttre reglering. 

Konklusion: Utifrån resultaten är det svårt att fastställa vilken motivationstyp som är mest 

bidragande till att personer är fysisk aktiva, däremot finns det indikationer på att all typ av 

motivation krävs för att vara fysiskt aktiv. Framtida forskning skulle kunna göra mer 

omfattande undersökningar på en bredare population för att få en mer fördjupad förståelse.    

Nyckelord: Inre motivation, yttre motivation, åldersskillnader, könsskillnader, träning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  
Introduction: The Swedish population does not meet the recommendations for 150 minutes 

physical activity per week, even though the health benefits from being physically active is 

well known. Lack of motivation is a variable that contributes to this problem and results in 

insufficiently physical activity. This study aimed to explore differences in types of motivation 

and physical activity level, and also see if there is any differences between gender and age.  

Methods: Participants (n = 251) between 18-64 years of age completed an online survey, 

based on Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-2 (BREQ-2) and The Godin-

Shephard Leisure-Time Exercise Questionnaire (GLTEQ).  

Results: ANOVA showed significant differences between type of motivation and activity 

level. The high-active group had more motivation to physical activity than less active groups. 

Women had more introjected regulation than men, while men had more identified regulation 

than women. People between 18-24 showed significant more extrinsic regulation.  

Conclusion: Based on the findings, it is difficult to define which motivation type that main 

contributes to physical activity, but there are indications that all types of motivation is 

important for being physically active. Future research could do a more extended investigation 

on a wider population to get a deeper insight. 

Keywords: Intrinsic motivation, extrinsic motivation, age differences, gender differences, 

exercise   
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Introduktion 
 

Det är ett välkänt hälsoproblem att människor runt om i världen rör på sig för lite. Det finns 

rekommendationer från World Health Organization (WHO) (World Health Organization, 

2010) för personer mellan 18-64 år att utföra minst 150 minuter moderat eller 75 minuter 

högintensiv fysisk aktivitet per vecka. Forskning har påvisat att mer än 150 minuter moderat 

ansträngande fysisk aktivitet per vecka kan minimera risken att dö av sjukdomar till följd av 

fysisk inaktivitet (Arem, Moore, Patel, Hartge, De Gonzalez, Visvanathan, Campbell, 

Freedman, Weiderpass, Adami, Lee, Matthews & Linet, 2015). Fysisk aktivitet (FA) 

definieras som all kroppslig rörelse producerad av skelettmuskulaturen som resulterar i 

energiförbrukning (Caspersen, Powell & Christenson, 1985). Under begreppet FA ingår 

träning, som Caspersen et al. (1985) förklarar som en planerad och målmedveten FA, i syfte 

att förbättra eller bibehålla fysiska färdigheter. Det finns mycket positiva hälsofördelar med 

att vara fysiskt aktiv, exempelvis förbättrad hjärtfunktion genom ökad blodgenomströmning 

samt förbättrad kroppssammansättning till följd av bland annat reducerad bukfetma (Rhodes, 

Janssen, Bredin, Warburton & Bauman, 2017). Kontinuerlig FA har setts kunna minska eller 

förhindra viktökning över tid (Reiner, Niermann, Jekauc & Woll, 2013). Det finns 

indikationer på att FA med högre ansträningsnivå i yngre vuxenålder kan leda till minskad 

viktökning under hela livet (Hankinson, Daviglus, Bouchard, Carnethon, Lewis, Schreiner, 

Liu & Sidney, 2010). I Sverige år 2013 uppnådde 12% av befolkningen inte 

rekommendationerna för FA (Gerovasili, Agaku, Vardavas, & Filippidis, 2015). Nya siffror 

från 2018 visar att andelen otillräckligt fysiskt aktiva personer i landet ökat från 12% till 33% 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Att vara otillräckligt fysiskt aktiv kan öka riskerna för 

exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och typ-2 diabetes (Carter, Hartman, Thjissen & 

Hopkins, 2017; Conklin, Lambert & Cranage, 2005; Lim, Park, Kong, Sim, Kim, Kim & 

Choi, 2017; Racette, Deusinger, Strube, Highstein & Deusinger, 2005). Trots att mycket 

forskning visar vilka negativa konsekvenser på den fysiska hälsan som låg FA kan leda till 

(Emerson, Merrill, Shedd, Bilder & Siddarth, 2017; Holtermann, Marott, Gyntelberg, 

Søgaard, Suadicani, Mortensen, Prescott & Schnohr, 2013; Lee, Shiroma, Lobelo, Puska, 

Blair, Katzmarzyk & Lancet, 2012), ökar antalet personer som rör på sig för lite för varje år. 

En stor bidragande faktor till detta har visat sig vara brist på motivation eller ingen motivation 

alls, som ofta benämns som amotivation (Koronios & Kriemadis, 2018; Teixeira, Carraça, 

Markland, Silva & Ryan, 2012). Mycket forskning har undersökt motivation kopplat till FA 
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och en teori som använts inom området är Self-Determination Theory (SDT: Ryan & Deci, 

2000). SDT bygger på faktorerna autonomi, kompetens och samhörighet, som tillsammans 

kan skapa motivation till träning och bidra till ett vidmakthållande träningsbeteende (Ryan & 

Deci, 2000; Teixeira et al., 2012; Zuckerman, Porac, Lathin, Smith & Dec, 1978). Tidigare 

forskning (Lindwall, Ivarsson, Weman-Josefsson, Jonsson, Ntoumanis, Patrick, Thøgersen-

Ntoumani, Markland, & Teixeira, 2017) har sett att personer som är motiverade till FA ofta 

har flera olika anledningar till att träna och det kan skilja sig mellan individer varför de tränar; 

i vilket syfte och vad de vill uppnå för resultat. Dessa motiv kan exempelvis vara en vilja att 

uppnå förbättrad hälsa, fitness eller utseende (Ingledew, Markland & Ferguson, 2009). Denna 

typ av träning som genomförs i syfte att uppnå resultat hänvisas till yttre motivation 

(Vlachopoulos & Gigoudi, 2008). Enligt en modell av Ryan & Deci (2000) finns det olika 

typer av yttre motivation; yttre reglering, introjicerad reglering, identifierad reglering och 

integrerad reglering. Yttre reglering är minst självstyrande och personen utför aktiviteten i 

syfte att uppfylla externa krav. Introjicerad reglering innebär att personen utför aktiviteten för 

att undvika skuld eller ångest; externa uppfattningar som inte upplevs som en del av sig själv. 

Identifierad reglering betyder att aktiviteten är ett medvetet val eller att den är en del av 

personens värderingar. Integrerad reglering innebär att aktiviteten helt är i linje med ens 

personlighet. Motsatsen till yttre motivation är inre motivation, som innefattar inre reglering 

och innebär att personen har en självstyrd drivkraft att träna för nöjets skull (Dacey, Baltzell 

& Zaichkowsky, 2008). En studie (Ntoumanis, Stenling, Thøgersen‐Ntoumani, Vlachopoulos 

Lindwall, Gucciardi & Tsakonitis, 2018) visar att personer som drivs av inre motivation och 

en vilja att träna för sin egen skull är mer benägna till träning. Inre motivation är en viktig 

faktor även för vidmakthållande av ett träningsbeteende under längre tid (Mahony, Blake, 

Matthews, Donnoghue & Cunningham, 2018). Samtidigt kan personer som är fysiskt aktiva 

känna både inre motivation, genom upplevd kompetens och intresse, och yttre motivation i 

och med en vilja att förbättra sin fysik och för socialt umgänge (Geller, Renneke, Custer & 

Tigue, 2018). Yttre faktorer kan alltså fungera som en drivkraft till att träna, vilket i sin tur 

leder till ökad FA och kan resultera i ökad inre motivation (Mahony et al., 2018).  

 

Det finns flertalet studier som undersökt samband mellan de olika regleringarna och huruvida 

dessa motiverar människor till att vara fysiskt aktiva. Mahony et al. (2018) fann ett samband 

mellan identifierad och inre reglering, som visade att båda ökade stegvis med ökad nivå av 

FA. Ett positiv samband sågs mellan autonomi och identifierad och inre reglering, samtidigt 

som autonomi var negativt korrelerat med extern reglering och amotivation (Weman-
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Josefsson, Lindwall & Ivarsson, 2015). Andra studier har undersökt skillnader mellan män 

och kvinnor i olika åldrar. Kvinnor har rapporterat större yttre motivation till att vara fysiskt 

aktiv, medan män har visat högre nivå av självbestämmande och inre motivation till träning 

(Egli, Bland, Melton & Czech, 2011; Mahony et al., 2018). Män har påvisat högre yttre 

reglering och introjicerad reglering (Weman-Josefsson et al., 2015), som var positivt för deras 

träningsvanor medan identifierad reglering främjade kvinnor att träna. Vidare förklarar 

Weman-Josefsson et al. (2015) att yngre vuxna (18-45 år) visade högre yttre och introjicerad 

reglering än äldre vuxna (46-78 år). Samtidigt såg Brunet och Sabiston (2011) att yngre vuxna 

(18-24 år) upplevde högre nivå av inre motivation än personer i medelåldern (45-64 år). 

Studier som genomförts inom ämnet har undersökt universitetsstudenter (Egli et al., 2011; 

Mahony et al., 2018) eller större grupper (Weman-Josefsson et al., 2015), men färre studier 

har använt sig av specifika åldersindelningar. Eftersom tidigare studier (Brunet & Sabiston, 

2011; Egli et al., 2011; Mahony et al., 2018) har visat att det finns individuella skillnader 

beroende på kön och ålder vad som motiverar till träning, är det därför viktigt med 

åldersindelning och mer specifikt kunna identifiera skillnader i olika målgrupper.  

 

Syfte  
Det primära syftet med denna studie är att jämföra skillnader i typ av motivation och fysisk 

aktivitetsnivå hos svenska män och kvinnor i åldrarna 18-64 år. Det kommer även undersökas 

om det finns skillnad i motivation mellan män och kvinnor i olika åldrar. 

 

Frågeställningar  

Finns det skillnader i typ av motivation och fysisk aktivitetsnivå? 

Finns det köns- och åldersskillnader i typ av motivation till fysisk aktivitet?  

 
Metod 
 

Design och procedur 

Det genomfördes en tvärsnittsstudie om motivation och FA genom en enkätundersökning. 

Endast motivation till FA undersöktes, studien tog inte hänsyn till andra faktorer som kan 

påverka personer att vara fysiskt aktiva. Enkäten (se bilaga 1) skapades i ett Google formulär 

och delades som en länk via författarnas Facebooksida. Enkäten bestod av totalt 24 frågor om 

kön, ålder, motivation enligt Behavioural Regulation In Exercise Questionnaire-2 (BREQ-2) 
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och fysisk aktivitet enligt The Godin-Shephard Leisure-Time Exercise Questionnaire 

(GLTEQ).  Samtliga personer som fyllde i enkäten var anonyma. Innan studiens 

genomförande testades enkäten på ett antal personer för att kontrollera att enkätens 

utformning uppfattades korrekt. 

 

Deltagare  

Personer som inkluderades i studien var män och kvinnor mellan 18-64 år, som bestämdes 

enligt WHO:s rekommendationer för FA för denna population. Det krävdes att deltagarna 

svarade med rätt enhet och fullständigt på samtliga frågor i enkäten för att kunna analysera 

svaren. Åldersindelningen (18-24 år, 25-44 år och 45-64 år) bestämdes innan datainsamlingen 

enligt tidigare studier inom liknande områden (Adams & Schoenborn, 2006; Brunet & 

Sabiston, 2011; Wilson, Elliott, Eyles & Keller-Olaman, 2007).  

 

Mätmetoder  

Motivation   

Deltagarnas reglering av motivation till träning mättes med en översatt version av den 

validerade enkäten BREQ-2 (Markland & Tobin, 2004). Enkäten (se bilaga 1) består av frågor 

som mäter; amotivation (fyra frågor, exempelvis “Jag ser inte poängen med att träna”), inre 

reglering (fyra frågor, exempelvis “Jag tycker att träning är en lustfylld aktivitet”), 

identifierad reglering (fyra frågor exempelvis “Det är viktigt för mig att träna regelbundet”), 

introjicerad reglering (tre frågor, exempelvis “Jag skäms när jag missar ett träningspass”) och 

yttre reglering (fyra frågor, exempelvis “Jag känner press från mina vänner/min familj att 

träna). Formuläret består sammanlagt av 19 frågor. Frågorna besvaras genom att ange en 

siffra på en skala från 0 = stämmer inte på mig till 4 = stämmer helt på mig.  

  

Fysisk aktivitet  

Deltagarnas fysiska aktivitet mättes med en översatt version av den validerade enkäten 

GLTEQ (Godin, 2011). Enkäten (se bilaga 1) består av tre frågor om ansträngningsgrad av 

genomförd FA under en sjudagarsperiod. Deltagaren ska ange antal gånger träning i mer än 

15 minuter sker vid varje intensitet; ansträngande träning, moderat ansträngande träning och 

låg ansträngande träning. En totalpoäng räknas därefter ut, där en poäng på >24 = högaktiv, 

14-23 = moderat aktiv och <14 = lågaktiv. GLTEQ är validerad att kunna dela in friska 18-64 

åringar i kategorier som aktiva eller otillräckligt aktiva (Amireault & Godin, 2015).  
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Statistiska analyser 

Alla statistiska analyser gjordes i Microsoft Excel 2016. All data presenteras i tabeller som 

deskriptiv data med medelvärden och standardavvikelser. Endast data från korrekt ifyllda svar 

sammanställdes och analyserades. Data testades för normalfördelning med histogram och 

visuell bedömning. Data sågs inte vara normalfördelad, dock användes ANOVA för 

normalfördelade data eftersom det var vad som krävdes av författarna till detta arbete. För att 

jämföra skillnader i typ av motivation och fysisk aktivitetsnivå användes envägs ANOVA. I 

analysen att jämföra män och kvinnor mot varandra, samt olika åldersgrupper användes 

envägs ANOVA. Statistisk signifikans för denna studie sattes till p < 0.05.  

 

Etiska aspekter  

Deltagarna blev informerade om att deltagande var anonymt och att de kan avsluta sin 

medverkan innan det har skickat in svaren. De insamlade svaren används endast i denna 

uppsats och inga resultat kommer att publiceras utanför utbildningen. Resultaten redovisas 

inte individuellt, endast på gruppnivå. Genom att svara på enkäten gavs samtycke till att 

medverka i studien. 

 

Resultat 
 

Antal personer som besvarade enkäten var 287 stycken, varav 36 stycken som inte hade svarat 

med rätt enhet på frågorna angående FA exkluderades i analysen. Totalt analyserades 251 

svar från enkäten, varav 73% (n= 182) från kvinnor och 27% (n= 69) från män. Tre 

förutbestämda åldersgrupper för de båda könen analyserades, där 25% (n= 64) av deltagarna 

var mellan 18-24 år, 44% (n= 110) var mellan 24-44 år och 31% (n= 77) var mellan 45-64 år 

(tabell 1). Fördelningen av deltagarnas uppskattade fysiska aktivitetsgrad visas i tabell 2, där 

totalt 82% (n= 205) klassificerades som högaktiva, 11% (n= 27) som moderat aktiva och 7% 

(n= 19) som lågaktiva. Envägs ANOVA användes för jämförelser mellan grupperna. 
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Tabell 1. Deskriptiv data över antal deltagare uppdelat efter kön och ålder. 

Ålder 18-24 25-44 45-64 

Kvinnor (n=182) 53 76 53 

Män (n=69) 11 34 24 

 

Tabell 2. Deskriptiv data för deltagarnas fysiska aktivitetsgrad från GLTEQ uträknat i 

procent.  

Aktivitetsgrad Hög Moderat Låg 

Män (n=69) 84% 7% 9% 

18-24 (n=11) 100% 0% 0% 

25-44 (n=34) 88% 3% 9% 

45-64 (n=24) 71% 17% 12% 

Kvinnor (n=182) 81% 12% 7% 

18-24 (n=53) 91% 7% 2% 

25-44 (n=76) 79% 12% 9% 

45-64 (n=53) 74% 17% 9% 

The Godin-Shephard Leisure-Time Exercise Questionnaire (GLTEQ). 

 

Skillnader i motivation mellan aktivitetsgrupper  

Analysen visar att det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan FA och typ av motivation 

(tabell 3). Den lågaktiva gruppen rapporterade mest amotivation jämfört med den moderat 

aktiva gruppen (p < 0.01), samt högaktiva gruppen (p < 0.001). Den högaktiva gruppen hade 

högre grad av introjicerad reglering jämfört med den lågaktiva gruppen (p < 0.001), samtidigt 

som den moderat aktiva gruppen hade mer introjicerad reglering än lågaktiva gruppen (p < 

0.01). Högaktiva gruppen visade sig ha mer identifierad reglering jämfört med både moderat 

aktiva (p < 0.001) och lågaktiva (p < 0.001). Den moderat aktiva gruppen hade högre grad av 

identifierad reglering än lågaktiva  

(p < 0.05). Inre reglering var störst bland den högaktiva gruppen och en signifikant skillnad 

fanns mellan högaktiva och lågaktiva (p < 0.001). Den moderat aktiva gruppen hade högre 

grad av inre reglering än den lågaktiva gruppen (p < 0.001).  

 

Skillnader i motivation mellan kön och åldersgrupper 

Analysen visar att det finns skillnader i typ av motivation mellan män och kvinnor, samt 

skillnader mellan åldersgrupper inom respektive kön (tabell 3). Kvinnor visade sig ha mer 

introjicerad reglering jämfört med män (p < 0.05), medan män hade mer identifierad reglering 
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jämfört med kvinnor (p < 0.001). Bland kvinnor hade gruppen 18-24 år högre yttre reglering 

jämfört med gruppen 25-44 år (p < 0.05) och 45-64 år (p < 0.05). Gruppen 25-44 år hade 

högre yttre reglering jämfört med gruppen 45-64 år (p < 0.05). Kvinnor 18-24 år hade högre 

introjicerad reglering jämfört med gruppen 45-64 år (p < 0.001). Kvinnor 25-44 år 

rapporterade högre introjicerad reglering jämfört med gruppen 45-64 år (p < 0.001). Bland 

män visade gruppen 18-24 år högre yttre reglering jämfört med 25-44 åringar (p < 0.05) och 

45-64 år (p < 0.05).  

 

Tabell 3. BREQ-2 resultat i medelvärde för alla deltagare. 

 Motivationsregleringar Amotivation  Yttre  Introjicerad Identifierad Inre 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Fysisk aktivitet 
     

Hög (n=205) 0.54 (1.36) 0.86 (1.23) 1.88 (1.12) 6.7 (1.65) 10.04 (2.34) 

Moderat (n=27) 0.58 (1.03) 0.74 (1.25) 1.82 (1.05) 4.81 (2.05) 7.98 (3.26) 

Låg (n=19) 2.64 (3.27) 1.21 (1.43) 0.91 (0.86) 3.13 (2.37) 4.42 (3.73) 

Signifikans  0.000*** 0.42 0.001** 0.000*** 0.000*** 

Kön 
     

Kvinnor (n= 182) 0.67 (1.47) 0.97 (1.36) 1.93 (1.19) 5.96 (2.00) 9.23 (3.10) 

Män (n=69) 0.78 (2.02) 0.86 (0.98) 1.54 (1.11) 6.94 (1.93) 9.79 (2.67) 

Signifikans  0.62 0.54 0.02* 0.000*** 0.19 

Åldersgrupper Kvinnor 
     

18-24 (n=53) 0.41 (0.99) 1.5 (1.49)  2.29 (1.05) 6.35 (1.75) 9.47 (2.60) 

25-44 (n=76) 0.73 (1.71) 0.95 (1.36) 2 (1.10) 5.97 (2.20) 9.29 (3.19) 

45-64 (n=53) 0.85 (1.52) 0.5 (1.00) 1.37 (0.96) 5.56 (1.87) 8.93 (3.45) 

Signifikans  0.28 0.000*** 0.000*** 0.12 0.66 

Åldersgrupper Män 
     

18-24 (n=11)  0.75 (1.01) 1.64 (1.60) 2.18 (1.16) 7.39 (1.59) 10.84 (1.36) 

25-44 (n=34) 0.73 (2.38) 0.72 (1.08) 1.55 (1.03) 6.98 (2.06) 9.75 (2.74) 

45-64 (n=24) 0.88 (1.87) 0.65 (0.94) 1.22 (1.12) 6.69 (1.93) 9.38 (2.98) 

Signifikans  0.96 0.04* 0.06 0.61 0.32 

Medelvärde (M) för alla deltagare uppdelade i grupper utifrån fysisk aktivitetsgrad, kön och ålder. 
(SD ± = standarddeviation) *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001. Envägs ANOVA. 
 

Diskussion 
 
Denna studie hade som syfte att jämföra skillnader i typ av motivation och fysisk 

aktivitetsnivå och om det finns skillnader mellan män och kvinnor i olika åldrar. I studien 

jämfördes de fem motivationsregleringarna och de olika aktivitetsgrupperna. Vidare 
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jämfördes de olika motivationsregleringarna mellan män och kvinnor, samt mellan de olika 

åldersgrupperna inom respektive kön.  

 

Tidigare forskning har sett samband mellan inre och identifierad reglering där båda ökade 

stegvis med ökad nivå av FA (Mahony et al., 2018). Resultatet i denna studie visar på 

liknande mönster i och med att personer som klassades som högaktiva hade högre inre och 

identifierad reglering än både moderat aktiva och lågaktiva. Identifierad och inre reglering 

förklaras ligga närmast inre motivation och är positivt för autonomi (Weman-Josefsson et al., 

2015), som i sin tur är en viktig faktor för individens inre motivation (Ryan & Deci, 2000). 

Högre inre och identifierad reglering kan därför indikera på högre inre motivation. Mer inre 

motivation kan leda till mer FA (Ntoumanis et al., 2018), samtidigt skulle en ökning av FA 

kunna resultera i att individens inre motivation ökar vilket tidigare har diskuterats (Mahony et 

al., 2018). Vilken av dessa faktorer som är den primärt viktigaste för att individer ska känna 

egen vilja och inre drivkraft att träna är därför svårt att veta. Inre motivation skulle kunna öka 

som ett resultat av mer FA, det krävs nödvändigtvis inte mycket inre motivation för att börja 

träna. Istället kan det spela en viktigare roll i arbetet att hålla motivationen vid liv under en 

längre tid. Ett vidmakthållande träningsbeteende kan vara viktigare att eftersträva hellre än att 

försöka få fler att vara mer tillfälligt fysiskt aktiva, eftersom hälsoriskerna minskar med 

kontinuerlig FA. Det som bör eftersträvas är att personer tar sig ut på olika fysiska aktiviteter 

dagligen som är mer eller mindre fysiskt ansträngande, och mer långsiktigt kan resultera i 

positiva hälsoeffekter och motivera individen ytterligare till FA. 

 

Vidare i denna studie sågs kvinnor ha signifikant högre introjicerad reglering jämfört med 

män och män hade signifikant högre identifierad reglering jämfört med kvinnor, vilket går i 

linje med tidigare forskning (Guérin, Bales, Sweet & Fortier, 2012). Däremot motsägs detta 

av andra som visat att kvinnor har högre identifierad reglering och män högre introjicerad 

reglering (Weman-Josefsson et al., 2015). Huruvida högre introjicerad reglering eller mer 

identifierad reglering har betydelse för hur fysiskt aktiva individer är går att diskutera. 

Eftersom kvinnor i denna studie visade sig ha mer yttre och introjicerad reglering och män 

högre inre och identifierad reglering, skulle det kunna innebära att kvinnor har mer yttre 

motivation och män mer inre motivation till FA som även tidigare studier spekulerat om (Egli 

et al., 2011; Mahony et al., 2018). Detta skulle kunna innebära att män är mer fysiskt aktiva 

än kvinnor. Weman-Josefsson et al. (2015) såg att män var högaktiva i större utsträckning än 

kvinnor men mindre moderat aktiva, vilket likaså gick att urskilja i denna studies resultat. 
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Däremot observerades ingen nämnvärd skillnad gällande den totala fysiska aktivitetsmängden 

mellan könen. Bland åldersgrupperna sågs en trend att den yngsta gruppen bland båda könen 

hade högst andel högaktiva personer samtidigt som de hade mest yttre och inre motivation till 

FA. Dessa resultat skulle kunna indikera på att det inte är typen av motivation till FA som 

påverkar om personer kommer vara fysiskt aktiva, utan att motivation finns.  

 

De mest anmärkningsvärda skillnaderna inom åldersgrupperna var att yngre personer 

påvisade mer yttre reglering; kvinnor 18-24 år hade signifikant mer yttre reglering jämfört 

med resterande åldersgrupper, samtidigt som kvinnor 25-44 år hade mer yttre reglering 

jämfört med 45-64 åringar. Män 18-24 år visade signifikant mer yttre reglering jämfört med 

resterande åldersgrupper. Med tanke på den trend som visade att den yngsta åldersgruppen 

hade flest högaktiva personer samtidigt som de visade signifikant mer yttre reglering än äldre 

personer, är det svårt att bestämma huruvida yttre reglering kan vara negativt för FA. Det 

skulle istället kunna vara positivt eftersom resultaten i denna studie indikerar på att yttre och 

inre motivation tillsammans skulle kunna skapa en tillräckligt hög motivation till FA. 

Däremot om individer enbart drivs av yttre motivation till FA skulle det kunna vara negativt 

för deras fysiska aktivitetsvanor och ohållbart i ett längre hälsoperspektiv. Fortsättningsvis är 

det svårt att fastställa vilken eller vilka motivationsregleringar som primärt främjar FA bland 

män och kvinnor i olika åldrar. Eftersom tidigare studier (Dacey et al., 2008; Phillips, 

Schneider & Mercer, 2004; Weman-Josefsson et al., 2015) inklusive den aktuella studien, 

visat tecken på att motivation minskar med stigande ålder och att äldre personer behöver 

känna mer inre motivation för att vara fysiskt aktiva jämfört med yngre personer, behöver 

dessa skillnader tas hänsyn till i arbetet med att motivera personer till FA genom hela livet. 

Mer FA skulle resultera i friskare individer och minska andelen insjuknade i dödliga 

sjukdomar som en påföljd av fysisk inaktivitet. Det krävs kunskap och kompetens för att 

motivera personer redan i yngre ålder att vilja vara fysiskt aktiva, som kan resultera i ett 

vidmakthållande beteende genom hela livet. 

 

Metodologiska reflektioner 

Det fanns skillnader i urval av deltagare mellan denna studie och andra, som rekryterat 

deltagare som förväntades vara fysiskt aktiva (Egli et al., 2011; Mahony et al., 2018; Weman-

Josefsson et al., 2015). Tanken med denna studie var att rekrytera försökspersoner utan 

specifika inklusionskriterier via sociala medier och nå ut till mer eller mindre fysiskt aktiva 

personer. Däremot kan det uppstå bias vid sådan typ av rekrytering om personer som inte är 
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fysiskt aktiva inte svarar på enkäten för att den handlar om FA. En ytterligare bias kan vara att 

personer som svarade över- eller underrapporterade sin FA och inte svarade sanningsenligt, 

vilket är vanligt när personer själva ska uppskatta sin fysiska aktivitetsnivå (Prince, Adamo, 

Hamel, Hardt, Gorber & Tremblay, 2008). Det finns även en viss problematik med enkäter 

som innehåller skattningsskalor, att veta huruvida personer förstått frågan och skattar därefter.  

 

Resultatet av undersökningen visade att det var betydligt fler kvinnor än män som svarade på 

enkäten och det har även setts i andra studier (Egli et al., 2011; Geller et al., 2018; Mahony et 

al., 2018). Det skulle vara givande för framtida forskning att veta hur mäns deltagande i 

frivilliga onlineundersökningar ska kunna öka för att få ett mer jämställt resultat. Det var även 

en ojämn fördelning mellan åldersgrupperna, vilket kan ha påverkat resultaten. Enkäterna som 

användes i denna studie är validerade på engelska men översattes till svenska, vilket kan leda 

till en viss problematik om översättningen inte blivit korrekt. Vidare finns det brister med 

uträkningen av svaren från främst BREQ-2 formuläret, i och med att författarna i denna studie 

inte funnit ett tydligt tillvägagångssätt för detta. Samtidigt kan resultaten i studien analyserats 

annorlunda än tidigare forskning. Eftersom yttre och introjicerad reglering kategoriserades 

som yttre motivation, identifierad och inre reglering som inre motivation medan amotivation 

analyserades som en separat kategori. Andra studier har kategoriserat amotivation och yttre 

reglering som yttre motivation medan introjicerad, identifierad och inre reglering analyserats 

som inre motivation (Mahony et al., 2018). Framtida studier som använder sig av samma 

formulär bör tänka på hur resultaten ska analyseras för att få korrekta värden samt att 

resultatet kan utvärderas olika beroende på syftet och är därför en viktig reflektion att ha i 

åtanke. Baserat på att datan inte var normalfördelad var det fel att använda ANOVA test. Mer 

passande hade varit att använda Kruskall Wallis test för data som inte var normalfördelad. 

Bonferroni post-hoc test hade varit fördelaktigt att använda för att kontrollera för 

massignifikans i samband med upprepade jämförelser.  

 

Konklusion  

Denna studie observerade att personer som var högaktiva hade mer motivation jämfört med 

de som var lågaktiva. Det kan tyda på att det finns ett värde i att hitta sätt att kunna motivera 

alla individer oavsett kön och ålder, främst de som är otillräckligt fysiskt aktiva. Dessa 

resultat skulle kunna användas av personer vars arbete är att motivera till FA, för att öka 

andelen fysiskt aktiva personer och hjälpa dessa att motivera sig själva till FA. En reflektion 

från författarna är att det är svårt att veta huruvida inre motivation är det som leder till träning 
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eller om det är träning som leder till inre motivation. På grund av studiens utformning går det 

inte att bestämma vad som egentligen föranleder det andra. Framtida studier skulle kunna 

tillämpa interventioner på personer som inte tränar för att se förändringar i motivation över 

tid. Vidare kan det vara fördelaktigt i framtida arbeten som undersöker skillnader mellan olika 

åldersgrupper, att använda sig av åldersindelningar likt denna studie för att mer specifikt 

kunna identifiera likheter och olikheter. Mer forskning krävs inom detta område för att få en 

mer fördjupad förståelse för vilka motivationstyper som primärt främjar personer till FA. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Tränarprogrammet Termin 6 på Umeå Universitet som skriver 
kandidatuppsats inom ämnet Idrottsmedicin. Denna enkät ämnar undersöka motivation till 
fysisk aktivitet bland män och kvinnor i olika åldrar. Du som medverkar kommer att svara på 
frågor om din motivation till fysisk aktivitet och träning. Studien är i utbildningssyfte och 
resultaten kommer inte att användas eller publiceras utanför utbildningen. Deltagandet är 
anonymt och du kan avbryta din medverkan när du vill. All data är anonym och inga resultat 
kommer att redovisas individuellt.  
 
Vi ser gärna att du svarar på enkäten innan söndag 29/4 Kl. 18.00. Din medverkan kommer 
vara till stor hjälp i vårt arbete! 
 
Hälsningar Emelie & Andrea 
 
 
Bakgrund  
 
Ålder 
 

18-24 
 

25-44 
 

45-64 
 
Biologiskt kön  
 

Kvinna  
 

Man  
 
 
Fysisk aktivitet  
Hur många gånger under en vanlig 7 dagars period (en vecka) utför du följande aktiviteter i 
mer än 15 minuter på din fritid (skriv en lämplig siffra på varje rad).  
 
 
Ansträngande träning (pulsen är hög) Exempelvis; löpning, jogging, hockey, fotboll, basket, 
längdskidåkning, intensiv/tung simning, intensiv/tung långdistanscykling. 
 
Svar: 
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Moderat ansträngande träning (inte utmattande) Exempelvis; snabb promenad, tennis, lätt 
cykling, volleyboll, badminton, lätt simning, alpin skidåkning. 
 
Svar: 
 
Låg ansträngande träning (minimal ansträngning) Exempelvis; yoga, bowling, golf, 
skoterkörning, lätt promenad. 
 
Svar:  
 
 
 
Motivation  
Du skall besvara frågorna utifrån dig själv. Kryssa i den siffra som stämmer bäst in på dig. 
Det finns inget rätt eller fel svar på frågorna. 
 
 
1. Jag tränar för att andra säger att jag bör träna 
 
Stämmer inte på mig       Stämmer helt på mig    

0  1            2         3       4 
 
 
 
2. Jag får dåligt samvete när jag inte tränar 
 
Stämmer inte på mig       Stämmer helt på mig   

0  1            2         3        4 
 
 
 
3. Jag värdesätter fördelar med träning  
 
Stämmer inte på mig       Stämmer helt på mig    

0       1            2         3         4 
 
 
 
4. Jag tränar för att det är roligt  
 
Stämmer inte på mig       Stämmer helt på mig   

0            1            2         3            4 
 
 
 
5. Jag finner ingen anledning till att träna  
 
Stämmer inte på mig       Stämmer helt på mig    

0            1            2         3            4 
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6. Jag tränar för att mina vänner/min familj/min partner säger att bör träna  
 
Stämmer inte på mig       Stämmer helt på mig    

0            1            2         3         4 
 
 
 
7. Jag skäms när jag missar ett träningspass  
 
Stämmer inte på mig       Stämmer helt på mig    

0            1            2         3            4 
 
 
 
8. Det är viktigt för mig att träna regelbundet  
 
Stämmer inte på mig       Stämmer helt på mig    

0            1                2         3           4 
 
 
 
9. Jag förstår inte varför jag skulle bry mig om att träna  
 
Stämmer inte på mig       Stämmer helt på mig    

0            1            2         3           4 
 
 
 
10. Det är roligt och skönt att genomföra min träning  
 
 Stämmer inte på mig       Stämmer helt på mig    

0            1            2         3            4  
 
 
 
11. Jag tränar eftersom andra skulle bli missnöjda med mig om jag inte gjorde det  
 
Stämmer inte på mig       Stämmer helt på mig   

0            1            2         3            4  
 
 
 
12. Jag ser inte poängen med att träna  
 
Stämmer inte på mig       Stämmer helt på mig    

0            1            2         3            4 
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13. Jag känner mig misslyckad när jag inte har tränat på ett tag  
 
Stämmer inte på mig       Stämmer helt på mig    

0            1            2         3            4 
 
 
 
14. Jag tycket att det är viktigt att anstränga sig för att träna regelbundet 
 
Stämmer inte på mig       Stämmer helt på mig    

0            1            2         3         4 
 
 
 
15. Jag tycker att träning är en lustfylld aktivitet  
 
Stämmer inte på mig       Stämmer helt på mig    

0            1            2         3            4 
 
 
 
16. Jag känner press från mina vänner/min familj att träna 
 
Stämmer inte på mig       Stämmer helt på mig    

0   1        2          3           4 
 
 
 
17. Jag blir rastlös om jag inte tränar regelbundet 
  
Stämmer inte på mig       Stämmer helt på mig    

0  1            2         3        4 
 
 
 
18. Min träning ger mig glädje och tillfredställelse  
 
Stämmer inte på mig       Stämmer helt på mig   

 0      1            2         3            4 
 
 
 
19. Jag tycker träning är slöseri med tid  
 
Stämmer inte på mig       Stämmer helt på mig    

0    1            2         3        4 
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