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Fysisk aktivitet är något som skulle kunna motverka det växande 
problemet med övervikt och kroniska sjukdomar. Tidigare forskning 
har visat att självförtroende, planering och tidigare aktivitetshistoria 
kan predicera träningsbeteende. Syftet med denna studie är att 
undersöka om faktorerna engagemang och framsteg påverkar 
frekvensen av regelbundet träningsbeteende och om ålder och kön 
påverkar en eventuell effekt. Dessa begrepp har tidigare aldrig 
applicerats på träningsbeteende liksom stickprovet hade stor 
åldersvarians till skillnad från tidigare studier inom ämnet. En 
enkätundersökning gjordes på två gym i Stockholm med 80 deltagare. 
Resultatet visade att om den tränande söker framsteg med sin träning 
resulterar detta i att man tränar oftare, män tränar mer än kvinnor och 
desto äldre man är desto längre har man tränat regelbundet. 
Engagemang och framsteg visade ingen effekt på antal års 
regelbunden träning. Träningsbeteende bör implementeras som en 
naturlig del i vardagen redan som barn för att få ett ihållande 
träningsbeteende. 

 
 
Definitionen på fysisk aktivitet är enligt World Health Organisation (WHO), fysisk 
aktivitet producerad av skellett och muskler, som förbrukar energi (2008). Att vara 
fysiskt inaktiv är en oberoende riskfaktor för kroniska sjukdomar såsom hjärtsjukdomar, 
stroke, diabetes typ II och vissa sorters cancer. Fysisk aktivitet är också generellt 
uppskattad till att vara orsaken till omkring 1.9 miljoner människors död globalt sett 
(WHO, 2008).  
 
Fysisk aktivitet har många fördelar och är ofta nyckeln till människans välbefinnande, 
det är bland annat grundläggande för människans energiförbrukning och är fundamental 
för att bibehålla energibalans och viktkontroll. WHO:s rekommendation är att aktivera 
sig med måttlig intensitet ca 30 minuter om dagen fem dagar i veckan för att minska 
risken för ovan nämnda sjukdomar (för viktminskning kan mer fysisk aktivitet krävas). 
Kraftigare och/eller längre fysisk aktivitet leder till bättre hälsa och välbefinnande. 
Förutom dessa fördelar med fysisk aktivitet så kan det också öka det sociala och 
mentala välbefinnandet. Det ökar produktiviteten, samt minskar frånvaron på 
arbetsplatsen såväl som i skolan. Att öka fysisk aktivitet har blivit ett samhällsproblem 
(WHO 2008). 
 
Man kan anta att de allra flesta människor känner till fördelarna med att träna 
regelbundet fysiskt, men att långt ifrån alla gör det. Listan för undvikande ursäkter kan 
göras lång. Dock finns det dem som faktiskt tränar kroppen regelbundet, år ut och år in. 
Enligt Macdonald och Palfai (2008) kan egenskapen att vara bra på att planera beskriva 
en persons pågående träningsbeteende, även hur man värderar sitt mål och huruvida 
man hyser positiva känslor kring uppgiften talar för det faktum att man faktiskt tränar 
för tillfället.  
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Vad är det då som gör att vissa människor har motivationen att fortsätta träna 
regelbundet medan andra bara klarar av en kortare period för att sedan återgå till sina 
gamla vanor? Enligt Karoly et al. (2005) forskning visade att de som tränade 
regelbundet kände att de fick mer belöning av att träna än vad de som inte tränade 
regelbundet kände. De båda grupperna värderade olika mål i livet, vilka de helst satsade 
på, utifrån vissa preferenser (såsom självförtroende, belöning, planering, positiva och 
negativa känslor m.m.). De som tränade regelbundet visade också på mer självreglering 
överlag, dvs. de hade disciplinen att bestämma över sitt beteende då det gällde olika mål. 
Regelbunden träning visade på två huvudeffekter av självförtroende och självkritik, de 
hade starkare självförtroende och kritiserade sig själva i högre grad, vilket de som inte 
tränade regelbundet inte gjorde (Karoly et al., 2005).  
 
I en kritisk överblick av artiklar utförd av Woodgate & Brawley (2008) om 
rehabilitering (dvs. fysisk träning) för överlevande efter hjärtinfarkt, fann man starka 
samband mellan självförtroende och självdisciplin för att åstadkomma en livsförändring 
där träning ingick i vardagen. Wallace, Buckworth, Kirby och Sherman (2000) tillägger 
att en persons fysiska aktivitetshistoria, samt personens uppfattning om sin kondition 
var förutsättningar för att kunna förutse förändring i träningsbeteende. Macdonald och 
Palfai (2008) menar också att det förutom egenskapen att vara bra på planering, krävs 
att man har självdisciplin och dessutom stark aversion till misslyckande, för att få ett 
bestående träningsbeteende. 

 
Det sistnämnda, att ha stark aversion till att misslyckas, är ett nyare sätt att formulera ett 
mål (Elliot & Sheldon, 1997; Macdonald & Palfai, 2008). Att sträva efter ett positivt 
resultat har ofta varit utgångspunkten för motivationsforskning. Detta har på senare tid 
utvecklats till att även fokusera på rädslan för att misslyckas, det vill säga, strävan efter 
att undvika ett negativt resultat, och att detta kan vara ett sätt att motiveras på. Stoeber, 
Stoll, Pescheck och Otto (2008) har i två studier på högstadie- och universitets atleter 
visat att vissa motiveras genom ett ställningstagande som går ut på att undvika negativa 
följder såsom skam och förlorad tillit hos viktiga nära. På liknande sätt närmar sig Koo 
och Fishbach (2008) motivationsämnet genom att indikera på att människor antingen 
motiveras att sträva efter sitt mål genom att antingen tänka i termerna; hur långt man har 
kvar för att nå sitt mål, alltså hur mycket det saknas för att komma fram till 
slutdestinationen, eller hur långt har man kommit, det vill säga, hur mycket har tidigare 
lagts ner för att nå målet. Exempelvis så tänker kanske en löpare att ”det är bara 5 km 
kvar”, eller så tänker han/hon, ”jag har klarat av 5 km”. Koo och Fishbach (2008) har i 
sin studie försökt ta reda på i vilka situationer dessa två tankesätt motiverar. De gjorde 
fyra studier vars kontext var, akademiska mål, lojalitetsprogram, visad skolanda och 
insamling till välgörande ändamål. Som ram använde de begreppen ”commitment” 
och ”progress”. ”Commitment” kan översättas till åtagande eller förpliktelse (tyda.se 
2008-04-16). ”Progress” översätts enligt samma sida bland annat till 
framsteg/utveckling. Då ordagrann översättning mellan engelska och svenska ibland 
inte passar för förståelse vill jag här översätta ”commitment” med engagemang och 
framsteg kommer att användas för ”progress”. 
 
Engagemang och framsteg stödjer Elliot och Sheldons (1997) samt Macdonald och 
Palfais (2008) angreppssätt genom att de påverkar vilket sätt man tar sig an sitt mål. 
Koo och Fishbach (2008) kom fram till att information om hur långt man kommit ökade 
motivationen att nå sitt mål då personens engagemang var svagt, eftersom detta 
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signalerar starkare målåtagande då man insåg att man redan gjort något för att nå målet. 
Däremot så motiverade tanken om vad som var kvar för att nå målet då engagemanget 
var starkt, för att detta tänkande signalerar brist på framsteg. I motsats så visade Koo 
och Fishbach (2008) på att information om hur långt man kommit motiverade då 
framsteg var starkt och information om hur långt man hade kvar till målet motiverade 
då framsteg var svagt. 
 
Annan forskning visar dock att hälsobeteenden förutses av många andra konsekvenser 
förutom skuldkänslor, såsom positiva och negativa tankar som fungerar som 
förstärkning och bestraffning i enlighet med operant betingning. Det visades också att 
mild träning som hälsobeteende, var svårare att förutse än hårdare träning (Birkimer, 
Druen, Holland & Zingman 1996). 
 
Engagemang och framsteg är utgångspunkten för denna studie. Mycket av tidigare 
forskning kring ämnet hur man ändrar träningsbeteende och bibehåller det, kretsar kring 
självförtroende och självdiciplin. Jag vill istället se om engagemang och framsteg kan 
appliceras på träningsbeteende över tid och i mängd, då detta kan utgöra mål och 
kopplas till motivationsforskning såsom i Koo och Fishbachs (2008) artikel. 
Engagemang och framsteg är enligt mig dessutom två begrepp som är viktiga för att 
lyckas med förändringar i beteende och för att uppnå mål. Engagemang krävs för att 
man ska lyckas med en förändring och bibehålla den och framsteg är något som visar att 
man lyckats, eller åtminstone kommit en bit på vägen. Denna undersökning gjordes på 
ett åldersvarierat stickprov utan utan speciella förbehåll på deltagarna förutom att man 
skulle träna på gymet där undersökningen utfördes. Detta är ovanligt, exempelvis så är 
nästintill alla referenser i denna undersökning gjorda på stickprov som utgörs av 
collegestudenter, barn och ungdomar förutom en där förbehållet var att man skulle 
springa på medeldistans. 
 
Frågeställning:  
Kan faktorerna engagemang och framsteg förklara människors träningsbeteende, antal 
gånger per vecka man tränar samt hur länge ett regelbundet träningsbeteende håller i sig? 
Har kön och ålder någon effekt på träningsbeteendet? 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om faktorerna engagemang och framsteg 
påverkar frekvensen av regelbundet träningsbeteende och om ålder och kön påverkar en 
eventuell effekt. 
 
Hypoteserna lyder: (Med positivt menas att antal år och antal gånger är fler, och med 
negativt menas att antal år och antal gånger är färre). 
 
H1: Starkt engagemang och framsteg påverkar regelbundet träningsbeteende och mängd 
träning positivt. 
 
H2: Svagt engagemang och framsteg påverkar regelbundet träningsbeteende och mängd 
träning negativt. 
 
H3: Starkt engagemang och svagt framsteg påverkar regelbundet träningsbeteende 
positivt och mängd träning plus minus noll. 
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H4: Svagt engagemang och starkt framsteg påverkar regelbundet träningsbeteende 
negativt och mängd träning positivt. 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
De deltagande i studien befann sig på två gym i Stockholm som ingår i en stor kedja av 
gymanläggningar de dagar enkäten distribuerades. Anledningen till att dessa gym valdes 
ut var för att kedjan är stor och välkänd, de har ett brett utbud vilket gör att man når ett 
stort klientel, exempelvis både de som tränar kondition och de som styrketränar. Här nås 
även ett åldersvarierat stickprov. Många av de tidigare studier som gjorts kring ämnet 
har gjorts på stickprov som består av collegestuderande, barn och ungdomar, eller sjuka, 
här nås den bredare varianten av population.  
 
Sammanlagt har kedjan 20 klubbar i Sverige. Klubbarnas utbud är enhetlig och erbjuder 
både individuell träning och gruppträning. Träningen är indelad i Dans & Koordination, 
Puls & Kondition samt Styrka och Smidighet (www.worldclass.se). 
 
Sammanlagt 85 personer tillfrågades om de ville svara på enkäten varav 80 ville 
medverka och fullständigt fyllde i enkäten. Av 80 deltagande var 36 män och 44 
kvinnor. Enligt Borg och Westerlund (2006) kan deltagare utgöra så kallade 
extremvärden, vilket 2 personer i den här undersökningen var. Detta innebar i det här 
fallet att de inte var representativa i den bemärkelsen att de inte tränade regelbundet och 
heller inte hade tränat sammanhängande för någon period. De var alltså inte 
representativa då de lika gärna kan ha vistats på gymet för första gången. Båda var män 
och uteslöts ur analysen. Det slutgiltiga antalet män som kom att ingå i analysen var 
således 34. Och det sammanlagda antalet medverkande i analysen var 78.  
Åldrarna varierade mellan 17 och 68. Ingen som deltog kunde vara yngre än 16 år då 
gymet har en åldersgräns på 16 år för att få utnyttja gymet.  
 
Rekryteringen av deltagarna gjordes i samband med att de befann sig i gymmets lokaler. 
Det vill säga, antingen i gymmet eller i någon av de lokaler där gruppträning sker. De 
80 första som ville medverka var också de som utgjorde urvalet. Information om att 
medverkan var frivillig och anonym fanns med på enkätens förstasida. Vidare stod det 
att materialet skulle användas till en c-uppsats. Kontaktuppgifter fanns också med för 
eventuella frågor eller om man ville ta del av den färdiga uppsatsen. Syftet med 
undersökningen berättades inte, det enda som berättades och som stod på enkäten var att 
undersökningen utgjorde underlag för en c-uppsats. 
 
Material  
Undersökningen gjordes med hjälp av en enkät. På första sidan av enkäten finns 
förutom information om frivillighet, anonymitet och kontaktuppgifter även 
bakgrundsfrågor om medlemskap, boendeform och mängd träning.  
 
Beroende variabler: 
Mängden träning (antal gånger  per vecka) mättes med item 6 och var skriven som en 
öppen fråga. Regelbunden träning (hur länge man har tränat regelbundet i antal år) 
mättes med item 7 och var också skriven som en öppen fråga. Definitionen av att ha 
tränat regelbundet framgår alltså av item 6 där man fyller i minst 1 gång. Har man haft 
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längre uppehåll än två månader ifylles 0. Därav kan man inte fylla i item 7 om man fyllt 
i 0 på item 6 eftersom det inte räknas som regelbundet.  
 
Oberoende variabler: 

Engagemang. För att mäta engagemanget användes en omarbetad version av 
Exercise Commitment Scale (ECS) (1985, refererad i Wilson et al., 2004). Items 8 – 19 
är avsedda att mäta engagemang, varav nr 9 – 16 är tagna ur ECS. Exempel på items 
är; ”Jag gör nästan vad som helst för att få fortsätta träna”, ”Jag känner mig tvungen att 
träna, det är en plikt för mig” och ”Jag lägger ned väldigt mycket pengar på min 
träning”. Alla items avsedda att mäta engagemang mäter efter olika dimensioner. 
Dimensionerna är; viljan att engagera sig, känslan av att vara tvungen att engagera sig, 
tillfredsställelse, sociala hållhakar, involverings alternativ dvs. huruvida det fanns andra 
saker man hellre vill göra än att träna. De övriga dimensionerna är; personlig 
investering, socialt stöd och fördjupningsalternativ träningen ger, såsom att umgås med 
vänner, minska stress, ha roligt och utveckla sin fysik. 
 

Framsteg. För att mäta i vilken utsträckning man sökte framsteg skulle man vara 
ute efter ett specifikt resultat, eller ha ett eller flera mål med träningen. I enkäten 
användes items 20 – 25 till detta. Exempel på dessa items är; ”Jag brukar ha konkreta 
mål med min träning”, ”Jag brukar strukturera min träning (dvs. jag lägger upp min 
träning på speciellt sätt beroende på olika skäl som inte handlar om när jag har tid)”, 
och ”Jag jämför mig med andra när det gäller min träning”.  

 
Sammanlagt är det 18 påståenden kring träning i hela enkäten. Skalan är en femgradig 
likertskala med fem rutor att kryssa i där den längst till vänster står för ”stämmer inte 
alls” och den längst till höger står för ”stämmer helt”, rutorna emellan har inte någon 
egen innebörd utan är alternativ till de två motsatserna. Poängsättningen ger en poäng 
för ”stämmer inte alls” osv. fram till ”stämmer helt” som ger fem poäng. Till starkt 
engagemang hörde alla svar över medianen (37.5) och till starkt framsteg hörde alla svar 
som var över medianen (20.0). Enkäten finns med som Appendix 1 i slutet på uppsatsen. 
 
Reliabiliteten för enkäten var god och testades med Cronbachs alpha. Det 
standardiserade alfavärdet visade α=.68.  
 
Kontroll variabler (Kovariat): 
Ålder och kön (1=man, 2=kvinna) 
 
Procedur 
De två dagar som deltagare rekryterades var vardagar. Första dagen befann jag mig på 
gym A från ca kl 07.00 fram till kl 15.00. När personerna kom ut från 
omklädningsrummen för att börja träna tillfrågades de om de ville medverka i 
enkätundersökningen. Då det var gruppträning vid lunchtid tillfrågades personerna vid 
ingången till lokalen där gruppträningen skedde. Andra dagen rekryterades folk mellan 
kl 11.30 och 14.00 på gym B på samma sätt som dagen innan. På eftermiddagen 
tillfrågades personer från kl 15.00 till ca 19.00 på gym A. Muntlig förfrågan och 
ungefärlig information om hur lång tid ifyllande av enkäten skulle ta gavs vid varje 
tillfälle. De medverkande fyllde i enkäten på plats, då de var färdiga la de antingen 
enkäten upp och ner på golvet där de senare samlades in, eller så lämnade de in 
enkäterna själva till mig. 
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Databearbetning 
För att analysera data användes kovariansanalys (ANCOVA). Vid kovariansanalys tar 
man bort den totala effekten från den beroende variabeln som kan utgöras av en 
bakomliggande variabel. Sedan gör man variansanalys på det som är kvar. Denna 
analysvariant minskar felvariansen (Borg & Westerlund, 2006). 
 
I denna undersökning innebär det att effekten av kön och ålder tagits bort från de 
beroende variablerna antal års regelbunden träning och mängd träning. Hur många år 
man tränat kan givetvis annars påverkas av hur gammal individen är, åldern kan också 
påverka hur pass mycket man klarar av att träna. Kön skulle dessutom kunna ha en 
inverkan på träning över tid då kvinnor exempelvis föder barn och får svårare att röra 
sig, samtidigt som det kan ha en inverkan på mängd träning då det fortfarande finns 
skillnader i diverse hushållsarbete och träningsformer.  
 

Resultat 
 

Med Pearsons produktmomentkorrelationskefficient visades ett medelstarkt positivt 
samband enligt Borg och Westerlund (2006) mellan mängd träning, kön och progress. 
Desto mer man sökte framsteg tränade man också mer. Det fanns också ett medelstarkt 
positivt samband mellan hur många år man tränat regelbundet och hur gammal man var. 
Dvs. desto äldre man var desto längre hade man tränat regelbundet. Hur variablerna 
korreleras med varandra finns återgivet i tabell 1 nedan. 

 
Tabell 1. Korrelationstabell mellan samtliga variabler i studien.  
 

 1 2 3 4 5 6 
1. Regelbunden träning 1      
2. Mängd träning .19 1     
3. Engagemang -.04 .18 1    
4. Framsteg .08 .28* .00 1   
5. Ålder .32** -.01 -.02 -.04 1  
6. Kön .17 .35** .00 .17 .19 1 

N= 78, ** p <.01 nivån. * p <.05. (2-svansad) 
 
 
För att undersöka om engagemang och framsteg kan förklara människors 
träningsbeteende (regelbunden träning/mängd träning) genomfördes två 
kovariansanalyser (2 X 2 ANCOVA), med engagemang (starkt, svagt) och framsteg 
(starkt, svagt) som oberoende variabler, kön och ålder som kovariat och regelbunden 
träning och mängd träning som beroende variabler. Där starkt engagemang och starkt 
framsteg utgjordes av svar som låg över medianerna. 
 
Inget signifikant resultat uppkom av engagemang, F1,72 = .050, p> .824, och framsteg,  
F1,72 = .455, p> .502 på regelbunden träning. Ålder visade dock signifikant effekt på 
regelbunden träning, F1,72 = 7.673, p< .007, η2 = .096. Desto äldre man var desto längre 
hade man tränat regelbundet. 
 
Däremot visade framsteg och kön på två huvudeffekter för mängden träning. Mängden 
träning varierade beroende på famsteg F1,72 = 9.371, p < .05, η2 = .06, och kön F1,72 = 
9.117, p < .01, η2 = .11.  Desto mer framsteg man sökte desto oftare tränade man. Då 
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både framsteg och engagemang var starkt tränade man som mest, se figur 1 nedan där 
även medelvärdena redovisas.  
 

Figur 1. Medelvärden för engagemang och framsteg samt 
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Vid medelvärde (M) 3.5 var standardavvikelsen (s) 1.29 och antal deltagare (n) 18, M = 
2.6, s = 1.36, n = 18, M = 4.1 s = 2.21, n = 21 och M = 3.2 s = 1.25, n = 21.  Medelvärde 
för antal träningstillfällen per vecka för kvinnor var 2.80 (n = 44), och för män 3.94 (n = 
34). 15 stycken (34.1 %) av kvinnorna tränade 2 gånger per vecka, och 11 stycken (32.4 
%) av männen tränade 5 gånger per vecka.  

 
Diskussion 

 
Syftet med denna studie är att undersöka om faktorerna engagemang och framsteg 
påverkar frekvensen av regelbundet träningsbeteende och om ålder och kön påverkar en 
eventuell effekt. 
 
Resultaten visade att desto starkare framsteg en person söker, desto oftare tränar man. 
Män tränar i genomsnitt ca 1 gång mer än kvinnor i veckan och desto äldre man är desto 
längre har man haft ett regelbundet träningsbeteende. Inga signifikanta effekter av 
engagemang och framsteg kunde hittas på regelbunden träning. Utifrån resultaten från 
denna studie kan vi säga att om den tränande söker framsteg av sin träning påverkar 
detta hur ofta han/hon kommer att träna positivt, dvs. personen i fråga kommer att träna 
fler gånger i veckan. Alltså kan man tänka sig att en person som har speciella mål med 
sin träning, exempelvis att gå ner i vikt, forma muskler, få bättre kondition osv. går på 
gymet fler gånger i veckan än en person som tränar av andra skäl.  
 
Att framsteg visade signifikant effekt på mängd träning är ganska naturligt av flera skäl. 
För att söka framsteg ska man vara ute efter ett specifikt resultat, eller rättare sagt ha ett 
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eller flera mål med träningen enligt definitionen i enkäten. Man har en speciell tanke 
bakom det hela och utformar sin träning därefter. Desto mer man tränar, desto snabbare 
uppnår man förmodligen sitt mål, och dessutom så är man kanske mer motiverad för att 
utföra träningen. När man har ett mål som man rättar sin träning efter och lägger upp en 
plan är man förmodligen ivrig att se resultat och därför också tränar mer. Man kan anta 
att om en person börjar träna ofta från att inte ha tränat alls eller mycket lite har svårt att 
hålla i detta beteende under längre perioder.  
 
Medelvärden för män respektive kvinnor visade också att män i genomsnitt tränar ca en 
gång mer per vecka än vad kvinnorna gjorde. Detta kan bero på att män och kvinnor 
använder olika träningsformer. Män tränar oftast mer anaerob träning, dvs. 
styrketräning medan kvinnor tränar mer aerob träning (konditionsbaserad träning) 
(Paulún 2005). Ett styrketräningspass är oftast kortare än ett konditionspass och så länge 
man tränar själv utan instruktör är styrketräningen mer fri på det sätt att man inte 
behöver passa tider och träna under en bestämd tid. Då män ofta söker uppnå en större 
kroppshydda (mer definierade muskler) krävs kortare intensiva pass för enstaka 
muskelgrupper. Kvinnor tränar oftare konditionsträning, för att de strävar efter ett 
slankare ideal, och måste då också anpassa tidpunkterna för träning i större utsträckning 
än män, eftersom mycket av konditionsträningen sker i grupp. Gruppträningen sker 
också oftast i en timme vilket många gånger är längre än ett normalt styrketräningspass.  
Alltså kan de i genomsnitt kortare passen för män göra att de har tillfälle att träna fler 
gånger i veckan. Å andra sidan tar det sammanlagt mer tid att ta sig till och från gymet 
för männen vilket skulle kunna väga upp för kvinnornas färre men dock längre 
träningstillfällen. Det ingår också ofta många vilopauser i ett styrketräningspass vilket 
kan göra att det drar ut på tiden. Det är dock svårt att spekulera i då den individuella 
styrketräningen är självbestämd och gör att längden på träningspassen kan variera 
kraftigt. I övrigt så är det generellt lättare att hitta träningsformer utanför gymet om man 
vill ägna sig åt konditionsträning. Träning som sker utanför gymet tas dock inte upp i 
den här enkäten. Tyvärr ligger även skillnader mellan styrketräning och 
konditionsträning utanför ramen för denna undersökning. 

 
Då man redan har ett ihållande träningsbeteende och tränat regelbundet i flera år så kan 
man anta att man inte samma känsla av engagemang, utan att träningen istället är något 
som går på rutin och tillhör vardagen. Det behöver kanske inte vara något man skärskilt 
reflekterar över och därav inte ger så stort utslag i den här undersökningen då man inte 
har något särskilt engagemang utan mer gör det av ren slentrian, för att man mår bra av 
det, eller helt enkelt bara har regelbunden fysisk aktivitet som mål.  
 
Precis som Birkimer et al. (1996) forskning visade att mild träning var svårare att 
förutse än hård träning, så finns det nog många som inte har gymkort som tränar 
regelbundet, och gjort så i många år flera gånger i veckan som inte nås med den här 
undersökningen, exempelvis att jogga och promenera är träningsvarianter som inte 
kräver någon särskild utrustning. Det behöver i och för sig inte heller betyda att de 
tränar mildare men att det kanske inte är lika ”avancerad” träning och utrustning som 
används. Det finns t.ex. väldigt många sporter som kräver utrustning som inte ryms 
inom ett gym, såsom ridning, hockey, tennis o.s.v.   
 
Stark aversion till att misslyckas med det man företar sig kan enligt flera 
forskningsresultat vara ett mål i sig (Elliot & Sheldon, 1997; Macdonald & Palfai, 2008). 
Vad som då krävs är att man har ett uttalat mål för sig själv. Att börja träna och fortsätta 
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med det som ett vardagligt inslag är ett annorlunda mål jämfört med att exempelvis 
klara av att springa ett lopp på viss tid, klara en tenta eller få ihop en summa pengar. De 
uppräknade exemplen utgör mål som när man klarat dem inte behöver göra något mer 
för att ha uppnått dem, man kan säga att man är ”klar” när man kommit i mål. När det 
gäller att träna regelbundet handlar det däremot om att ändra sin livsstil och anpassa 
vardagen för alltid. Det handlar om att bryta mönster och prioritera andra saker än vad 
man tidigare gjort, och detta är förstås mycket svårare än att för en tid kämpa till ett mål 
som man sedan inte behöver underhållas mer. Det är förmodligen många som haft 
regelbunden träning som mål och misslyckats. Det gör att träningsrelaterade mål är mer 
accepterat att misslyckas med och därav inte ger lika stark aversion till själva 
misslyckandet. Det kan vara mer allmänt accepterat att man inte klarar av ett 
träningsrelaterat mål. 
 
Självförtroende och självdisciplin är ett par av de begrepp som ofta nämns i samband 
med forskning kring träningsbeteende och förändring (Palfai 2008; Woodgate & 
Brawley 2008). Dessa begrepp är inget som tagits upp för närmare undersökning i den 
här studien med tanke på att de som medverkat i enkätundersökningen faktiskt redan 
tränar regelbundet. Det varierar givetvis både i mängd och regelbundenhet, men de tar 
sig till gymet vilket åtminstone indikerar på viss självdisciplin. Självförtroendet kring 
om de klarar av att antingen bibehålla träningsbeteendet om de är nybörjare, eller om de 
har specifika mål, varierar förmodligen och har inte varit en av utgångspunkterna för att 
se hur det påverkar frekvensen av regelbunden träning i denna undersökning, då 
deltagarna redan tränar regelbundet.  
 
Vad som skulle kunna vara avgörande faktorer för regelbunden träning är som nämnts i 
tidigare studie av Wallace, Buckworth, Kirby och Sherman (2000), en persons fysiska 
aktivitetshistoria. Precis som så många andra beteenden så implementeras förmodligen 
även träningsbeteende i redan tidig ålder. Är man inte van vid att träna kan man 
avskräckas av hur det är om man som vuxen försöker sig på att få in träningen i 
vardagen. Man kan anta att det också är hos de yngre barnen det måste börja arbetas för 
att övervikten ska sluta öka i befolkningen. Kunskaper om näringslära och fysisk 
aktivitet måste bli något naturligt för att diverse kroniska sjukdomar såsom 
hjärtsjukdomar, stroke och diabetes typ II ska kunna förebyggas, och bättre allmän hälsa 
ska kunna uppnås. Många arbetsgivares försök till fri eller rabatterad friskvård för sina 
anställda är en bra inkörsport för implementering av fysisk aktivitet bland befolkningen. 
Förutom att arbetsgivaren vinner på att ha en fysiskt aktiv personal med färre 
sjukskrivningar och rehabiliteringsarbeten så lägger de vuxna grunden för att överföra 
detta på nästkommande generation. Med mer kunskap om näringslära i kombination 
med friskvård kan träningsbeteende och ett bättre välbefinnande lättare överföras till 
allmänheten. 
 
Engagemang och framsteg har tillsammans inte applicerats endast på träningsbeteende 
tidigare, och är därför något helt nytt inom området. Variablerna visade ingen effekt på 
antal års regelbunden träning. Något som kan ha påverkat resultatet är att testet sedan 
tidigare inte är använt och därför inte är känt för att ha stark reliabilitet och validitet. 
Cronbachs standardiserade alfa visade på α=.68 vilket kan sägas är ett värde med 
godtagbar reliabilitet. Delar av enkäten som skulle mäta engagemang var taget ur ett 
redan välrenommerat test (Exercise Commitment Scale) och mätte därför förmodligen 
bra även om det var omgjort till viss del. Däremot så var delen som skulle mäta 
framsteg aldrig tidigare använd och utgjorde en mindre del av enkäten. Här finns risk 
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för att validiteten brustit och påverkat resultatet på så sätt att det inte mätt det som 
enkäten var avsedd att mäta. En övrig aspekt att ha i åtanke för den här undersökningen 
är att tidpunkten för undersökningen är gjord på vårterminen då många precis börjat att 
träna. 
 
Appliceringen av begreppen engagemang och framsteg som ram för studien visade sig 
inte vara så bra mått på huruvida man bibehåller sitt träningsbeteende. De olika 
tankesätt som Koo och Fishbach (2008) använde i sin studie utgjorde grund för olika 
målsättningar inom bl.a. akademiska syften och välgörenhetssyften. Deras övergripande 
ram (”commitment”/engagemang och ”progress”/framsteg) passade bra ihop med deras 
undersökning kring tankesätten vid motivation att nå sitt mål. Denna undersökning visar 
dock att det inte alltid är förutsatt att man har ett specifikt mål med sin träning. Har man 
tränat regelbundet under flera års tid beror det snarare kanske på att man mår bra av 
träningen och helt enkelt har det mer som en regel än ett mål att träningen ingår i 
vardagen.  
 
Man känner kanske inte heller samma engagemang för sin träning som man gör för 
akademiska och välgörenhetsmål, som ju faktiskt ger en större förändring för både en 
själv och ens omgivning. Träning i sig kan givetvis göra enorma skillnader i livet för 
exempelvis sjuka och överviktiga då bättre fysik kan minska sjukdomar och krämpor, 
men då detta inte gäller generellt kan man kanske inte jämföra träning med mer 
omvälvande mål. Koo och Fishbach (2008) hade också en annan utgångspunkt med 
begreppen än i den här undersökningen. De konstaterade från början att ”commitment” 
och ”progress” var två bidragande faktorer till bibehållande av ett mål, medan man 
undersökte huruvida de olika tankesätten (hur långt man kommit, och hur långt man 
hade kvar) motiverade.   
 
För att kunna förutse vad det är som gör att vissa människor tränar regelbundet som ett 
av de mest naturliga ting, krävs förmodligen mer djupgående forskning, förslagsvis 
skulle kvantitativa data kunna fyllas ut med kvalitativa, exempelvis intervjuer. Tankar 
kring träningen i sig och beroende på hur ens liv ser ut är subjektivt och är förmodligen 
svårt att förutspå endast genom ett par faktorer. En jämförelse mellan de som tränar 
regelbundet och de som faktiskt inte gör det skulle kunna ge en bättre överblick där man 
kan se vad det är som skiljer sig grupperna emellan. 

 
Undersökningen är unik i sitt slag då de beroende variablerna engagemang och framsteg 
är nya inom undersökningar kring träningsbeteende, stickprovet är också bredare i ålder 
än vad många andra forskningsresultat kommit ur. Sammanfattningsvis visade 
undersökningen att då man söker framsteg av träningen tränar man oftare än om man 
inte har en sådan grund till träningen. Män tränar också oftare än kvinnor.  
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Appendix 1 
 

Enkät 
 

Den här enkäten innehåller tio påståenden kring Din träning. Ditt deltagande i studien är 
naturligtvis frivilligt men det är betydelsefullt för undersökningens kvalitet att du besvarar det.   
Du svarar genom sätta ett kryssa i den ruta som stämmer bäst in för Dig. Varje fråga behöver 
besvaras och upplever du att det är svårt att ta ställning välj i så fall det alternativ som ligger 
närmast. 
 
Undersökningen görs i samband med en C-uppsats och Du får givetvis ta kontakt med mig om 
Du vill ta del av uppsatsen.  
 
Alla deltagare är anonyma i studien.  
 
Tack för Din medverkan! 
 
 
Bakgrundsfrågor 
 
1. Kön? 
1  Kvinna 
2  Man 
 

2. Hur gammal är du? 
 
_________________år 

 

3. Hushåll? 

1  Ensamstående 
2  Gift/sambo 
3  Boende hos föräldrar 
 

4. Har du hemmavarande barn i 
hushållet? 

1  Ja 
2  Nej 
 

5. Vilket typ av medlemskap har du? 
1  Inget alls/Klippkort 
2  3-Månaderskort 
3  Årskort 

 

 

 
6. Hur många gånger per vecka tränar du? _________ (0 gånger ifylles om du haft ett 
längre uppehåll än två månader) 
 
 
7. Hur länge har du tränat regelbundet (dvs. minst en gång/vecka)?  
 
_______ år eller _______ månader. 
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Kryssa för det svarsalternativ som stämmer bäst  
 
    Stämmer 

inte alls 
 Stämmer 

helt 
 

8 Gc
1 

Jag tränar i förebyggande syfte (dvs. för att 
exempelvis motverka värk av tidigare skador eller 
sjukdomar) 

1 2 3 4 5 

9  Jag gör nästan vad som helst för att få fortsätta 
träna 1 2 3 4 5 

10  Jag känner mig tvungen att träna, det är en plikt 
för mig 1 2 3 4 5 

11  På grund av att jag tränar känner jag mig 
tillfredsställd  1 2 3 4 5 

12  Människor i min närhet kommer att bli besvikna 
om jag slutar träna 1 2 3 4 5 

13  Jag skulle vilja göra någonting annat istället för att 
träna som skulle vara roligare 1 2 3 4 5 

14  Jag lägger ned väldigt mycket pengar på min 
träning 1 2 3 4 5 

15  Människor som står mig nära uppmuntrar mig att 
träna 1 2 3 4 5 

16  Träning ger mig en chans att minska den stress jag 
känner  1 2 3 4 5 

17 Gc
2 Jag tränar för att jag tycker det är roligt 1 2 3 4 5 

18 Gc
3 Jag brukar träna själv 1 2 3 4 5 

19 Gc
4 

Min träning styrs av tidigare prestationer, (såsom 
att jag nu fått upp min kondition eller gått ner ett 
visst antal kilo osv.) och fortsätter därför med 

1 2 3 4 5 
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träningen för att bibehålla dessa resultat 

20 Gp
1 Jag brukar ha konkreta mål med min träning 1 2 3 4 5 

21 Gp
2 Jag brukar alltid nå uppsatta mål 1 2 3 4 5 

22 Gp
3 

Jag motiveras till att träna pga. av den prestation 
som är kvar för att uppnå mitt mål (Exempelvis, 
du har ett visst antal kilo kvar till din idealvikt) 

1 2 3 4 5 

23 Gp
4 

Jag har självdisciplin (dvs. jag fullföljer det jag 
bestämt mig för) 1 2 3 4 5 

24 Gp
5 

Jag brukar strukturera min träning (dvs. jag lägger 
upp min träning på speciellt sätt beroende på olika 
skäl som inte handlar om när jag har tid) 

1 2 3 4 5 

25 Gp
6 

Jag jämför mig med andra när det gäller min 
träning 1 2 3 4 5 

 
Tack för att du tog dig tiden att fylla i denna enkät! 
 


