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För en majoritet av de individer som inte sedan tidigare motionerar 

regelbundet avbryts en ny motionsvana inom ett halvår . Med grunden i 

Självbestämmandeteorin (Self-determination theory) är uppsatsens hypotes 

att vidmakthållandet av en ny motionsvana blir högre om individen är 

internt motiverad till beteendet snarare än externt motiverad.  För att testa 

hypotesen genomfördes en undersökning på två motionsanläggningar om 

initial motivation till motion hos nyblivna motionärer samt hur ofta 

deltagarna planerade att motionera under de närmaste månaderna. Vid en 

uppföljning kontrollerades individens faktiska motionsbeteende. De båda 

mättillfällena jämfördes med varandra för att studera måluppfyllelsen i 

kombination med initial motivationstyp. Resultatet visar att de externt 

motiverade har en marginellt lägre måluppfyllnad än de internt motiverade 

vid uppföljningen, men att de ändå motionerar något mer. Det viktigaste för 

vidmakthållande av motionsbeteendet visade sig istället vara att uppnå sitt 

mål med motionen. Individens motionshistoria spelar också en roll. I 

resultatdiskussionen ges specifika råd till personal på motionsanläggningar 

att fånga upp nya motionärer från början och hjälpa dem att sätta upp mål 

för sin motion samt att guida dem till lämplig  typ och mängd motion för att 

lättare kunna nå de målen.    

 

 

All information i samhället om hur viktig motion är för hälsan verkar inte kunna förändra 

människors vanor och bryta den negativa trenden med en allt mer överviktig befolkning och 

en hög förekomst av sjukdomar som i många fall beror på individens livsstil med en felaktig 

kost och/eller inaktivitet. I Sverige lyder rekommendationen för fysisk aktivitet att vuxna 

personer bör aktivera sig på minst måttlig nivå i 30 minuter om dagen, varje dag, eller med 

hög intensitet minst tre gånger i veckan. Måttlig nivå definieras som exempelvis en rask 

promenad. Detta ska ses som minimirekommendationer, men i en undersökning som 

Statistiska centralbyrån gjorde 2002/03 uppgav cirka 40 % av de vuxna i Sverige att de inte 

motionerande regelbundet enligt ovanstående definition (Folkhälsoinstitutet, 2008). Följden är 

bland annat att cirka en tredjedel av alla fall av Typ II Diabetes, vanligen kallad 

åldersdiabetes, i Sverige beror på fysisk inaktivitet och många tusen dör varje år av samma 

orsak. Den inaktive löper också en större risk att drabbas av högt blodtryck, hjärt- och 

kärlsjukdomar, vissa typer av cancer, övervikt, benskörhet och depressioner bland mycket 

annat (Marcus et al., 2000). Inaktiviteten bär även en samhällsekonomisk kostnad genom 

bland annat sjukskrivningar, vård, läkemedelskostnader och förtidspensioneringar 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2008).   

 

 

* Ett stort tack till Peter Hassmén för engagerad handledning i arbetet med denna uppsats.  
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I dagens samhälle torde information om motionens hälsomässiga fördelar ha nått ut till de 

flesta. Det verkar dock finnas en diskrepans hos många mellan kunskapen om nyttan av fysisk 

aktivitet och vad som faktiskt genomförs. Det är därför av intresse – inte minst ur 

folkhälsosynpunkt – att studera de mekanismer som får personer som har påbörjat en 

motionsvana att upprätthålla sitt beteende. Finns det motivationsfaktorer som särskiljer de 

individer som långsiktigt fortsätter med en aktiv livsstil jämfört med dem som efter en tid 

återfaller i inaktivitet?  

 

Motivation är den process där mänskligt beteende först riktas och sedan upprätthålls för att nå 

ett mål (Passer & Smith, 2001). Det handlar därmed om vad som gör att människor agerar och 

utvecklas (Deci & Ryan, 2008). Motivation torde därmed kunna vara en avgörande faktor för 

vilka som påbörjar och vidmakthåller ett motionsbeteende. Termen motivation har blivit 

ifrågasatt av vissa teoretiker, men är ändå vida spridd både i psykologiskt arbete och 

forskning samt i det allmänna språkbruket.  

 

Självbestämmandeteorin 

Självbestämmandeteorin (Self-determination theory, SDT; Deci & Ryan, t.ex. 2008) är en 

metateori om motivation som söker förklara både varför personer presterar olika och varför en 

och samma person inte presterar på samma sätt i alla situationer eller under olika perioder 

(Deci & Ryan, 2000). Fokus i teorin ligger på det som anses vara en medfödd mänsklig 

tendens till självutveckling, till att utforska sin omgivning och till att söka utmaningar och nya 

situationer för att öka sin kapacitet. Från början har alla barn dessa egenskaper och agerar 

utifrån lustprincipen i sitt beteende när de upptäcker världen. Allt eftersom den sociala 

påverkan från omgivningen blir större påverkas barnet, och senare även den vuxne, till att 

agera utifrån andra anledningar än glädje eller strävan efter självutveckling samt gör sig 

erfarenheter om vilka följder olika beteenden får. Till exempel kan andra personers verbala 

feedback eller bestraffningar för utfört beteende inverka så att lustfyllda aktiviteter får stå 

tillbaka för plikter eller andras önskningar. Variationen i motivation mellan olika individer 

står därmed att finna i den sociokulturella omgivningen (Deci & Ryan, 2008). 

 

SDT delar upp motivation i intern motivation, extern motivation samt amotivation; det 

sistnämnda ett uttryck för bristande motivation (Deci & Ryan, 2000). Nedan kommer de olika 

nivåerna av motivation att förklaras med koppling till idrottens och motionens värld. Teorin är 

dock generell och kan användas i alla situationer där motivation anses vara inblandad.  

 

Vid intern motivation styrs beteendet av att individen finner glädje och tillfredsställelse av 

själva beteendet som utförs och inte av yttre faktorer som kan komma som ett resultat av 

beteendet (Ryan & Deci, 2000). Individen följer sin medfödda tendens till utveckling och till 

att utmana sig själv med aktiviteter. En motionär som är genuint intresserad av sin aktivitet 

och som inte är styrd av att till exempel visa sig duktig inför andra, vinna priser eller gå ner i 

vikt är internt motiverad. Med andra ord regleras (styrs) beteendet inom individen. Det är 

därmed inte säkert att all idrottsutövning styrs av glädje och intresse för individen.  

 

Vid extern motivation utförs ett beteende som ett medel mot ett mål som ligger utanför 

individen. Motionen utförs då inte bara för att individen finner glädje i aktiviteten eller för att 

individen känner en inre drivkraft att utveckla sin kompetens (Ryan & Deci, 2000). Exempel 

på externa mål med motion kan vara att förändra sin kroppsform, att ta del av sociala 

situationer, slippa påtryckningar från omgivningen eller att vinna priser. SDT delar upp extern 

motivation i fyra nivåer, efter vad som reglerar beteendet. Nivåerna ska ses som ett 
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kontinuum från motivation som nästan är internt reglerad, det vill säga att beteendet är 

självvalt, till helt externt reglerad motivation (Ryan & Deci, 2000). Nedan följer en kort 

presentation av nivåerna från den som ligger närmast intern motivation till ren extern 

motivation.  

 

Vid integrerad reglering utförs ett beteende eftersom det samstämmer med individens 

värderingar och mål samt bilden personen har av sig själv (Ryan & Deci, 2000). Kanske var 

personen en lovande idrottare som ung och identifierar sig som en sådan även som vuxen.  

 

Vid identifierad reglering upplevs inte beteendet som positivt av personen, men resultatet är 

högt värderat (Ryan & Deci, 2000). Här återfinns kanske personen som inte tycker om att 

motionera, men som har bestämt sig för att gå ner i vikt.  

 

Vid introjicerad reglering handlar beteendet om att skydda den egna personen mot negativa 

känslor som skam eller kontrollförlust. Beteendet styrs av förhoppningar om belöning eller 

hot om bestraffning, även om dessa inte har uttalats utan kommer inifrån (Ryan & Deci, 

2000). Kanske skäms personen så fort han eller hon inte motionerar eftersom personen alltid 

har fått höra hur viktigt det är med motion. Om beteendet utförs för att vidmakthålla eller öka 

den egna självkänslan kallas det inom SDT för ego-involvement (Frederick & Ryan, 1995). 

 

Den fjärde och sista nivån inom extern motivation är extern reglering. På den nivån utförs 

beteendet helt på grund av yttre förstärkningsmekanismer och det finns inte längre någon 

koppling mellan intresse för aktiviteten i sig själv och utförande (Ryan & Deci, 2000). Istället 

handlar det till exempel om lydnad, prispengar eller skolbetyg. Så länge den yttre kontrollen 

är tillräckligt stark kommer beteendet att fortgå, men kontrollen måste kvarstå för att 

beteendet ska fortsätta att utföras (Moller, Ryan & Deci, 2006). Här kan man tänka sig hitta 

idrottaren som är bunden till sin aktivitet av ett långt sponsorkontrakt eller ett barn som utför 

en idrott för att glädja sina föräldrar.  

 

Värt att notera är att valet att agera i alla situationer är individens eget, men att det endast är 

vid intern motivation som individen inte känner sig påverkad eller kontrollerad av 

omgivningen i sitt beslut (Moller, Ryan & Deci, 2006). 

 

Amotivation är en nivå där beteendet och resultatet av beteendet inte betyder något för 

personen eller när personen inte tror sig kapabel att genomföra beteendet/uppnå önskat 

resultat. Amotivation leder därför till att beteendet inte utförs eller på sin höjd utförs utan 

särskild eftertanke eller med särskilda mål (Ryan & Deci, 2000). En människa som är passiv 

eller omotiverad inför en uppgift lever, enligt teorin, i en social miljö som undertrycker den 

naturliga tendensen till att vara aktiv och självmotiverad i sin utveckling (Deci & Ryan, 

2008).   
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Figur 1. Självbestämmandeteorins uppdelning av motivation i ett kontinuum efter hur mycket 

individen själv reglerar beteendet. 

 

Fördelar med intern motivation 

Vidmakthållande av ett motionsbeteende har i en rad studier visat sig vara kopplat till vilken 

typ av reglering som styr personen när motionsbeteendet inleds, den initiala motivations-

faktorn (Moller, Ryan & Deci, 2006; Ryan et al., 1997). Extern motivation har visat sig 

innebära ett sämre vidmakthållande av ett visst beteende än intern motivation (Ryan & Deci, 

2006). Anledningen kan vara att de externa anledningar som motiverar många att påbörja ett 

motionsprogram (gå ner i vikt, förbättra hälsan, träffa intressanta människor) är anledningar 

som inte alltid kan uppnås förrän på lång sikt eller överhuvudtaget är svåra att uppnå. Bristen 

på snabbt synliga resultat kan få de externt motiverade individerna att sluta med aktiviteten i 

förtid. Intern motivation är därför en av de bästa prediktorerna för vidmakthållande av en 

motionsvana (Frederick-Recascino & Schuster-Smith, 2003; Vallerand, Deci & Ryan, 1987).  

 

Extern motivation leder även ofta till sämre kvalitet i utförandet (Ryan & Deci, 2006). Vid 

extern motivation är individens insats vanligen minsta möjliga som krävs för att få 

belöningen, medan en internt motiverad individ vanligen strävar efter optimal prestation varpå 

insatsen därför ofta blir större (Vallerand, Deci & Ryan, 1987). Intern motivation har i studier 

också visat ge ett beteende som är mer kreativt och flexibelt vid olika utmanande aktiviteter. 

Sannolikt är det ett mer helhjärtat engagemang i själva aktiviteten som gör att internt 

motiverade individer ofta presterar bättre än externt motiverade (Vallerand, Deci & Ryan, 

1987).  

 

Extern motivation ska därmed inte nödvändigtvis ses som en nedvärderande term jämfört med 

intern motivation, då modellen inte är skapad för att gradera motivation, utan för att 

differentiera mellan olika typer av motivation. Även extern motivation är motivation till ett 

beteende (till skillnad från amotivation), men på grund av att motivationen inte ligger i själva 

aktiviteten som utförs är vanligtvis välbefinnandet vid utförandet av sådana aktiviteter lägre 

än vid intern motivation (Ryan & Deci, 2000).  

 



 
 

5 
 

Förutsättningar för intern motivation 

För att en individ ska kunna vara internt motiverad till ett beteende krävs vissa 

grundförutsättningar, nämligen att tre medfödda behov måste vara uppfyllda, enligt 

Självbestämmandeteorin. Dessa behov ska inte blandas ihop med behovsbegreppet i olika 

driftteorier, utan är psykologiska behov som behöver tillgodoses för att kunna följa den 

medfödda tendensen till framåtsträvande, utvecklande beteende och för det mentala 

välbefinnandet (Deci & Ryan, 2000). De två främsta av dessa är behoven av 

självbestämmande/kontroll (autonomy) över eget beteende samt behovet av kompetens 

(competence), att känna att beteendet är möjligt att klara av och att resultaten är möjliga att 

uppnå.  Även ett behov av närstående och stöttande personer i omgivningen (relatedness) har 

lyfts fram i vissa studier, även om detta tredje behov tycks vara något sekundärt till de båda 

andra för att människor ska kunna känna sig internt motiverade. Om behoven är uppfyllda 

eller inte utgör grunden för om individen i en situation är aktiv och framåtsträvande 

(motiverad) eller passiv och utan inlevelse (amotiverad). Om den sociokulturella omgivningen 

stödjer individens tre grundläggande behov kan personen bete sig i enlighet med sin 

medfödda tendens till utveckling och finna glädje och intresse i aktiviteter. Om omgivningen 

istället stör ett eller flera behov, till exempel genom att bestämma över individen så att den 

upplever sig kontrollerad, kommer den medfödda tendensen att hållas tillbaka och aktiviteten 

i sig inte längre vara tillräcklig för att uppbringa beteendet. I sådana fall kommer det att 

krävas belöningar som är externa från själva beteendet för att motivera individen. Att 

ouppfyllda behov på detta vis leder till subjektivt upplevd kontroll är själva grundtanken i 

SDT (Deci & Ryan, 2008).   

 

De tre behoven (autonomi, kompetens samt nära relationer) har visat sig vara universella. 

Bland annat har studier inte kunnat visa några skillnader i behov mellan personer i grupp- 

respektive individinriktade kulturer (Ryan & Deci, 2006).  

 

      Behov av självbestämmande/kontroll. 

Behovet av självbestämmande (eller autonomi) handlar om en subjektiv känsla av valfrihet 

och att individen bestämmer över sitt eget beteende. En person som handlar autonomt 

upplever ett större välbefinnande, presterar bättre och engagerar sig mer i uppgiften eller 

beteendet (Ryan & Deci, 2006). Behovet av självbestämmande har inget att göra med 

begreppet självständighet, det vill säga att utföra beteenden på egen hand utan att vara 

beroende av andra. Behovet handlar istället om känslan av att handla frivilligt utan att andra, 

direkt eller indirekt, utövar kontroll över en. Ett självständigt beteende behöver inte alls 

komma ur en sådan känsla av frivillighet, utan kan tvärtom vara kontrollerat av omgivningen 

genom att ett sådant beteende blir förstärkt. Ett beroende gentemot omgivningen kan på 

samma sätt vara ett uttryck av självbestämmande (Deci & Ryan, 2008).  

 

Känslan av självbestämmande är en del av det större begreppet perceived locus of causality, 

hur individen upplever att beteenden uppstår. Locus of causality är viktigt inom SDT och de 

olika nivåerna av motivation är uppdelade efter känslan hos individen om hur internaliserat 

beteendet är. En individ kan vilja agera, men vill det till exempel utifrån ett mål att slippa 

ifrån skuldkänslor eller att göra en annan person glad. I ett sådant fall kommer individen inte 

att uppleva ett fullständigt självbestämmande, utan en del av orsaken till beteendet förläggs 

utanför individen, en extern orsaksplacering (Ryan & Connell, 1989). Den externa 

orsaksplaceringen ger upphov till en känsla av kontroll från omvärlden och individens 

motivation blir av en mer extern art. Att istället känna valfrihet i en situation ger individen en 

mer inre placerad locus of causality, vilket innebär en möjlighet för den interna motivationen 

att öka (Vallerand, Deci & Ryan, 1987).  
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      Behov av kompetens.   

Om individen upplever sig vara relativt fri från yttre kontroll blir känslan av kompetens viktig 

för den interna motivationen i nästa steg (Vallerand, Deci & Ryan, 1987). Den subjektiva 

upplevelsen av att vara kompetent att utföra beteendet är det andra behovet för intern 

motivation. Kompetens anses överhuvudtaget nödvändigt för all motivation. En individ som 

tror sig inkapabel att utföra ett beteende är amotiverad (enligt ovan). Mycket av forskningen 

kring kompetens och intern motivation har genomförts med hjälp av olika typer av feedback 

(Deci & Ryan, 2000). Positiv feedback, som stödjer individens behov av kompetens, ger mer 

internt motiverat beteende medan negativ feedback omintetgör individens upplevelse av 

kompetens och därmed underminerar intern motivation.    

 

Kompetens kan dock inte ses som en enskild faktor utan förutspår endast ett internt motiverat 

beteende när den paras med en utmaning som ligger på rätt nivå för individen. Om 

utmaningen är för hög i relation till individens upplevda kompetens kommer det att leda till 

ångest, om utmaningen är för låg blir resultatet uttråkning. När både upplevd kompetens och 

utmaning ligger på en låg nivå, är visserligen balansen rätt, men individens motivation att 

utföra beteendet är sannolikt också låg. En sådan låg balans är därmed snarast förknippad med 

apati. En för låg utmaning vid låg kompetens kan därmed likställas med den subjektiva 

upplevelsen av inkompetens i den meningen att det leder till amotivation (Waterman et al., 

2003). När individen upplever en aktivitet både som intressant och som att ge den rätta 

utmaningen för kompetensutveckling, är kompetensbehovet för intern motivation uppfyllt 

(Vallerand, Deci & Ryan, 1987).   

 

      Behov av nära relationer. 

Under de första åren av livet är barn internt motiverade i sitt utforskande av omgivningen. 

Forskning har visat att en hög anknytning till vårdnadshavaren ger barn som vågar utforska 

sin omgivning än mer. Även forskning på äldre barn har visat att vuxnas uppmärksamhet 

påverkar motivationen. De barn som i studier blev ignorerade av vuxna när de skulle utföra 

vissa uppgifter visade i fortsättningen upp mycket låga nivåer av intern motivation för det 

beteendet. Med basen i sådan forskning menar SDT att en känsla av nära relationer ger en 

större möjlighet för internt motiverat beteende eftersom det ger en grundläggande trygghet 

som bättre möjliggör beteende i linje med den inneboende tendensen till utveckling (Deci & 

Ryan, 2000). När en individ ska börja motionera är det framför allt i början av 

förändringsprocessen som behovet av närhet (relatedness) är viktigt (Edmunds, Ntoumanis & 

Duda, 2007). Individen kan behöva en period av stöd i sitt självbestämmande om 

beteendeförändringen ännu inte riktigt har satt sig eller andra frågetecken dyker upp. Här är 

det viktigt att den eller de som ska guida den nya motionären in i den nya aktiviteten inte gör 

misstaget att förväxla motionärens behov av självbestämmande med en allt för snabbt 

påtvingad självständighet (Edmunds, Ntoumanis & Duda, 2007).  

 

Vad påverkar motivationen? 

Motivation är inte statisk utan förändras ofta allt medan vi utför ett beteende och interagerar 

med omgivningen. En metaanalys över 128 studier visar att belöningar påverkar intern 

motivation (Deci, Koestner & Ryan, 1999). Belöningar som tillkännages på förhand 

underminerar intern motivation genom att individen upplever sig utföra beteendet på grund av 

belöningen istället för sin egen skull, och därmed känner sig kontrollerad. Materiella 

belöningar innebär en hög sannolikhet för extern motivation även när de kommer i efterhand. 

Vid verbala belöningar, feedback, är det av avgörande betydelse hur individen uppfattar det 

som sägs. Om det uppfattas som kontrollerande riskerar även positiv feedback att 

underminera intern motivation, men om det som sägs uppfattas vara av en mer informativ art 
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kan det till och med stärka den interna motivationen. Ett exempel på det förra kan vara en 

chef som ger feedback till en anställd: ”Bra gjort, om du bara fortsätter så här kan avdelningen 

nog nå försäljningsmålen den här månaden i alla fall!” En mer informativ frasering skulle 

kunna vara: ”Bra gjort, du har sålt bäst av alla här på avdelningen!” Att belöningar kan 

fungera kontrollerande på det här viset beror på hur individen attribuerar sitt beteende. Om en 

belöning ges för ett beteende som tidigare har utförts frivilligt kan tankegången bli: ”Om de 

måste ge mig en belöning för att göra det här, så är det nog inget jag vill göra egentligen” 

(Lepper et al., 1982; Vallerand, Deci & Ryan, 1987). Det mest betydelsefulla för hur verbal 

feedback påverkar individens motivation är om miljön som feedbacken framförs i är 

kontrollerande eller inte. Positiv återkoppling i en kontrollerande miljö kommer sannolikt att 

uppfattas som kontrollerande information och därför underminera intern motivation trots det 

positiva budskapet (Frederick-Recascino & Schuster-Smith, 2003).  

 

Belöningars effekt träder i kraft när aktiviteten som beteendet rör är intressant för individen 

(Deci, Koestner & Ryan, 1999). Om aktiviteten inte är intressant finns sannolikt ingen intern 

motivation till att utföra den ifrån början. Belöningar kan då således inte underminera ett 

intresse på lång sikt, utan kommer troligen att vara kraften som överhuvudtaget får individen 

att utföra aktiviteten. Upphör belöningen kommer sannolikt beteendet att upphöra vilket 

innebär att allt är tillbaka på ruta ett igen.  

 

Ett socialt klimat som upplevs som kontrollerande eller som på något vis pressar individen 

underminerar oftast den interna motivationen hos individen, men utvecklingen kan även gå åt 

andra hållet så att också ett externt motiverat beteende kan bli internt motiverat (Deci & Ryan, 

2008). Det är vanligt att beteenden som från början är externt motiverade går mot att bli allt 

mer internt motiverade om inte påverkan från omgivningen förstärks (Frederick-Recascino & 

Schuster-Smith, 2003). Ett barn som tidigare varit externt motiverad till att göra sina 

skoluppgifter kan gå emot en ökad glädje i skolarbetet om det får en lärare som stödjer barnet 

i de tre grundläggande behoven om självbestämmande, kompetens och nära relationer (Ryan 

& Connell, 1989). Kopplat till motionsvärlden skulle en person som börjar motionera för att 

gå ner i vikt kunna bli allt mer inre motiverad till motionsaktiviteten om personen upptäcker 

att han eller hon är duktig på aktiviteten och utmanas av den. Även en motionsinstruktörs 

ledarstil har visat sig kunna påverka motivationen hos sina utövare (Vallerand, Deci & Ryan, 

1987). För att utövarna ska ha så stor andel intern motivation som möjligt och därmed öka 

sina möjligheter till vidmakthållande av motionsbeteendet, bör ledaren av aktiviteten ge 

deltagarna möjligheter att välja genomförandesätt och ge positiv feedback vid autonoma val, 

för att öka deltagarnas känsla av ansvar för sin egen träning (Vallerand, Deci & Ryan, 1987).   

 

En behovsuppfyllande miljö är inte alltid tillräcklig för en fullbordad beteendeförändring. 

Oförutsedda händelser längs vägen kan stå i vägen för beteendeförändring även när 

förutsättningarna är goda. Chansen för en lyckad beteendeförändringsprocess ökar om 

individen på förhand funderar kring sådana eventuella hinder som kan uppstå och planerar för 

hur dessa ska bemötas i förväg (Schwarzer et. al., 2008). 

 

Att sätta upp mål för sig själv ökar motivationen så länge målen är accepterade av individen 

själv och inte har bestämts av någon annan. Även om det generellt är bättre för motivationen 

att ha än att inte ha en målsättning i utförandet av en aktivitet, så kan olika individer behöva 

sätta upp olika målsättningar för sig själv. Forskning har visat att personer som är internt 

motiverade till en aktivitet från början presterar bäst vid långsiktiga mål, medan en externt 

motiverad person kan behöva mer kortsiktiga mål. Den internt motiverade personen kan 

uppleva det som kontrollerande att hela tiden mäta sin prestation mot mål, när aktiviteten i sig 
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är givande, medan den externt motiverade personen istället kan behöva något att mäta sin 

prestation emot för att få ett mått på sin kompetens (Vallerand, Deci & Ryan, 1987).  
  
En av de viktigaste faktorerna för intern motivation är, enligt ovan, att individen känner 

valfrihet i sitt agerande. Forskning har dock visat att valfrihet är mer komplext än alltid enbart 

positivt ur en motivationssynvinkel. I grunden är det positivt för känslan av autonomi att 

kunna välja mellan flera alternativ. Att ha för många alternativ som liknar varandra på något 

sätt kan dock upplevas som överväldigande, då individen inte kan strukturera alternativen 

eller kanske ens sätta sig in i alternativen, och motivationen till beslut och handling kan 

undermineras. Vidare ger varken pressat beslutstagande (individen påverkas att ta något 

beslut, om än valfritt) eller att ge individen en känsla av valfrihet, samtidigt som han eller hon 

styrs mot ett beslut, en stärkt upplevelse av autonomi. Valfriheten måste också stå mellan, för 

individen, betydelsefulla alternativ för att en valsituation ska ge upphov till en positiv effekt 

för individens känsla av välbefinnande och autonomi (Moller, Ryan & Deci, 2006).  

 

Uppdelning av motivation 

Uppdelningen mellan intern och extern motivation är inte ny för Självbestämmandeteorin 

(Deci & Ryan, 2008). Tidigare sågs dock de båda motivationstyperna som komplementära på 

så vis att de kunde adderas till varandra och ge en total motivation (Vallerand, Deci & Ryan, 

1987). Mer extern motivation skulle enligt det synsättet ge en högre total motivation och 

därmed bättre prestation (Deci & Ryan, 2008). En stor mängd studier under framväxandet av 

SDT har visat att de båda motivationstyperna inte kan adderas för att få fram ett mått på total 

motivation. Externa belöningar minskar istället i de allra flesta fall den inre motivationen 

(Vallerand, Deci & Ryan, 1987).   

 

En annan skillnad mellan SDT och tidigare teorier som har använt sig av distinktionen mellan 

inre och yttre motivation är den att fokus i SDT ligger på motivationens kvalitet, det vill säga 

en uppdelning av de externa motivationstyperna längs ett kontinuum efter beteendets grad av 

självvaldhet. På så vis blir uppdelningen mindre svartvit i intern respektive extern motivation 

(Deci & Ryan, 2008). 

 

De flesta motionärer motiveras sannolikt av både yttre och inre faktorer när de utför sin 

aktivitet även om det främst väger över åt något håll (Ryan et al., 1997). I en studie om varför 

maratonlöpare började springa och varför de deltog i tävlingar nämnde deltagarna så olika 

anledningar som personlig utmaning, få en bättre hälsa och att minska i vikt (Summers, 

Machin & Sargent, 1983). Flera studier visar att skillnaden i motivation även kan ligga på 

gruppnivå. Idrottsutövare (ej professionella) var generellt sett mer internt motiverade än 

motionärer som deltog i gruppträning på en träningsanläggning. Resultatet antydde att 

motionärerna i högre grad styrdes av kroppsrelaterade anledningar till att utföra sin aktivitet 

(Frederick & Ryan, 1993; Ryan et. Al., 1997; Vallerand, Deci & Ryan, 1987). Vidare är barn 

ofta mer internt motiverade till sin aktivitet än vad vuxna är (Frederick & Ryan, 1993).  

 

Att hjälpa andra till förändring  

Att motivera andra att förändra sitt beteende genom tvång, hot eller skrämselpropaganda är 

enligt mycket forskning dömt att misslyckas, framför allt om det är en långsiktig förändring 

som eftersträvas (Moller, Ryan & Deci, 2006). Istället hävdar upphovsmännen bakom SDT att 

en miljö som är stödjande för andras autonomi kan vara mer framgångsrik vid försök till att 

påverka andra. En sådan miljö försöker inte pressa fram en beteendeförändring ur någon utan 

försöker istället nå dit genom att tillhandahålla relevant information som ligger på rätt nivå för 

individen kunskapsmässigt samt en struktur för individen att försöka förändra sig inom. En 
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rent informativ rational (anledning) till det nya beteendet bör kommuniceras där ord som kan 

upplevas som kontrollerande, som ”måste”, ”borde” etc., ska undvikas. Anledningen och 

övrig information ska anpassas efter mottagarens tidigare erfarenheter och kunskaper och 

hänsyn tas till detta. Då behöver ingen känna sig överväldigad av allt för mycket ny 

information på en gång, så att förändringen känns övermäktig, och inte heller kommer 

förändringen att upplevas som en otillräcklig utmaning av individens kompetensbehov. 

Likställda och meningsfulla alternativ för beteendeförändringen ska erbjudas för en 

upplevelse av eget val och ansvar för den egna förändringen. Allt för att skapa en miljö som 

stödjer individens behov av autonomi, kompetens och en nära relation till andra (Moller, Ryan 

& Deci, 2006).  

 

Transteoretiska modellen 

Kopplat till sambandet mellan motivation och fysisk aktivitet är även den transteoretiska 

modellen om förändringsprocesser. Den transteoretiska modellen gör gällande att all 

beteendeförändring, både att utöka sin beteenderepertoar och att upphöra med ett beteende, 

innehåller sex förändringsfaser (Prochaska & Norcross, 2001; Prochaska, 1994). 

Precontemplation (förbegrundande) är den första fasen och en individ som befinner sig där 

har inga intentioner att förändra sitt beteende inom det aktuella området inom en överskådlig 

framtid. Fas två är Contemplation (begrundande, övervägande) och individen är här medveten 

om att det nuvarande beteendet är problematiskt och funderar på att förändra det. I det tredje 

steget, Preparation (förberedelsefasen), har individen börjat göra små förändringar och har en 

intention att genomföra förändringen fullt ut inom en snar framtid. Fasen då 

beteendeförändringen genomförs kallas Action (handling) och för att kunna anse att individen 

har trätt in i den femte fasen, Maintenance (underhållsfasen), måste handlingsfasen ha hållit i 

sig i sex månader. Det är den tiden som krävs för att ett nytt beteende ska få ordentligt fäste 

hos en individ och bli en naturligare del av livet. I underhållsfasen arbetar individen med att 

vidmakthålla det nya beteendet och lyckas detta inträder individen i Termination (slutfasen, 

upphörande av förändringsarbetet), den sjätte och sista fasen, då inget medvetet arbete måste 

till för att vidmakthålla förändringen utan det nya beteendet har blivit en befäst del av livet för 

individen (Prochaska & Norcross, 2001). 

 
Figur 2. Den transteoretiska modellens faser. 

 

Forskning tyder på att det sällan är vetskapen om en beteendeförändrings positiva effekter 

som ligger till grund för att en individ kan ta sig vidare mellan faserna. Snarare är det den 

egna tron på att det nya beteendet är möjligt att genomföra som är avgörande, när väl en idé 

om förändring finns hos individen. En känsla av kompetens till förändring är med andra ord 



 
 

10 
 

en starkare motivation för individen än en vetskap om till exempel hälsorisker vid utebliven 

förändring (Schwarzer et al., 2008).      

 

Ett användningsområde för den transteoretiska modellen är att kunna stödja individen där den 

befinner sig i sin förändringsprocess och att inte utgå ifrån att alla som visar tecken på 

förändring befinner sig i handlingsfasen. I studier kring patienter som söker för terapi har det 

visat sig att endast en liten minoritet befinner sig i handlingsfasen, medan den stora 

majoriteten befinner sig i begrundandefasen eller till och med den första fasen, där inga 

funderingar kring varaktig förändring egentligen existerar. Vanligt är att de har sökt terapi på 

andras inrådan eller att de inte är beredda att göra några uppoffringar för att förändra sitt 

beteende. Om en terapeut behandlar alla sina patienter som om de vore i handlingsfasen, ökar 

sannolikheten för avhopp från behandlingen. Med den transteoretiska modellen kan individen 

istället mötas med interventioner lämpliga för där den befinner sig. Inte heller de som befinner 

sig i handlingsfasen har dock genomgått en full förändringsprocess eftersom den nya vanan 

ännu inte är fullt etablerad och att de därför åter skulle kunna hamna i någon av de tidigare 

faserna vid en eventuell motgång (Prochaska & Norcross, 2001). Även dessa personer kan 

således ha ett behov av att deras beteendeförändring följs upp.  

 

Forskning tyder på att de motionärer som inte lyckas ta sig över från handlingsfasen till 

underhållsfasen ofta bryter den nya vanan ett bra tag innan de sex månader som, enligt teorin, 

krävs för att en beteendeförändring ska anses vara fullbordad. Redan efter tre månader har en 

majoritet av de som inte fortsätter med beteendet in i vidmakthållandefasen avbrutit 

förändringsprocessen eller fallit tillbaka till en tidigare fas (Hassmén & Hassmén, 2005). 

 

Syfte 

Syftet med denna explorativa undersökning är att söka svaret på om den initiala 

motivationsfaktorn till att börja motionera påverkar till vilken grad deltagarna fortsätter med 

beteendet, i ett urval svenska motionärer i blandade åldrar. Hypotesen är att de personer som 

drivs av interna motivationsfaktorer vid det första undersökningstillfället i högre grad tränar 

lika mycket eller mer än sitt uppsatta frekvensmål vid uppföljningstillfället än vad de som 

initialt drivs av externa motivationsfaktorer gör. Uppsatsen syftar också till att, utifrån 

resultaten, ge förslag på hur motionsanläggningar kan stödja nyblivna motionärer i sin ansats 

till långsiktig beteendeförändring.  

 

M e to d  

 

Undersökningsdeltagare 

Undersökningsdeltagarna kommer från två träningsanläggningar i Stockholm som företaget 

Friskis och Svettis driver. Den ena anläggningen har ett innerstadsläge, den andra ligger i en 

närförort. Deltagarna kvalificerade sig genom att ha påbörjat eller återupptagit regelbundet 

motionerande för maximalt en månad sedan (självrapporterat). I övrigt fanns inga 

begränsande inklusionskriterier, till exempel i fråga om ålder eller kön. De 46 deltagarna i 

omgång 1 bestod av 33 kvinnor och 13 män. Bortfallet i uppföljningsomgången var 20 

personer och den slutgiltiga undersökningsgruppen inkluderade därför 26 individer, 21 

kvinnor och 5 män. Medelåldern i uppföljningsomgången var 35,5 år, med en spridning 

mellan 14 och 63 år. Urvalet kan inte anses vara slumpmässigt för motionärer i allmänhet då 

deltagarna själva har fått anmäla intresse för att delta.  
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Apparatur och material 

Vid det första undersökningstillfället fick deltagarna fylla i ett häfte med frågeinventoriet 

Motivation for Physical Activity Measure - revised (MPAM-r) samt kompletterande frågor 

och kontaktuppgifter (Bilaga 1).  

 

MPAM-r mäter en persons anledning till att börja motionera med hjälp av fem faktorer: Nöje, 

kompetens, socialt utbyte, utseende och fysisk hälsa (Ryan et al., 1997). Faktorn nöje mäter 

till vilken grad individen motionerar för att aktiviteten upplevs som glädjefylld och intressant. 

Kompetens mäter till vilken grad aktiviteten utförs för att individen vill utvecklas och lära sig 

något. Utseende innefattar den estetiska sidan av den fysiska hälsan (hålla/gå ned i vikt, bygga 

muskler) medan faktorn fysisk hälsa mäter den inre aspekten, som att få mer energi eller 

förbättra konditionen. Socialt utbyte mäter till vilken grad en individ motionerar för att få 

umgås med andra. Faktorerna mäter inte exakt SDT:s nivåer av självbestämmande (enligt 

Figur 1 ovan), men följer grundteorin så att faktorerna nöje och kompetens räknas som 

tillhörande intern motivation samt att socialt utbyte, utseende och fysisk hälsa räknas som 

extern motivation. Sammanlagt består skalan av 30 påståenden på en sjugradig Likertskala.  

 

De kompletterande frågorna var öppna frågor om varför personen vill börja motionera, 

motionshistoria och hur motionen planeras framöver. Kontaktuppgifter behövdes för att 

personerna skulle kunna nås för att delta i uppföljningen. Vid uppföljningstillfället bestod 

frågeformuläret (Bilaga 2) av nio frågor om hur mycket personen i dagsläget motionerade 

alternativt varför personen hade slutat att motionera sedan den första 

undersökningsomgången. Dessutom fanns en fråga om personen gav sitt tillstånd till en 

eventuell kortare telefonintervju efter det att de skriftliga svaren hade kommit in samt en fråga 

om hur personen önskade se resultaten av undersökningen. Ett förfrankerat och föradresserat 

kuvert skickades med. 

 

Procedur 

MPAM-R översattes av undersökningsledaren från engelska till svenska. Ingen förstudie ägde 

rum för att testa översättningens giltighet utan kontrollen av frågorna skedde genom att två 

personer från ett bekvämlighetsurval, oberoende av varandra, fick fylla i hela testbatteriet 

inför den första omgången och kommentera eventuella oklarheter. Syftet med detta var även 

att kontrollera tidsåtgången för att besvara formulären, så att detta skulle kunna meddelas de 

riktiga undersökningsdeltagarna innan de bestämde sig för om de ville delta eller inte.  

 

Det kompletterande formuläret utformades av undersökningsledaren. 

 

Undersökningsdeltagare knöts till studien på tre sätt. Undersökningsledaren befann sig på 

ovan nämnda träningsanläggningar under den första halvan av maj månad 2008. På den ena 

anläggningen placerades frågehäftena ut på ett par platser på anläggningen tillsammans med 

en förklarande informationsskylt och pennor. Majoriteten av deltagarna tillkom dock genom 

att undersökningsledaren gick fram till medlemmar och presenterade studien samt frågade om 

träningshistoria och om de, ifall inklusionskriteriet var uppfyllt, ville delta i studien. 

Undersökningsledaren presenterade även studien i gruppträningssalar innan motionsklasserna 

skulle börja för att sedan vänta utanför salen så att intresserade kunde anmäla sig när klassen 

avslutades. Det senare alternativet gav mest utdelning vad gäller undersökningsdeltagare. På 

den andra träningsanläggningen skedde endast den sistnämnda deltagarinsamlingsmetoden, 

det vill säga att undersökningsledaren presenterade studien inför gruppträningsklasser.  

Samtliga deltagare blev informerade om att det skulle komma en uppföljning i form av en 

kortare enkät efter sommaren och att det var av yttersta vikt att de som deltagit i den första 
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omgången även tog sig tid att svara i den andra omgången. Efter att frågehäftena (inklusive 

kontaktinformation) var ifyllda, lades de antingen i ett kuvert som deltagaren själv klistrade 

igen och lämnade in till receptionen där det lades i ett större kuvert tillsammans med andra 

ifyllda häften, eller så samlades de in i det stora kuvertet direkt om undersökningsledaren var 

närvarande.  

 

Efter tre månader och två veckor efter det att de första undersökningsdeltagarna hade ingått i 

studien skickades del två av undersökningen ut per post till samtliga deltagare. Tiden för 

uppföljningen valdes i linje med den tidigare forskning som gör gällande att tendensen för hur 

stor andel som kommer att avbryta en förändringsprocess kan skönjas redan efter tre månader. 

De två extra veckorna lades på eftersom deltagarna hade som uppgift att uppskatta sin träning 

de senaste två veckorna i den andra undersökningsomgången. Två deltagare fick av praktiska 

skäl formuläret skickat till sig via e-post och en av dessa skickade det även åter till 

undersökningsledaren via e-post. Återigen betonades vikten av att även delta i den andra 

undersökningsomgången. Svarstiden sattes till två veckor efter det att enkäten hade anlänt till 

deltagarna.  

 

Efter att sista svarsdatum hade passerats skickades en påminnelse ut via e-post till de 

deltagare som ännu inte hade svarat samt hade uppgivit en e-postadress i sin kontakt-

information. Uppföljningsenkäten bifogades påminnelsen i elektronisk form, så att de som 

ville kunde fylla i det via datorn och skicka tillbaka det till undersökningsledaren med e-post.  

 

Telefonintervjuer ansågs inte kunna bidra ytterligare till att besvara frågeställningen och 

genomfördes därför aldrig. 

 

Databearbetning 

Varje deltagares medelpoäng för de frågor som ingick i de fem faktorerna i MPAM – r 

räknades ut och deltagaren blev sedan kategoriserad dels efter den faktor där han eller hon 

fick högst medelpoäng samt efter om faktorn tillhörde intern motivation eller extern 

motivation. Tre deltagare hade exakt samma medelpoäng i två olika faktorer och räknades i 

resultatet med som tillhörandes båda faktorerna. Antalet är i resultatet därför 29 i vissa fall 

(istället för 26).  

 

Antalet gånger personen hade som mål att motionera framöver skrevs om till 100 %. Vid 

uppföljningen jämfördes hur många gånger deltagaren faktiskt hade motionerat i genomsnitt 

under de senaste två veckorna i förhållande till det ursprungliga målet. Om en deltagare 

motionerade lika ofta som han eller hon planerade att göra vid ifyllandet av den första enkäten 

ansågs deltagaren ha nått måluppfyllelse, eller 100 % av sitt mål. Därutöver kunde deltagarna 

ha uppnått sitt mål delvis (vilket resulterar i en procentsiffra under 100 %) eller ha överstigit 

sitt mål (vilket resulterade i en procentsiffra över 100 %). En person som hade tänkt 

motionera två gånger per vecka, men vid uppföljningen istället hade motionerat tre gånger per 

vecka, motionerade 150 % av det individuella målet. Deltagaren som planerade att motionera 

tre gånger vid den första undersökningen, men som motionerade en gång per vecka i 

genomsnitt vid uppföljningen hade uppnått 33 % av det ursprungliga målet. Genomsnitts-

procenten räknades sedan ut för alla deltagare inom en faktor respektive för varje skala (intern 

respektive extern motivation), för att kunna jämföra måluppfyllelsen.  

 

Svaren på tilläggsfrågorna jämfördes mot varandra med hjälp av medelvärden för att söka 

samband mellan en fråga och de olika faktorerna, skalorna, kön, ålder eller andra frågor.    
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Konfidentialitet 

Deltagarnas svar avidentifierades genom att namn (som behövdes för att kunna skicka ut 

formulär till uppföljningen samt för den statistiska bearbetningen) ändrades till en bokstavs-

kod i alfabetisk ordning för att sedan beräkna alla resultat på gruppnivå. Efter att resultaten 

sammanställdes och uppsatsen färdigställdes förstördes formulären. De deltagare som 

önskade få ta del av resultaten fick en kortare sammanställning eller hela uppsatsen skickad 

till sig via e-post. Därefter har alla namn och adresser raderats. 

 

 

R esu l t a t  

 

Deltagarnas svar på MPAM - r grupperade dem i faktorer enligt vad som presenteras i Tabell 

1. 

 

Tabell 1. Deltagarnas huvudsakliga faktortillhörighet. 

 

 

Faktor  Antal (n) Medelpoäng   Standardavvikelse 

   (inom faktorn) 

 

Nöje (N):   4  6,32  0,62      

Kompetens (K):  1  4,43  x 

Utseende (U):  8  6,27  0,73 

Fysisk hälsa (F):  13  6,18  0,79 

Socialt utbyte(S):  0  x    x 

 

 

Tre deltagare fick exakt samma genomsnittliga poäng för två faktorer vardera. Dessa tre har 

slumpats till en av faktorerna. 

 

Tabell 2 visar deltagarnas måluppfyllelse, jämfört med planerad motionsfrekvens vid den 

första undersökningsomgången, grupperat efter den faktor som respektive deltagare ingår i. 

Antalet individer inom varje faktor som inte längre motionerade vid tiden för uppföljningen 

åskådliggörs också.  

 

 

Tabell 2. Genomsnittlig måluppfyllelse i procent samt antalet inom varje faktor som avbrutit 

en regelbunden motionsvana.  

 

 

Faktor Måluppfyllelse (%) Avslutat motion (n (% av gruppen)) 

   

 

N:  60,5    1 (25)  

K:  0    1 (100) 

U:  20,6   4 (50) 

F:  57,2    2 (15,4 ) 

S:  (0) 

N+K:  48,4   2 (40)   

U+F+S:  43,3   6 (28,6 %) 



 
 

14 
 

I den övergripande skalan Intern motivation, som består av faktorerna Nöje och Kunskap, 

motionerade de ingående deltagarna i genomsnitt 1,2 gånger per vecka vid uppföljningen. De 

deltagare som hörde till faktorerna Utseende och Fysiskt välmående (ingen deltagare hamnade 

i faktorn för Socialt umgänge) formade den övergripande skalan Extern motivation och 

motionerade i genomsnitt 2,0 gånger per vecka vid uppföljningen. Fyra deltagare motionerade 

lika mycket eller mer vid uppföljningen än planerat, varav tre externt motiverade och en 

internt motiverad. 

  

De deltagare som vid uppföljningen ansåg att de hade uppnått sitt huvudsakliga mål för att ha 

påbörjat motionsbeteendet motionerade vid uppföljningen i genomsnitt 2,3 gånger per vecka 

eller 71,2 % av det ursprungliga målet. De som inte ansåg sig ha uppnått sitt ursprungliga mål 

motionerade i genomsnitt 1,5 gånger per vecka eller 27,3 % av det ursprungliga målet. 

Skillnaden i vidmakthållande mellan de som uppnått sitt mål och de som inte ansåg sig ha 

uppnått sitt mål syntes även tydligt inom samtliga enskilda faktorer.  

 

Två tredjedelar av både de som har och de som inte har uppfyllt sitt mål upplever att det på 

sistone har blivit lättare att upprätthålla motionsvanan.  

 

Måluppfyllelse, avhopp, motionsfrekvens per vecka samt skillnaden mellan de som uppnått 

respektive inte uppnått sitt mål har, trots litet urval, signifikansprövats med oberoende t-test. 

Inget av resultaten är statistiskt signifikant (p< 0,05).  

 

I gruppen som uppgav att de inte hade motionerat regelbundet i sex månader i någon period 

under sitt vuxna liv (tilläggsfråga 6, enkät 1, svarsalternativ d), motionerade deltagarna 22 % 

av sitt ursprungliga mål vid uppföljningen och de hade en genomsnittlig frekvensdifferens på 

-5 gånger per vecka jämfört med vad de planerade att motionera vid den första 

undersökningsomgången. Samtliga grupper, även de som svarade a (”JA, jag har motionerat 

under större delen av mitt vuxna liv”), b (”JA, under flera perioder som varat minst 6 

månader”) eller c (”JA, under enstaka perioder som varat 6 månader eller längre”) på frågan, 

har minskat sin motionsfrekvens i förhållande till det egna målet, enligt nedan. 

 

Tabell 3. Måluppfyllelse fördelat efter deltagarnas motionshistoria.  

 

 

Svar Måluppfyllelse (%) Differens (antal ggr/vecka) 

 

 

a)     41   -1,8  

b)     45,7     -2,6  

c)     54,5    -2,3  

d)  22    -5 

e)  50     - 1   

 

 

Observera att svarsalternativ e) endast har en deltagare samt att alternativet inte mäter 

träningshistorik, som svarsalternativ a-d), och därför endast är med för att komplettera frågans 

resultat.  

 

Inga tydliga skillnader mellan faktorerna har kunnat uppmätas på övriga tilläggsfrågor. Inga 

skillnader har heller kunnat uppmätas gällande kön eller ålder.  



 
 

15 
 

 

Av de åtta deltagare som hade avbrutit sin motionsvana svarade sex stycken på vad som 

skulle kunna ha fått dem att fortsätta. Två deltagare nämner att sällskap av en vän under 

motionstillfället hade kunnat få dem att fortsätta. En deltagare drar upp motionsanläggningens 

sommarschema med ett mer begränsat urval gruppträningspass som den huvudsakliga 

anledningen till att motionsvanan avbröts.  

 

 

D i s ku ss io n  

 

Differensen mellan hur mycket individen planerade att motionera framöver vid det första 

undersökningstillfället och hur mycket samma individ faktiskt motionerade vid 

uppföljningstillfället var högre för dem som från början uppgav en extern motivation för att 

motionera än för de som var internt motiverade, räknat i antalet gånger individerna 

motionerade per vecka. Trots det motionerade ändå de externt motiverade i genomsnitt mer än 

de internt motiverade vid uppföljningen, även om skillnaden är liten. Av det fåtal (fyra 

stycken) som motionerade lika mycket eller mer än planerat vid uppföljningen ingick tre 

stycken i gruppen som utgjorde den externa skalan. Resultatet stödjer därmed inte hypotesen 

att de internt motiverade i högre utsträckning skulle motionera lika mycket eller mer vid 

uppföljningen än vad som planerats. Däremot har sex stycken av de ursprungligen externt 

motiverade avbrutit sin motionsvana helt, jämfört med två stycken av de internt motiverade. 

Den stora frekvensdifferensen är sannolikt en riskfaktor, då en sådan differens kan tänkas vara 

demoraliserande för många individer som går in i en ny vana med allt för höga ambitioner. I 

den grupp, från början, externt motiverade som vid uppföljningen hade slutat motionera, 

planerade individerna att motionera 4,4 gånger per vecka i genomsnitt, vilket måste sägas vara 

en mycket ambitiös plan för en ovan motionär. För ett par av de externt motiverade har en stor 

differens inneburit en nedgång till mer rimliga nivåer för en motionär vilket i de fallen därmed 

gör en negativ differens till något positivt. Att motionera varje dag eller till och med mer än 

ett pass om dagen ibland, kan innebära en stor fysisk påfrestning för en otränad person, 

samtidigt som en sådan livsstil i längden måste bli svår att balansera med arbete, socialt liv 

och återhämtning; nog så viktiga faktorer i en hälsosam livsföring. Att planera för motion fyra 

till fem gånger per vecka och sedan klara av att genomföra två pass per vecka är, ur 

motionssynvinkel, inget dåligt resultat, men skulle kunna uppfattas som ett misslyckande av 

den högt siktande individen. Eventuellt är det en förklaring till avhoppen och sätter kanske 

fokus på initial ambition snarare än initial motivation som en faktor för vidmakthållande.  

 

Den faktor som hade högst andel respondenter som avbrutit sin motionsvana var Utseende, 

det vill säga den faktor som har att göra med motion som medel för viktnedgång eller att på 

annat vis forma kroppen. Respondenterna i denna grupp hade även de ett högt frekvensmål 

vid det första undersökningstillfället och är den grupp som i genomsnitt har minskat sin 

träningsfrekvens mest i undersökningen. Anledningen till minskningen ligger dels i att 50 % 

(fyra personer av åtta) har slutat motionera helt, dels i att tre personer i gruppen hade ett 

mycket högt frekvensmål från början (6-9 planerade motionstillfällen per vecka). Det är 

sannolikt vanligt att personer som har bestämt sig för att förändra sitt utseende går ut hårt, 

antingen för att de tror att det är vad som krävs eller för att de vill se snabba resultat. Eftersom 

en viktnedgång eller en kroppslig muskeluppbyggnad vanligtvis är en mer långsiktig process, 

torde en rimlig tolkning vara att dessa personer, när resultaten inte kommer snabbt, tappar 

mycket av sin motivation. Som med all extern motivation, kan motivation även förloras om 

det uppsatta målet mister något av sin lockelse. Kanske har dessa personer upplevt en särskilt 

hög kontroll ifrån sin omgivning, vilket har gjort det svårt att röra sig mot att beteendet blir   
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mer internt reglerat, vilket i sin tur hade kunnat öka vidmakthållandegraden. Av samtliga fem 

faktorer som MPAM – r mäter är det troligt att just utseendefaktorn fångar upp de flesta av 

dem som befinner sig i en tidig förändringsfas. Högst möjligt är att de respondenter som har 

avslutat sitt motionsbeteende befann sig i antingen begrundande- eller förberedelsefasen 

(enligt den transteoretiska modellen) och hade behövt ett utökat stöd för att kunna hålla kvar 

vid beteendeförändringen för att så småningom röra sig mot handlingsfasen. Där hade de med 

tiden kunnat röra sig mot att bli internt motiverade till sin aktivitet. Här skulle vinningar 

därför kunna göras i mer individinriktade interventioner från omgivningen eller personal på 

en motionsanläggning. Att stötta individens känsla av autonomi och kompetens blir viktigt, 

samtidigt som behovet av en personlig kontakt att vända sig till med frågor, funderingar och 

motivationsbrist för vissa skulle kunna innebära skillnaden mellan att fortsätta med sin 

förändringsprocess och att avsluta den i förtid. 

 

Den grupp som motionerade flest gånger per vecka i genomsnitt vid uppföljningen var de som 

hade fått högst poäng inom faktorn Fysisk hälsa vid första undersökningstillfället. Den 

gruppen hade även påbörjat sitt motionsbeteende mycket ambitiöst, med den högsta planerade 

motionsfrekvensen och därmed lämnat utrymme för relativt många motionspass per vecka 

trots en minskning med drygt 40 % mellan den första undersökningsomgångens uppskattning 

och uppföljningens retrospektiva ”verklighet”. Frågorna som ingår i faktorn handlar till 

exempel om att få mer energi, leva ett hälsosamt liv och förbättra konditionen.  

 

Utseende- och Fysikfaktorerna har det gemensamt att de båda regleras externt och att de båda 

involverar förändring av kroppsliga aspekter. Båda är också av den arten att en målsättning 

endast kan nås långsiktigt. Skillnaderna mellan faktorerna blir dock tydliga i studien. Från 

”utseendegruppen” har 50 % av dem som även svarat i uppföljningen slutat motionera 

regelbundet, medan drygt 15 % i fysikfaktorn för närvarande inte motionerar. Det spelar en 

viktig roll i att fysikgruppen har en högre måluppfyllelse än utseendegruppen. En annan 

tänkbar delorsak är att utseendegruppens mål kan ha tappat i betydelse för deltagarna över tid, 

medan fysikgruppens mål, att uppnå ett högre fysiskt välbefinnande, troligen är mer 

bestående. En annan möjlighet är att personerna med fysisk hälsa som sin huvudsakliga 

anledning till motion inte förväntade sig märkbara resultat snabbt.  

 

Den forskning som presenteras i inledningen av denna uppsats visar på att endast ungefär 60 

% av dem som börjar motionera fortsätter i tre månader. Det är en siffra som resultaten här 

kan jämföras mot. Faktorn nöje når ett vidmakthållande av motionsbeteendet för 75 % av 

individerna. Den andra interna faktorn, kompetens, har endast en deltagare så den kan i detta 

sammanhang bortses ifrån. Faktorn fysisk hälsa hamnar även den över genomsnittet i tidigare 

forskning med 84,6 % vidmakthållande. Utseendefaktorn hamnar mer i linje med 

jämförelsesiffran, om än något under. I den faktorn har 50 % av deltagarna fortsatt motionera 

i någon mån efter drygt tre månader. Deltagarna i utseendefaktorn har med andra ord inte ett 

dåligt upprätthållande av motionen statistiskt sett, utan övriga faktorer, varav en intern och en 

extern, har överträffat tidigare genomsnitt. Än en gång tycks skillnaden inte ligga mellan 

intern och extern motivation, utan det är utseendefaktorn som skiljer ut sig från övriga 

faktorer.  

 

Resultaten indikerar att en målsättning med den nya motionsvanan kan vara viktigare för 

vidmakthållandet av den, än om målsättningen är av extern eller intern art. Skillnaden kan 

bero på att den som uppnår sitt mål får sitt behov av kompetens tillgodosett. Även hos 

gruppen med lägst vidmakthållande (utseende) syns en inbördes skillnad mellan dem som har 

uppnått sitt huvudsakliga mål och de som inte gjort det, där de som anser att de har uppnått 
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sitt mål motionerar mer vid uppföljningen än de som inte gjort det. Sannolikt är många som 

börjar motionera på en träningsanläggning externt motiverade, men resultaten från 

föreliggande studie visar på att det inte nödvändigtvis behöver vara negativt för 

motionsfrekvensen. Liksom nämnt i inledningen till denna uppsats är en egen målsättning bra 

för motionsvanan. De externt motiverade kan behöva något att mäta sina omedelbara framsteg 

mot för att sporras att fortsätta, medan internt motiverade individer gynnas bättre av 

långsiktiga mål. Det vore troligtvis bra om motionsanläggningar kunde fånga upp nya 

deltagare och hjälpa dem som inte har något mål, eller endast ett vagt sådant, att formulera ett 

eller flera konkreta mål kring sin motionsvana. Ett initialt möte mellan den nyblivna 

motionären och personal från motionsanläggningen skulle kunna syfta till att sätta upp 

realistiska mål för motionsbeteendet. En tydlig tendens i denna uppsats resultat är att de som 

vid uppföljningen upplever sig ha uppnått sitt huvudsakliga mål, har ett högre 

vidmakthållande än de som inte har uppnått målet. För att kunna uppnå ett mål krävs 

naturligtvis att individen faktiskt har ett mål med sitt nya beteende. Om motionären tecknar ett 

medlemskap, men befinner sig i den transteoretiska modellens begrundande- eller 

förberedelsefaser, är det inte alls säkert att målsättningar finns. Individen har då inget att mäta 

sina framsteg mot, vilket är viktigt framför allt om individen är externt motiverad till motion 

och/eller har tankar kring att uppnå stora förändringar med hjälp av motionen. Samtidigt som 

mål specificeras bör även tanken väckas kring vad som skulle kunna hindra individen från att 

uppnå målet och vilka åtgärder som skulle kunna tillämpas ifall ett sådant hinder uppstår. Det 

är dock viktigt att ett samtal kring mål och hinder inte känns kontrollerande utan endast 

genomförs om motionären själv uppskattar en sådan hjälp. Mötet ska också genomföras i en 

informativ anda och motionären själv vara den som står för förslagen till mål och åtgärder. 

Målen bör heller inte vara för svåra att uppnå. Om en motionär önskar stora förändringar är 

delmål att föredra, då ett större mål lätt blir vagt samt är allt för långsiktigt för de som behöver 

se resultat direkt för att kunna upprätthålla motivationen att fortsätta.  

 

Lika stor andel, två tredjedelar, av de som hade respektive inte hade uppfyllt sitt huvudsakliga 

mål upplevde vid uppföljningen att regelbunden motion på senare tid hade blivit lättare att 

upprätthålla. Att de som har uppfyllt sitt mål upplever motionen lättare att upprätthålla är i 

linje med teorin att många motionärer börjar med extern motivation som sedan går mot att bli 

allt mer intern allt eftersom behoven uppfylls. Det kan också tyckas logiskt att det är just 

externa anledningar som får människor att teckna ett medlemskap på en motionsanläggning. 

De externa anledningarna är uppenbara för individen, men det är svårt att veta om det är en 

aktivitet som passar individen innan han eller hon har provat på aktiviteten ett tag. Att motion 

kan bli lättare att upprätthålla med tiden är därför rimligt. Mer anmärkningsvärt är att personer 

som ännu inte hade uppnått sitt huvudsakliga mål för motionen ansåg att det hade blivit lättare 

att upprätthålla regelbunden motion. Misstanken blir därför att resultatet inte så mycket 

speglar motivationsfaktorerna utan snarare att det för många har varit svårt att upprätthålla 

regelbunden motion under sommarmånaderna.  

 

I sådana motionssammanhang som denna studie vill undersöka är det mycket möjligt att 

många som kommer till anläggningen för att börja motionera ännu inte har rört sig från den 

transteoretiska modellens övervägande- eller förberedelsefaser över till handlingsfasen. De 

kan behöva bli bemötta och stöttade i sin beteendeförändring på ett annat sätt än de som söker 

sig till motionen och befinner sig i handlingsfasen. Resultatet att de som hade den mest 

begränsade motionshistorien under vuxenlivet också var de med lägst måluppfyllelse tyder på 

vikten av extra stöd till de individer som står längst ifrån anammandet av en aktiv livsstil. För 

att kunna ge dem stöd utifrån var de befinner sig vore det även av denna anledning lämpligt 

med ett ”välkomstsamtal” för frågor, funderingar, upprättande av målsättningar samt kanske 
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konkret hjälp med passande träningsformer. Önskvärt vore även att denna motionsovana 

grupp fick hjälp med hur motionen kan flyttas ut i vardagen, så att rörelse blir en allt mer 

naturlig del av livet och inte ses som något som endast kan genomföras på en anläggning. 

Sägas bör att endast en person i denna grupp har slutat helt och att en del av den låga 

måluppfyllelsen för gruppen som helhet är ett resultat av mycket höga ambitioner från början 

för denna grupp. Samtliga i gruppen hade fysisk hälsa som sin huvudsakliga motivation när de 

började motionera. Här skulle en kunnig anställd på motionsanläggningen kunna informera 

om hur mycket motion som krävs för att uppnå en bra/bättre fysisk hälsa och försöka minska 

på motionärernas ambitioner genom att peka på riskerna med ett sådant beteende, utan att för 

den sakens skull kväva individens iver och motivation. Risken är annars, liksom för den 

externt motiverade gruppen i stort (enligt ovan), att kompetensbehovet aldrig uppfylls vilket 

leder till ett fortsatt externt motiverat motionsbeteende som, vid yttre faktorers påverkan, kan 

leda till försämrat vidmakthållande på sikt.  

 

För att motionsmiljön ska stödja individen till ett internt motiverat beteende bör den dels ge 

möjlighet till autonoma val och dels vara informativ snarare än kontrollerande. Många 

motionsanläggningar har redan idag ett brett urval av gruppträningspass samt olika sorters 

maskiner. Därutöver ger vissa anläggningar sina medlemmar möjlighet att under organiserade 

former även aktivera sig utanför anläggningen, med till exempel jogginggrupper eller stav-

gång. För att valmöjligheterna ska upplevas som just möjligheter krävs dock att motionärer 

har kunskap kring vad de väljer mellan. Det blir viktigt att guida motionären genom utbudet 

för att valen inte ska bli överväldigande för de individer som varken har motionsvana eller 

djupare kunskaper om fysisk aktivitet och dess fördelar. En hjälp skulle kunna vara att på ett 

tydligt vis gruppera de olika motionsformerna efter deras främsta syfte (kondition, styrka, 

rörlighet, avslappning, förbränning, rörelseglädje med flera tänkbara alternativ). Redan när 

motionären påbörjar sitt medlemskap hos anläggningen kan personalen där hjälpa till att 

skräddarsy ett program efter individens mål. Utan att styra individens val kan en viss mängd 

motion rekommenderas (till exempel konditionsaktivitet två gånger per vecka och styrke-

träning en gång per vecka), så att individen sedan har lättare att sortera i utbudet och kan välja 

den eller de aktiviteter inom varje grupp som känns roligast. På så vis får den motionsovana 

individen information kring hur det huvudsakliga målet kan nås utan att känslan av autonomi 

behöver undermineras. För att även kompetensbehovet ska kunna uppnås är det även viktigt 

med vissa gruppträningspass på schemat som riktar sig främst till nybörjare. Ett komplement 

till det kan vara gruppträningsinstruktörer som konsekvent bakar in lättare och svårare 

alternativ på övningar under passen, så att individen kan mäta sina framsteg genom den nivå 

på övning som genomförs. Enligt tidigare beskriven forskning av Vallerand, Deci och Ryan 

(1987) har instruktören en viktig roll i sin framtoning när valmöjligheter ges. Det är själva 

väljandet som ska förstärkas, snarare än vilket val som görs.  

 

Denna studie är begränsad till en kedja av träningsanläggningar och till en grupp deltagare 

som självmant anmält sig för att vara med. Urvalet kan därför inte ses som representativt vare 

sig för befolkningen i stort eller för gruppen motionärer. Antalet potentiella deltagare var inte 

så stor att det gick att begränsa urvalet till dem som påbörjade motionerandet precis samtidigt. 

Kvinnor är klart överrepresenterade i deltagargruppen, något som inte speglar gruppen 

motionärer i allmänhet, men som troligen skulle gå igen i andra urval om de drogs främst från 

gruppträningsdeltagare på en liknande träningsanläggning. Då inga skillnader i intern och 

extern motivation kunde urskiljas mellan könen, är dock den sneda könsfördelningen ett 

mindre problem, annat än att det späder på det icke-representativa urvalet för motionärer. Att 

fler deltagare främst är externt motiverade från början är i enlighet med tidigare forskning på 

motionärer som utför liknande aktiviteter som i den aktuella studien. Inom ramen för den här 
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studien gick det inte att vara kräsen angående deltagare. Träningsföretagen är mycket 

restriktiva gällande att släppa in en utomstående som ska göra undersökningar på deras 

kunder och i nästa steg är motionärerna sällan mottagliga för annat än det planerade när de är 

på anläggningarna. Inom ramen för den här undersökningen fanns heller inga resurser till att 

ersätta deltagarna monetärt eller på annat vis. Tidsåtgången för datainsamlingen var även det 

en begränsning. Dels för undersökningsledaren personligen, men också för att insamlingen i 

steg ett inte kunde dra ut på tiden för mycket eftersom de olika deltagarna eventuellt då skulle 

ha motionerat än mer olika tid vid uppföljningen än vad som redan nu var fallet. Samtliga 

ovanstående faktorer spelade in i att deltagargruppen blev så liten (N=46) som den blev från 

början.  

 

Ett relativt stort bortfall förväntades. Att ha slutat med en aktivitet som är bra för en själv och 

som dessutom innebär att individen ingår i en studie kring motionsvanor (och där personen 

har sagt sig planera att utföra aktiviteten ett visst antal gånger per vecka) kan tänkas vara 

förenat med skamkänslor. Ett obehag inför att genomföra uppföljningen kan därför förväntas 

för dem som inte motionerar vid tillfället för uppföljningen. Även för övriga deltagare ansågs 

risken för bortfall stor då ingen ersättning annan än tillgången till det slutliga resultatet har 

kunnat erbjudas deltagarna. För att minimera risken för bortfall betonades i både den första 

och den andra undersökningsomgången att det var deltagande som var det viktiga och att det 

för studiens skull inte spelade någon roll huruvida deltagaren vid uppföljningen motionerade 

mer än planerat, mindre eller inte alls. För att förenkla för deltagarna bifogades ett 

föradresserat kuvert med uppföljningsenkäten och den begränsades till mycket få frågor. 

Påminnelsen via e-post, där deltagarna gavs möjligheten att även svara via e-post direkt när 

den lästes, var tänkt att ytterligare förenkla för deltagarna och på så vis minimera bortfallet. 

Trots dessa åtgärder valde endast 26 deltagare att fullfölja studien. Vilken grupp som är mest 

representerad i bortfallsgruppen, de som har fortsatt att motionera eller de som har avbrutit sin 

nya vana, är omöjligt att veta. Det är dock mer sannolikt att en individ som inte längre 

motionerar heller  inte deltar i uppföljningen. En sned fördelning i bortfallsgruppen påverkar 

naturligtvis resultatet. 

 

Ett så litet urval medför stora begränsningar vad gäller tolkningen av resultatet. Varje enskild 

faktor har endast mellan en och tretton deltagare och resultaten som har presenterats består 

inte av signifikant säkerställda skillnader. I många fall har deltagarnas svar dessutom skiljt sig 

mycket lite åt både mellan faktorerna och mellan de huvudsakliga skalorna (intern respektive 

extern motivation). Resultaten och efterföljande diskussion bör därför ses som tendenser och 

inspiration till vidare forskning, snarare än statistiskt gångbara slutsatser.  

 

Ytterligare praktiska skäl, förutom brist på undersökningsdeltagare, ligger bakom att 

undersökningsdeltagarna inte hade motionerat precis lika länge vid uppföljningstillfället, som 

naturligtvis hade varit önskvärt. Min förhoppning initialt var att kunna knyta deltagare till 

studien redan i skedet då de tecknade medlemskap för att då kunna fånga upp motionärer som 

var på samma stadium i sin beteendeförändring. Detta visade sig inte möjligt av två 

anledningar: Dels hade det varit för tidskrävande att personligen fånga in alla som tecknade 

medlemskap, vilket var det enda sättet för mig att få genomföra studien på anläggningarna, 

dels införde just den här träningskedjan en gratis ”prova på månad” under den aktuella 

insamlingstiden, vilket innebar att nästan ingen tecknade medlemskap just då. Att lyckas hitta 

de motionärer som precis hade börjat visade sig svårt, varför jag redan från början valde att 

inkludera alla som vill delta som inte hade motionerat regelbundet i mer än en månad. En 

månad är tillräckligt kort tid för att teorin om avhopp ifrån regelbunden motion inte ska falla 

helt (eftersom avhoppsaktiviteten mellan tre och sex månader inte är så stor som innan tre 
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månader). Det finns dessutom naturligtvis individuella skillnader i personers beteende varför 

jag inte såg antalet månader som en absolut siffra. En månad (och dessutom lite drygt det i 

minst ett fall) var ändå mer än vad som hade varit önskvärt under optimala förhållanden, men 

för att lyckas få ihop en grupp deltagare överhuvudtaget var det en acceptabel gränssättning.    

 

Den period som låg mellan de båda undersökningstillfällena och som deltagarna skulle 

rapportera träningsbeteende ifrån låg under sommarmånaderna. Det var möjligen en inte helt 

optimal period med tanke på att livet under sommaren kan skilja sig en del från hur livet levs 

under övriga året. Just motion skulle kunna utövas mindre än planerat på grund av semestrar, 

begränsad tillgång till träningslokal eller annat. Å andra sidan kan sommaren vara en period 

då många motionerar mer än under resten av året. Semester och ljusare dagar kan ge mer tid 

och energi, klimatet kan uppmuntra till aktiviteter utomhus och lättare kläder kan sporra till 

att hålla vikten eller gå ner i vikt genom motion. Sannolikt är att många beter sig annorlunda 

än under övriga året, men eventuellt tar de båda riktningarna ut varandra. Med en teoretisk 

fokus borde sommarens inträde heller inte påverka de som är internt motiverade. Resultat-

skillnaden mellan de internt och de externt motiverade skulle således kunna ha förstärkts på 

grund av perioden för studien, men en sådan eventuell förstärkning hade i sådana fall snarare 

bekräftat teorin än utgjort ett verkligt reliabilitetsproblem för studien. Av praktiska 

anledningar kunde undersökningstillfällena inte läggas under en annan period och hur mycket 

säsongen har påverkat studien är svårt att veta. Uppföljningen lades i månadsskiftet 

augusti/september för att så många deltagare som möjligt skulle ha kommit tillbaka från 

semestrar och sedan ett par veckor kommit in i mer vanliga rutiner igen. 

 

Det finns en möjlighet att vetskapen om att man ingår i en studie kan påverka deltagarna att 

motionera mer än vad de annars skulle ha gjort. Detta kan tänkas påverka de externt 

motiverade mer än de internt motiverade, som troligtvis inte behöver denna yttre 

”påtryckning” för att fortsätta med beteendet i samma utsträckning. Med det aktuella 

upplägget går detta dock inte att komma ifrån. En risk är också, som vid all självrapportering, 

att deltagare inte är sanningsenliga vid uppföljningen, antingen för att man skäms över ett 

ouppnått mål eller för att man på annat vis vill försköna verkligheten eller visa sig duktig. 

Kanske tror individen sig hjälpa undersökningsledaren genom att svara på ett visst sätt. 

Ovanstående problem är dock, liksom problemet med att deltagarna inte är ”blinda” för att de 

är med i en studie, inbyggt i undersökningsförfarandet och mycket svårt att komma ifrån utan 

en kontroll som i detta fall inte var möjlig.  

 

Studien är begränsad till undersökningsdeltagarnas motionsvanor, inom och utanför den 

träningsanläggning där de är medlemmar. Den tar i resultatet inte hänsyn till faktorer som kan 

ha underlättat respektive försvårat för individen att fortsätta med sitt tänkta motionsprogram. 

Studien undersöker således inte allmän motivation eller vilja till motion och gör heller inga 

kopplingar till undersökningsdeltagarnas generella hälsa. 

 

Svaren i självrapporteringsformulär liksom MPAM - r kan vara svårtolkade även om dess 

validitet anses tillfredsställande utifrån tidigare studier (Ryan et al., 1997). Formulärets frågor 

är i flera fall ospecifika, vilket naturligtvis är utprövat, men skulle kunna leda till 

validitetsproblem. I det aktuella fallet skulle de deltagare som har svarat att de motionerar för 

att de tycker om aktiviteten (en intern motivationsfaktor) i själva verket kunna mena att de 

tycker om att utföra aktiviteten eftersom den leder till någon form av belöning, vilket i själva 

verket är en extern motivationsfaktor. De förutsättningar som den här studien har genomförts 

under har inte kunnat kontrollera för sådant, utan författaren har helt enkelt fått utgå från att 
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instrumentet, som är utprövat av SDT:s grundare och som har använts i liknande 

forskningsprojekt tidigare, ger tillförlitliga svar.     

Att tidigare forskning har visat att externa motivationsfaktorer, som att vilja gå ner i vikt eller 

öka sin muskelmassa, ger ett sämre vidmakthållande av ett motionsbeteende betyder inte att 

dessa anledningar inte kan fungera som motivation till att motionera eller att de på något sätt 

kan anses som ”sämre” anledningar. Sannolikt är det är en av de vanligaste, om inte den 

vanligaste, anledning som finns till motion i dagens samhälle och för många är den tillräcklig. 

Utgångspunkten för den här studien och den här uppsatsen var dock att allt för många rör på 

sig allt för lite. Att hitta ledtrådar till hur befolkningen bättre ska kunna motivera sig själv till 

att motionera som livsstil är därför av yttersta vikt för den enskilda individens hälsa och 

livskvalitet, för folkhälsan och för hela samhällsekonomin. Kanske finns det sätt att stärka de 

individer som finner det svårt att upprätthålla en aktiv livsstil genom endast små modifika-

tioner i deras motionerande. Sådan kunskap skulle i så fall kunna hjälpa många med goda 

intentioner till en långsiktig beteendeförändring. Självbestämmandeteorin och dess olika 

nivåer av motivation har i tidigare forskning visat sig kunna vara just en sådan ledtråd, men i 

det starkt begränsade urval som denna studie baserar sig på var inte typ av motivation en 

avgörande faktor, med det undantaget att utseendeförbättring verkar vara en mindre bra 

anledning för att kunna upprätthålla motion som en långsiktig livsstil. Ett större urval skulle 

dock mycket väl ha kunnat ge andra resultat. Ytterligare studier på svenska motionärer är 

nödvändigt för att kunna dra några egentliga slutsatser samt välkommet för att bättre kunna 

stödja de individer som önskar en mer aktiv livsstil, men har svårt att nå dit.    
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