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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att undersöka hur olika variabler påverkade utförandet av fysisk 

aktivitet. De i analysen ingående variablerna var ålder, kön, BMI och psykologiska variabler 

vilka ingår i HAPA, Health Action Process Approach, nämligen risk perception, outcome 

expectancies, action self-efficacy, maintenance self-efficacy, recovery self-efficacy, intention, 

action planning och coping planning. För att besvara syftet översattes enkätfrågor från 

engelska till svenska och den färdiga enkäten besvarades av 107 personer i åldrarna 19-65 år. 

Svaren analyserades med hjälp av en simultan multipel regression. Dataanalysen visade att 

ålder och outcome expectancies signifikant predicerade fysisk aktivitet, samt att samtliga 

oberoende variabler utom BMI hade statistiskt signifikanta samband med fysisk aktivitet. 

Slutligen kan sägas att alla variablerna i analysen, förutom BMI, bidrog till att få en förståelse 

kring utövandet av fysisk aktivitet. 

 

Nyckelord 

Fysisk aktivitet, HAPA, Ålder, Kön, BMI 

 

Does physical activity get affected by psychological factors? 

– A quantitative study on the HAPA model 
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Påverkas utövandet av fysisk aktivitet av psykologiska 
faktorer? 

Att ändra ett beteende kan vara svårt. Mycket forskning har genomförts på ämnet och det 

finns många olika teorier kring vilket sätt som är det bästa gällande att förändra beteenden, 

bland andra Self-determination theory, Theory of planned behavior och Theory of reasoned 

action. En annan teori inom hälsofrämjande beteendeförändring är Health Action Process 

Approach, HAPA (Schwarzer, 2016). Den har testats på flera olika hälsobeteenden med goda 

resultat (Barg, Latimer, Pomery, Rivers, Rench, Prapavessis & Salovey, 2012; Parschau, 

Barz, Richert, Knoll, Lippke & Schwarzer, 2014; Renner, Spivak, Kwon & Schwarzer, 2007; 

Scholz, Keller & Perren, 2009; Schwarzer & Luszczynska, 2008). I studier av Barg et al. 

(2012), Parschau et al. (2014), Renner et al. (2007) samt Scholz et al. (2009) studerades 

sambandet mellan HAPA och förändrade vanor gällande fysisk aktivitet. Alla undersökningar 

använde sig av datainsamling genom enkäter men hade olika infallsvinklar gällande 

populationen som undersöktes. Alla studier var även longitudinella med resultatinhämtning 

flera gånger under en längre tidsperiod. Barg et al. (2012) undersökte hur väl HAPA kunde 

appliceras till inaktiva, medelålders kvinnor, Parschau et al. (2014) undersökte om HAPA 

kunde användas i en population med överviktiga individer, Renner et al. (2007) undersökte 

om HAPA kunde användas i andra kulturer än den västerländska genom att använda en 

sydkoreansk population och Scholz et al. (2009) undersökte om HAPA kunde användas 

intrapersonellt istället för interpersonellt. Alla studier visade på goda resultat gällande 

användningen av HAPA i sina studier vilket talar för att det är en trovärdig teori.  

Fysisk aktivitet 

Fysisk inaktivitet är farligt för människans hälsa (Lynch, 2010; Nocon, Hiemann, Müller-

Riemenschneider, Thalau, Roll & Willich, 2007; Renner et al., 2007). Att vara fysiskt inaktiv, 

ha en dålig kosthållning, röka samt ha ett högt alkoholintag ökar risken för att utveckla 

livsstilssjukdomar så som diabetes, fetma, hjärt-kärlsjukdom (Renner et al., 2007; Nocon et 

al., 2007; WHO, 2010) samt benskörhet och depression (Nocon et al., 2007). Gällande hjärt-

kärlsjukdom är det den ledande dödsorsaken i I-länder där en av tre personer dör till följd av 

de sjukdomar som ingår i begreppet. En fysisk inaktiv person löper dessutom dubbelt så stor 

risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom än en fysiskt aktiv person, oavsett ålder och kön (Sofi, 

Capalbo, Cesari, Abbate & Gensini, 2007). Övervikt och fetma bidrar även de till stora 

hälsoproblem världen över, då tillstånden ligger topp 5 på listan över dödsorsaker i världen 

(Parschau et al., 2014). Fysisk inaktivitet har även visat öka risken för cancer, speciellt 
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ändtarmscancer, livmodercancer och prostatacancer, samt att dödligheten hos kvinnor ökar 

oavsett cancerdiagnos (Lynch, 2010). 

 Att istället vara fysiskt aktiv har visat sig vara positivt för hälsan. Bland annat 

har forskning visat att fysisk aktivitet kan minska risken för, samt utvecklingen av olika 

sorters cancer (Lynch, 2010), samt förebygga och minska risken för hjärt-kärlsjukdom 

(Jacobs, Hagger, Streukens, De Bourdeaudhuij & Claes, 2011; Nocon et al., 2007; Sofi et al., 

2007).  Anledningen till den skyddande effekten fysisk aktivitet har mot hjärt-kärlsjukdom 

beror på flera saker, bland annat att fysisk aktivitet sänker blodtrycket, reglerar glukos- och 

insulinpåslag i kroppen samt sänker andelen blodfetter och motverkar övervikt och fetma 

(Sofi et al., 2007). Att vara fysiskt aktiv har i en studie visat öka den upplevda livsglädjen 

(Maher, Pincus, Ram & Conroy, 2015). Samma studie fann även att äldre vuxna som 

regelbundet ägnade sig åt fysisk aktivitet upplevde en högre livsglädje än inaktiva äldre 

vuxna, medan yngre vuxna upplevde större livsglädje de dagar de utövade mer fysisk aktivitet 

än de genomsnittligen gjorde (Maher et al., 2015).  

 Trots de fördelar som finns med ett fysiskt aktivt liv är det ändå väldigt många 

som lever ett stillasittande och inaktivt liv (Scholz et al., 2009). Så, hur mycket fysisk 

aktivitet behöver en individ utföra för att skydda sig från de sjukdomar vars risk ökar vid 

inaktivitet? Enligt Världshälsoorganisationen, WHO (2010), behöver en vuxen människa, 18-

65 år gammal, 150 minuters motion i måttlig intensitet varje vecka . Måttlig intensitet innebär 

promenader, cykelturer eller trädgårdsarbete. Om motionen utförs i högre intensitet, 

exempelvis jogging eller gruppträning, behövs endast 75 minuter spenderas till den fysiska 

aktiviteten varje vecka. Det är viktigt att notera att dessa rekommendationer är ett minimum 

och att alla tillfällen av fysisk aktivitet bör pågå i minst 10 minuter för störst effekt. För att 

uppnå ännu större hälsovinster bör den fysiska aktiviteten ökas till omkring 300 minuter per 

vecka vid måttlig intensitet och till 150 minuter vid högre intensitet. Styrketräning bör 

dessutom utföras minst två gånger per vecka (WHO, 2010). Att utföra båda måttlig och 

intensiv fysisk aktivitet är att föredra, dock bidrar den intensiva fysiska aktiviteten till större 

hälsovinster än den måttliga fysiska aktiviteten (Jacobs et al., 2011). 

 Rekommendationerna kring fysisk aktivitet utvecklades på grund av den stora 

utbredningen av fysisk inaktivitet bland världens befolkning, samt risken för sjukdomar 

människan utsätter sig för genom att vara inaktiv (WHO, 2010). Dessvärre är det inte många 

som når upp till dessa rekommendationer (Scholz et al., 2009; Schüz, Wurm, Ziegelmann, 

Wolff, Warner, Schwarzer & Tesch-Römer, 2012). 
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Ålder 

Anledningen till varför man är fysiskt aktiv skiljer sig åt mellan yngre vuxna (18-35 år) och 

äldre vuxna (50-65 år). I en studie av Renner et al. (2007) undersöktes detta, varpå det 

framkom att yngre vuxna ägnar sig åt fysisk aktivitet av fåfänga anledningar medan äldre 

vuxna har målsättningen att reducera hälsorisker, ålderstecken samt ålderskrämpor. Att vara 

fysiskt aktiv för att minimera hälsorisker var inget som tillskrevs gruppen med de yngre 

vuxna. De var inte heller lika medvetna om de risker som motverkas genom fysisk aktivitet, 

varför anledningarna till fysisk aktivitet skiljer sig åt mellan yngre och äldre vuxna. De yngre 

vuxna tenderade även att vara fysiskt aktiva i högre grad än vad de äldre vuxna var (Renner et 

al., 2007). 

 I en studie av Maher et al. (2015) undersöktes det om tillfredsställelsen med 

livet påverkades av individens ålder och fysisk aktivitet. Deltagarna i studien fick under en 

längre tidsperiod besvara enkäter vid olika tidpunkter för att mäta livstillfredsställelse, fysisk 

aktivitet samt upplevd fysisk- och mental hälsa. Författarna fann att både fysisk aktivitet och 

ålder påverkade tillfredsställelsen med livet. Gällande ålder såg Maher et al. (2015) att 

deltagarna var som minst tillfreds vid de sena 30-åren till de tidiga 50-åren, men före och efter 

dessa år var skillnaden inte så stor i upplevd tillfredsställelse. När det istället gällde 

sambandet mellan tillfredsställelse och fysisk aktivitet framkom det i denna studie att ett 

större utövande av fysisk aktivitet utmynnade i en större tillfredsställelse med livet. Detta 

samband var statistiskt signifikant för äldre vuxna, men inte för de yngre vuxna. Ett liknande 

samband fanns även då det rapporterades högre livstillfredsställelse de dagar individer var 

mer fysiskt aktiva än normalt (Maher et al., 2015).  

Kön 

Finns det några könsskillnader gällande fysisk aktivitet? Enligt Guérin, Bales, Sweet och 

Fortier (2012) kan motivation till fysisk aktivitet skilja sig mellan män och kvinnor, då män 

utövar fysisk aktivitet för att bli starka och kunna prestera på tävling medan kvinnor gör det 

utav fåfänga för att se bra ut. En studie av Sloan, Conner och Gough (2015) fann även att män 

ägnar mer till tid fysisk aktivitet än vad kvinnor gör. Författarna tror att detta beror på de 

förväntningar som finns om hur en man ska vara stark medan en kvinna inte ska vara det, och 

därmed inte behöver den fysiska aktiviteten i samma utsträckning som männen (Sloan et al., 

2015). 
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BMI 

BMI, Body Mass Index, är ett index för kroppssammansättning för att kunna klassificera 

undervikt, normalvikt, övervikt och fetma hos vuxna personer. BMI beräknas enligt 

ekvationen: BMI = kg/(m
2
) (WHO, 2006). Värdet på uträkningen visar vilken kategori 

personen tillhör där ett värde mellan 18,5 och 24,99 innebär normalvikt. Är värdet lägre än 

18,5 är personen underviktig medan ett värde högre än 25 tyder på övervikt. Överstiger värdet 

30 har den personen enligt definitionen fetma (Parschau et al., 2014; WHO, 2006).  

 I en studie där motionsvanor undersöktes med koppling till individers BMI 

visade det sig att personer med högt BMI utövade mindre andel fysisk aktivitet med hög 

intensitet än personer med normalt BMI (Wilson, Ainsworth & Bowles, 2007). I samma 

studie påvisades det även att de personer som inte nådde upp till den rekommenderade 

mängden fysisk aktivitet mer troligt hade övervikt eller fetma i jämförelse med personerna 

som nådde upp till rekommendationerna om fysisk aktivitet. Den slutsatsen har även Parschau 

et al. (2014) kommit fram till, trots att det visat sig att fysisk aktivitet är en viktig del för 

dessa personer att reducera sin kroppsvikt (Wilson et al., 2007).  

HAPA 

HAPA står för Health Action Process Approach (Schwarzer, 2016). Det är en teoretisk modell 

som bygger på sociala- och kognitiva faktorer, vilka används inom hälsofrämjande 

beteendeförändring (Parschau et al., 2014; Schwarzer, 2016). HAPA utvecklades på den 

senare delen av 1980-talet då många andra modeller som användes för att förutspå 

hälsobeteenden blivit kritiserade på grund av det så kallade intention-beteende-glappet 

(Schwarzer, 2016).  

 

Figur 1 - Modell av HAPA (Schwarzer, 2016) 
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För att förklara vad som händer i det ovan nämnda glappet använder HAPA sig av två faser, 

motivationsfas och viljefas, vilka i sig förklarar olika händelser och begrepp inom 

beteendeförändringen (Barg et al., 2012; Parschau et al., 2014; Renner et al., 2007; Scholz et 

al., 2009; Schwarzer & Luszczynska, 2008; Schwarzer, 2016). 

Motivationsfasen förklarar hur motivation skapas och intentioner formas (Barg 

et al., 2012; Parschau et al., 2014; Schwarzer & Luszczynska, 2008; Schwarzer, 2016). I 

denna fas överväger individen att forma en målsättning till ett förändrat beteende, vilket leder 

till intention att förändra beteendet (Schwarzer, 2016). I denna fas är det tre psykologiska 

faktorer som är särskilt viktiga, nämligen (uttryckta på engelska) risk perception, outcome 

expectancies och action self-efficacy vilka verkar för att skapa intention till nytt beteende 

(Renner et al., 2007; Schwarzer, 2016).  

I volitionsfasen, eller viljekraftsfasen, skapas beteendet samt tydliga 

instruktioner för hur personen ska gå tillväga för att starta ett nytt beteende och fortgå med 

detsamma (Parschau et al., 2014; Schwarzer & Luszczynska, 2008; Schwarzer, 2016). De 

psykologiska faktorerna som används för att förklara skeenden i denna fas är, uttryckta på 

engelska, maintenance self-efficacy (nämns som coping self-efficacy i figur 1), recovery self-

efficacy, action planning och coping planning (Renner et al., 2007; Schwarzer, 2016).  

HAPA har visat sig kunna förutse beteenden och kan appliceras inom olika 

beteendeförändringsområden gällande hälsofarliga beteenden (Barg et al., 2012; Scholz et al., 

2009; Schwarzer, 2016). Modellen är även applicerbar oberoende ålder, kön, hälsostatus och 

sociokulturell bakgrund (Parschau et al., 2014; Renner et al., 2007; Sloan et al., 2015). 

Intention 

Intention, avsikt på svenska, handlar om att det finns en avsikt att göra något åt det beteende 

som verkar negativt för hälsan (Schwarzer, 2016). Om det finns en avsikt hos individen kan 

detta bidra till en ökad motivation, vilket gör intention till en nyckelfaktor för genomförandet 

av en beteendeförändring. Dock kan intention inte förklara beteendeförändringen isolerat, 

utan behöver tillämpas tillsammans med andra variabler för att förtydliga förändringen av 

beteendet. Intention kan förutsäga beteenden men behöver inte ta sig uttryck i en handling 

eller ett beteende, men variabeln är ändå oumbärlig i detta avseende (Schwarzer, 2016).  

Risk perception 

Risk perception kan översättas till riskuppfattning. Begreppet belyser den upplevda risken, 

eller sårbarheten, att drabbas av vissa sjukdomar (Parschau et al., 2014; Renner et al., 2007; 

Schwarzer, 2016). Att vara medveten om de risker ett specifikt beteende medför är inte 
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tillräckligt för att skapa en intention för ett nytt beteende (Parschau et al., 2014; Schwarzer & 

Luszczynska, 2008) och det är inte heller effektivt att skrämma någon till ett nytt beteende 

(Schwarzer, 2016). Riskuppfattning ses som en process där tankar bearbetas kring vilka 

konsekvenser riskbeteendet medför samt vilka kompetenser individen besitter för att undvika 

dessa risker (Renner et al., 2007; Schwarzer & Luszczynska, 2008; Schwarzer, 2016). 

Riskuppfattning bör ses som en första knuff mot att skapa intention och motivation till ett 

ändrat beteende (Schwarzer, 2016). 

Outcome Expectancies 

Outcome expectancies betyder ungefär förväntade resultat. Begreppet handlar om att se för- 

och nackdelar med att behålla eller förändra ett beteende. Detta är en mycket viktig del av 

motivationsfasen vid beteendeföränring (Parschau et al., 2014; Renner et al., 2007; 

Schwarzer, 2016). Ofta skapar de förväntade resultaten tankar kring vad som sker vid en 

beteendeförändring och vilken nytta som kommer utav att ändra beteendet. Om 

konsekvenserna för ett beteende är kända är det enklare att förvänta sig vad ett ändrat 

beteende kan utmynna i för nya konsekvenser och därmed förenkla skapandet av intention till 

att förändra det sämre beteendet (Schwarzer, 2016).  

Self-efficacy 

Ett centralt begrepp inom hälsopsykologi och HAPA-modellen är self-efficacy. Self-efficacy 

handlar om en individs tankar och tro på den egna förmågan att hantera olika specifika 

situationer (Schwarzer, 2016). Self-efficacy är en väldigt viktig komponent vid 

beteendeförändringar, där den kan förekomma i olika former beroende på vilken fas av 

förändringsprocessen individen befinner sig (Renner et al., 2007; Schwarzer & Luszczynska, 

2008; Schwarzer, 2016). Individen behöver alltså tro på sin kompetens att klara av att initiera 

en handling, bibehålla handlingen samt återgå till handlingen efter frånvaro av densamma för 

att genomgå en lyckad beteendeförändring (Renner et al., 2007; Scwarzer & Luszczynska, 

2008; Schwarzer, 2016). Dessa faser kallas inom HAPA för action self-efficacy, maintenance 

self-efficacy och recovery self-efficacy (Schwarzer, 2016). 

Action self-efficacy belyser hur individen är i startgropen till ett förändrat 

beteende genom att skapa sig motivation och intention att förändra beteendet innan någon 

aktiv handling utförts (Barg et al., 2012; Parschau et al, 2014; Renner et al, 2007; Schwarzer 

& Luszczynska, 2008; Schwarzer, 2016). Personer som har stor tilltro på den egna förmågan 

att klara av saker har större chans att lyckas med sin beteendeförändring än de personer som 
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istället föreställer sig nederlag och misslyckanden (Schwarzer & Luszczynska, 2008; 

Schwarzer, 2016).  

Maintenance self-efficacy innebär att tro på den egna förmågan att kämpa, att ha 

optimistiska men höga förväntningar på sig själv, samt att ha goda strategier till att lösa 

konflikter som kommer att dyka upp inom sig själv (Renner et al., 2007; Schwarzer & 

Luszczynska, 2008; Schwarzer, 2016). Personer med hög maintenance self-efficacy 

anstränger sig mer för att hålla sig till beteendet än de som uppvisar lägre upplevd 

maintenance self-efficacy (Renner et al., 2007; Schwarzer & Luszczynska, 2008; Schwarzer, 

2016). Vid motgångar är det personer som upplever hög maintenance self-efficacy som klarar 

att hålla fast målsättningen (Renner et al., 2007).  

Sista formen av self-efficacy inom HAPA är recovery self-efficacy. Denna del 

handlar om individens hantering av motgångar, misslyckanden och återfall till det hälsofarliga 

beteendet samt tron att klara av dessa motgångar (Barg et al., 2012; Schwarzer & 

Luszczynska, 2008; Schwarzer, 2016). Personer som upplever hög recovery self-efficacy har 

större chans att ta sig ur motgångar och misslyckanden på ett bättre sätt än personer som 

upplever låg recovery self-efficacy (Schwarzer & Luszczynska, 2008; Schwarzer, 2016).  

Planering 

För att intention eller motivation ska bli till handling är det viktigt med tydliga och specifika 

instruktioner att följa (Renner et al., 2007; Schwarzer, 2016). En fördel med planering och 

instruktioner är dess tydlighet, vilken hjälper till att fortsätta arbetet med det nya beteendet 

och behålla de nya vanorna (Schwarzer & Luszczynska, 2008). Planering är därmed en viktig 

variabel vid förändring av beteenden, och inom HAPA används två olika sorters planering; 

action planning och coping planning (Schwarzer, 2016). 

Action planning är en så kallad När-Var-Hur-planering. Planeringen innehåller 

vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras och om det ska göras tillsammans med 

någon (Barg et al., 2012; Parschau et al., 2014; Renner et al., 2007; Schwarzer & 

Luszczynskam 2008; Schwarzer, 2016). Genom att ha en sådan planering förenklas steget 

från intention till handling, oavsett om det finns motivation till beteendet eller inte (Renner et 

al, 2007; Schwarzer, 2016). Därmed anses action planning ha en större effekt, och ökar 

sannolikheten, till att förutse ett beteende jämfört med intention (Renner et al., 2007), då 

förväntningarna på individen är väldigt tydliga och detaljerade (Parschau et al., 2014; Renner 

et al., 2007; Schwarzer, 2016).  

Coping planning hjälper till de gånger saker inte blir som man tänkt sig och det 

är svårt att hålla sig till det När-Var-Hur-planeringen menar ska göras (Schwarzer, 2016). Det 
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kan handla om hur personen ska ta sig till träningslokalen efter jobbet när det enda personen 

egentligen vill är att sätta sig i soffan och vila resten av dagen. En coping-planering kan vara 

hierarkiskt utformad, alltså att motgången eller hindret hanteras stegvis för att på ett bra sätt 

underlätta för individen att ta sig förbi hindret eller motgången (Schwarzer, 2016). Coping 

planning handlar om att ha reservplaner och strategier för att lyckas även om plan A inte 

fungerar (Schwarzer, 2016).   

Syfte och hypotes 

Det har dykt upp många frågor under denna studie angående vad som är hönan och ägget 

bakom beteendeförändringar och vilka faktorer som bäst förklarar varför en person väljer att 

vara fysiskt aktiv eller inte. Är ålder en avgörande faktor, där äldre är mindre fysiskt aktiva än 

de yngre, eller är det vilket kön personen har som förklarar om personen utövar fysisk 

aktivitet eller inte. Kan det vara så att personer som upplever hög action self-efficacy 

predicerar fysisk aktivitet bättre än personer som har till avsikt att utöva fysisk aktivitet. Eller 

är det personer med goda coping-strategier som är bäst på att predicera fysisk aktivitet. 

Eftersom denna studie enbart gjort en enstaka mätning av fysisk aktivitet och de 

psykologiska faktorerna inom HAPA är det inte beteendeförändring denna studie är ute efter 

att förklara, utan istället var syftet att försöka identifiera vilka faktorer som kan förutsäga 

fysisk aktivitet vid en specifik tidpunkt. Finns det delar i HAPA-modellen som är bättre eller 

sämre på att predicera fysisk aktivitet, eller är individuella faktorer som ålder, kön, längd och 

vikt bättre på att predicera fysisk aktivitet? Studien undersökte om fysisk aktivitet 

predicerades av ålder, action self-efficacy, samt action- och coping planning. Vidare 

undersöktes det om intention på egen hand kunde predicera utövandet av fysisk aktivitet, samt 

om det fanns några skillnader kopplat till kön angående fysisk aktivitet. Studien kom även att 

undersöka om individernas BMI påverkar utövandet av fysisk aktivitet, där de med högre 

BMI utövar mindre fysisk aktivitet än de med lägre BMI.  

De hypoteser som studien utgick från var: 

H1 – Fysisk aktivitet prediceras av ålder, där högre ålder innebär mindre 

utövande av fysisk aktivitet.  

H2 – Fysisk aktivitet prediceras av outcome expectancies, där personer med 

högre upplevd outcome expectancies utövar mer fysisk aktivitet. 

H3 – Fysisk aktivitet prediceras av action self-efficacy, där personer med högre 

upplevd action self-efficacy utövar mer fysisk aktivitet. 

H4 – Fysisk aktivitet prediceras av action- och coping planning, där personer 

med goda planeringar utövar mer fysisk aktivitet. 
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H5 – Intention predicerar inte fysisk aktivitet. 

H6 – Kön har ingen effekt på fysisk aktivitet. 

H7 – Personer med högt BMI utövar mindre intensiv fysisk aktivitet än de med 

normalt BMI. 

Metod 

Deltagare 

Totalt deltog 111 personer i studien vilka valdes ut genom ett icke-randomiserat urval genom 

att svara på en enkät via internet som annonserades på sociala medier. Ett internt bortfall på 

fyra personer förekom då deras ålder antingen understeg 18 år eller översteg 65 år. Valet att 

inte använda dessa personers svar till studien relateras till rekommendationen för fysisk 

aktivitet vilken riktar sig till vuxna människor i åldrarna 18-65 år. Detta medförde att alla 

resultat är beräknade på 107 personers svar. Av deltagarna var 72,1 % kvinnor (N=80), den 

totala medelåldern var 34,6 år (N=107, SD=11,9 år), där den yngsta medverkande var 19 år 

och den äldsta 65 år, och det genomsnittliga BMI-värdet var 24,7 kg/m
2
 (N=107, SD= 3,73), 

vilket innebär normalvikt på gränsen till övervikt.  

Instrument 

Deltagarna har fått besvara en enkät med frågor om ålder, kön, längd och vikt, fysisk 

aktivitetsgrad samt de psykologiska faktorer som ingår i HAPA (intention, self-efficacy, 

coping/action-planning, outcome expectancies och risk perception). Enkäten formulerades 

och besvarades digitalt via Google formulär. Enkätfrågorna finns bifogade i bilaga 1. 

 Frågorna om fysisk aktivitetsgrad är tagna från frågeformuläret IPAQ, 

International Physical Activity Questionnaire. IPAQ är utformat som ett standardiserat 

mätinstrument för fysisk aktivitet i olika kulturer världen över (Ekelund, Sepp, Brage, Becker, 

Jakes, Hennings & Wareham, 2005). IPAQ finns i olika utföranden, korta och långa (Barg et 

al., 2012; Ekelund et al., 2005), beroende på mängden information som behövs för att besvara 

studiens syfte (Barg et al., 2012). Frågeformuläret har dock sina begränsningar, framförallt på 

grund av att det baseras på individers egna uppgifter om den senaste veckans utövning av 

fysisk aktivitet och därmed kan verkligheten förskönas en hel del (Ekelund et al., 2005). Dock 

anser Ekelund et al. (2005) att den korta versionen av IPAQ är ett bra formulär för 

randomiserade tester hos vuxna svenskar, varför det är denna version som använts i denna 

studie. Denna studie gjorde precis som Barg et al. (2012) och ställde enbart frågor om antal 

dagar och minuter deltagarna varit fysiskt aktiva den senaste veckan, samt om den fysiska 

aktiviteten varit intensiv (vigorous) eller lugn (moderate). Exempel på lugn fysisk aktivitet är 
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cykling, promenad eller trädgårdsarbete, medan jogging, gruppträning och idrottsutövning 

anses som intensiv fysisk aktivitet (Barg et al., 2012; WHO, 2010). Anledningen till att inte 

fråga kring övriga innehållet i IPAQ är av anledningen att det inte tillhör studiens syfte.  

 Frågorna om de psykologiska faktorerna som ingår i HAPA har översatts från 

engelska till svenska till denna studie av författaren. Frågorna är tagna från andra studier som 

undersökt samma faktorer i förhållande till beteendeförändring (Barg et al., 2012; Jacobs, 

Hagger, Streukens, De Bourdeaudhuij & Claes, 2011; Parschau et al., 2014; Schwarzer & 

Luszczynska, 2008). Frågorna besvarades genom en likert-skala graderad från 1 – 5 (1 = 

håller inte med alls, 5 = håller med helt och hållet). Från de studier denna studies frågor är 

tagna från varierade likert-skalorna i antal svarsalternativ, men från den studie där flest frågor 

har översatts och tagits med i denna studie (Barg et al. 2012) användes en femgradig skala, 

varför det även gjordes i denna studie för att underlätta efterkommande analys. 

Den första faktorn det ställdes frågor kring i enkäten var Risk Perception. Dessa 

frågor översattes från studier av Barg et al. (2012), Parschau et al. (2014) samt Schwarzer och 

Luszczynska (2008). En av dessa frågor ställdes så att svaret behövde tolkas åt fel håll på 

skalan, det vill säga att om svaret var 5 ändrades detta till 1 i analysen för att det skulle 

stämma in på variabeln där höga svar visade på att hög risk med livsstilen. Frågan löd 

”Personer med min livsstil utvecklar inte livsstilssjukdomar” och är översatt och utvecklad 

från Barg et al. (2012). 

Nästa variabel det ställdes frågor om var Outcome Expectancies. Frågorna i 

detta stycke översattes från studier av Barg et al. (2012) samt Parschau et al. (2014). En av 

frågorna löd ”Om jag rör på mig regelbundet kommer jag att må bättre” och är översatt från 

studien av Parschau et al. (2014).  

Följande frågor i enkäten undersökte upplevd self-efficacy i tre olika lägen; 

action, maintenance och recovery. Totalt ställdes elva frågor och de är översatta från fyra 

olika studier (Barg et al. 2012; Jacobs et al. 2011; Parschau et al. 2014; Schwarzer & 

Luszczynska, 2008). En fråga om action self-efficacy, översatt från Barg et al. (2012), löd 

”Jag har förmåga att utöva den rekommenderade fysiska aktiviteten varje vecka”. En fråga om 

maintenance self-efficacy, även den översatt från Barg et al. (2012), löd ” Jag kan vara fysiskt 

aktiv även om det är dåligt väder”. En fråga om recovery self-efficacy, översatt från Parschau 

et al. (2014), löd ”Jag Jag kan återuppta min fysiska aktivitet efter långa uppehåll från 

träning”.  
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 Frågorna om intention följde frågorna kring self-efficacy. Samtliga frågor är 

översatta och utarbetade från studien av Barg et al. (2012). En av frågorna löd ”Jag har som 

mål att vara fysiskt aktiv varje vecka”.  

 Slutligen ställdes frågor om planering, både action- och coping planning. 

Samtliga frågor om denna variabel översattes från Parschau et al. (2014). Frågorna hade 

samma stam med olika ändelser. Stammen till frågorna löd ”Jag har en detaljerad planering 

för…” och en av ändelserna för action planning löd ”… hur länge jag ska vara fysiskt aktiv” 

medan en av frågorna kring coping planning löd ”… hur jag ska vara fysiskt aktiv när det är 

dåligt väder”. 

Design och procedur 

Från den angivna längden och vikten från enkäten har deltagarnas BMI beräknats efter 

formeln vikt (kg) / längd
2
 (m) (WHO, 2006).  

Fysisk aktivitet är angiven i antal minuter personen angav att hen utövade sig av 

fysisk aktivitet varje vecka. Eftersom det fanns två olika intensiteter av fysisk aktivitet som 

det frågades om i enkäten behöver olika minuter anges på olika sätt för att få en riktig bild av 

verkligheten. I studien av Barg et al. (2012) multiplicerades antal dagar då fysisk aktivitet 

utövades med det antal minuter fysisk aktivitet utövades, detta gjordes för de båda 

intensiteterna. Sedan multiplicerades talet med ett så kallat MET-värde som stämmer överens 

med aktivitetens intensitet. MET står för metabol ekvivalent och den metabola ekvivalenten i 

vila är MET=1 (McArdle, Katch & Katch, 2010). För måttlig fysisk aktivitet likt promenad är 

MET-värdet 4 medan intensiv fysisk aktivitet har MET-värdet 8 (Barg et al., 2012). I denna 

studie kom antal minuter att multipliceras med tillhörande MET-värde och därefter 

summerades båda intensiteternas minuter till ett sammanlagt värde på den utförda fysiska 

aktiviteten. Detta genomfördes av studiens författare. Då minuterna på enkäten var uppdelade 

i svarsalternativ om 30 minuter har medianen av minuterna använts till beräkningen. Om det 

angivna svaret var 120-150 minuter beräknades därmed detta som 135 utförda minuter. 

För att beräkna det sammanlagda värdet på övriga variabler användes 

medelvärdesberäkning. Summan av svaren för variabeln dividerades med antal frågor för 

variabeln, till exempel var beräkningen för intention summan av fyra svar dividerat med fyra 

((S1+S2+S3+S4) / 4). På detta sätt blev de olika variablerna jämförbara med varandra. 

Den analysmetod som användes vid resultatberäkningen var simultan multipel 

regression. Det är en analysmetod som kan testa flera oberoende variabler mot 

beroendevariabeln i samma analys (Brace, Kemp & Snelgar, 2012). I en simultan multipel 

regression beräknas variablerna i samma modell samtidigt, vilket är att föredra om det finns 
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en osäkerhet kring vilka variabler som egentligen väger tyngst i den modell som ska testas 

(Brace et al., 2012). En nackdel med denna metod av multipel regression är att den delade 

variansen, alltså det som de oberoende variablerna har gemensamt med beroendevariabeln, 

inte tas hänsyn till vilket kan betyda att viktiga variabler inte får det utrymme den egentligen 

skulle haft. Dock är detta en liten nackdel i modellen då modellen som helhet är stark (Brace 

et al., 2012). 

I multipel regression finns det några koefficienter, förutom signifikansnivån, 

som är viktiga att hålla koll på, nämligen R, R
2
 och adjusted R

2
. R anger korrelation mellan de 

observerade värdena och de förutspådda värdena på beroendevariabeln. R kan endast ha 

positiva värden eftersom det är relationen mellan predicerade värden och observerade värden 

som mäts med R. R
2
 mäter variansen i beroendevariabeln, alltså hur väl vi kan förutse 

beroendevariabeln genom att känna till de oberoende variablerna. Adjusted R
2
 mäter samma 

som R
2
 men har med antalet oberoende variabler och deltagarantalet i sin beräkning vilket 

bidrar till ett mycket användbart värde på hur väl modellen uppnått relevans. Två andra 

koefficienter som används vid resultatbeskrivning av en multipel regression är B och β. B är 

den ostandardiserade regressionskoefficienten vilken indikerar förändringen i den beroende 

variabeln om en oberoende variabel förändras ett steg medan övriga oberoende variabler hålls 

konstanta. β är den standardiserade regressionskoefficienten vilken är baserad på 

standardavvikelser och är därmed bättre än B på att predicera förändringen i 

beroendevariabeln om fler än en oberoende variabel förändras. Ett högt β-värde visar en hög 

inverkan för den oberoende variabeln på beroendevariabeln och β-värdet kan jämföras mellan 

variabler, det kan inte B-värdet (Brace et al., 2012; Wilson & MacLean, 2011). 

Beräkningarna utfördes i programvaran IBM SPSS Statistics 24 för Windows.  

Etik 

I Helsingforsdeklarationen (WMA, 2017) står det att läsa kring de etiska föreskrifter en 

forskare bör förhålla sig till. Där beskrivs det hur deltagande ska skriva på informerade 

samtycken till sitt medverkande i studien. I det informerade samtycket ska det finnas 

information kring studiens syfte, metod, förväntad nytta samt om studien är finansierad av 

eventuella intresseorganisationer. Det ska även framgå att deltagandet i studien är frivilligt 

och att deltagaren när som helst kan ta tillbaka sin medverkan utan att ange skäl om varför 

(WMA, 2017). Det finns även något som kallas individskyddskravet, vilket ämnar skydda 

deltagande individer från skada och kränkning (Vetenskapsrådet, 2017). I och med att denna 

studie inhämtade data via enkäter är det en mycket liten risk att någon person kom till skada 

eller kränktes vid genomförandet av denna studie. 
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I enlighet med detta fick deltagarna i denna studie godkänna ett informerat 

samtycke som en första del i den enkät de besvarade. I samtycket stod det att läsa om att 

deltagandet är frivilligt, anonymt och om möjligheten att inte besvara klart enkäten när man 

väl påbörjat den. I godkännandet stod det även att deltagandet i studien var definitivt vid 

inlämnande av enkäten och att möjligheten till att ta tillbaka sina svar försvann i och med 

inlämnandet. Detta val gjordes då ett eventuellt avhopp skulle röja anonymiteten hos 

deltagaren eftersom hela enkäten bygger på att det inte ska gå att urskilja individer. Till sist 

fick deltagarna ta del av min e-postadress som de hänvisades till om de hade några frågor 

kring enkäten eller studien. 

Resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka om fysisk aktivitet vid en specifik tidspunkt kunde 

prediceras av ålder, kön, BMI eller de psykologiska faktorerna inom HAPA. I tabell 1 

redovisas min- och maxvärden, medelvärden och standardavvikelser för fysisk aktivitet samt 

faktorerna inom HAPA. För HAPA-variablerna var svarsskalan 1-5, och tabell 1 visar att de 

flesta variabler ligger högt i svarsskalan hos deltagarna. Deskriptiv statistik kring deltagarnas 

ålder och BMI finns beskriven i metoden under rubriken deltagare. 

 

Tabell 1. 

Deskriptiv statistik för fysisk aktivitet samt variabler inom HAPA. 

Variabel N Min / Max (M) M (SD) 

Fysisk aktivitet 

 

107 0 / 3600 1477,57 (1037,75) 

Risk perception 

 

107 1 / 5 2,70 (0,68) 

Outcome 

expectancies 

107 3 / 5 4,38 (0,52) 

Action self-efficacy 

 

107 2,25 / 5 4,40 (0,75) 

Maintenance self-

efficacy 

107 2 / 5 4,12 (0,70) 

Recovery self-

efficacy 

107 1 / 5 4,08 (0,91) 

Intention 

 

107 2,25 / 5 4,22 (0,70) 

Action planning 

 

107 1 / 5 2,78 (0,26) 

Coping planning 107 1 / 5 2,41 (1,11) 
Notera. N = antal deltagande i studien, Min = minsta angivna medelvärde, Max = högsta angivna medelvärde,  

M = medelvärde, SD = standardavvikelse.
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Tabell 2 

Resultat för Pearsons korrelationskoefficient. Ju högre värde desto starkare samband. 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Fysisk aktivitet 

 

-            

2. Ålder 

 

−.394*** -           

3. Kön 

 

.228* −.151 -          

4. BMI 

 

−.120 .188 .187 -         

5. Risk perception 

 

−.438*** .150 −.087 .275** -        

6. Outcome 

expectancies 

.528*** −.308*** .241* −.093 −.410*** -       

7. Action self-

efficacy 

.474*** −.362*** .203* −.010 −.266** .526*** -      

8. Maintenance 

self-efficacy 

.425*** −.053 .088 −.043 −.350*** .394*** .464*** -     

9. Recovery self-

efficacy 

.325*** −.007 .090 −.043 −.360*** .398*** .525*** .656*** -    

10. Intention 

 

.433*** −.096 −.060 −.064 −.295** .300** .297** .387*** .239* -   

11. Action  

planning 

.549*** −.245* .118 −.095 −.460*** .343*** .330*** .355*** .294** .442*** -  

12. Coping 

planning 

.397*** −.030 −.056 −.068 −.251** .163 .223* .386*** .309*** .395*** .663*** - 

Notera. Datan anger Pearsons korrelationskoefficient (r) samt riktningen för korrelationen mellan variablerna. Om r > .80 råder hög multikollinearitet. *: signifikansnivå 5 %, 

**: signifikansnivå 1 %, ***: signifikansnivå 0.1%. Saknas stjärnor finns inga statistiskt signifikanta samband. 
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Tabell 2 redovisar för Pearsons korrelationskoefficient. Inga värden över 0,80 redovisas 

i denna tabell vilket innebär att det inte förekommer någon multikollinearitet.  

En multipel regression genomfördes som påvisade många signifikanta 

samband mellan de ingående variablerna. I tabell 2 kan det utläsas att fysisk aktivitet 

hade signifikanta samband med samtliga faktorer i regressionen förutom BMI (r = -

.120). Kön var signifikant på 5 % nivån (r = .228) medan övriga variabler var 

signifikanta på 0,1 % nivån, se tabell 2 för exakta korrelationer. Av dessa signifikanta 

korrelationer var två i negativ riktning, nämligen ålder (r = -.394) och risk perception (r 

= -.438), vilket betyder att fysisk aktivitet utövas mer av yngre personer samt av 

personer som upplever låg risk att utveckla livsstilssjukdomar. Tabell 2 redovisar även 

samverkan mellan oberoende variabler där, bland annat, alla HAPA-faktorer är 

signifikant korrelerade med varandra. Exakta värden på korrelationerna finns i tabell 2. 

 

Tabell 3 

Ostandardiserade och standardiserade regressionskoefficienter för variablerna i 

modellen. 

 

 

 

B 

 

β 

 

p 

Ålder 

 

-17,061 -.197 .018 

Kön 

 

276,726 .116 .130 

BMI 

 

-4,593 -.018 .816 

Risk perception 

 

-179,721 -.118 .182 

Outcome 

expectancies 

386,735 .195 .035 

Action self-

efficacy 

133,514 .096 .327 

Maintenance 

self-efficacy 

169,281 .115 .256 

Recovery self-

efficacy 

-60,372 -.053 .605 

Intention 

 

219,617 .147 .082 

Action planning 

 

134,831 .163 .140 

Coping planning 111,461 .119 .238 
Notera. B = ostandardiserad regressionskoefficient, β = stadardiserad regressionskoefficient p = 

signifikansvärde. Endast ålder och outcome expectancies är signifikanta, p < .05.   

 

Huruvida korrelationerna är positiva eller negativa står även det att läsa i tabell 2. 

Negativa samband fanns mellan risk perception och samtliga variabler inom HAPA 
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vilket betyder att ju lägre upplevd risk för livsstilssjukdomar desto högre värden på 

övriga variabler.  

De signifikanta samband som ålder hade med andra variabler var enbart 

negativa, vilket betyder att yngre personer förväntade sig mer resultat av fysisk aktivitet 

(r = -.308), upplevde högre action self-efficacy (r = -.362) samt hade tydligare och mer 

detaljerade När-Var-Hur-planeringar (r = -.245) än äldre personer. Övriga signifikanta 

korrelationer var positiva där höga värden i ena variabeln gav höga värden i övriga 

variabler. 

Den multipla regression som genomfördes resulterade i en signifikant 

modell: F(11) = 10,071, p < .001. Modellen förklarar 48,5 % av variansen i fysisk 

aktivitet (Adjusted R
2
 = .485). Tabell 3 ger mer information kring analysen genom 

regressionskoefficienter för de oberoende variablerna. Tabellen visar att ålder (p = .018) 

och outcome expectancies (p = .035) är de enda variablerna som är signifikanta 

prediktorer för fysisk aktivitet i denna modell. Tabellen visar även att sambandet mellan 

fysisk aktivitet och ålder är negativt medan sambandet mellan fysisk aktivitet och 

outcome expectancies är positivt, vilket innebär att yngre personer prediceras utöva mer 

fysisk aktivitet samt att personer som har höga förväntningar på de resultat fysisk 

aktivitet kan ge utövar mer fysisk aktivitet. 

 

Diskussion 

Syftet med denna undersökning var att undersöka huruvida ålder, kön, BMI samt de 

psykologiska faktorerna inom HAPA kunde predicera fysisk aktivitet vid en specifik 

tidpunkt.  

Resultatdiskussion 

Hypoteser 

I tidigare forskning av Renner et al. (2007) visades ett samband mellan ålder och fysisk 

aktivitet där yngre personer är mer fysiskt aktiva än äldre personer, vilket även visades i 

denna studie. Ålder var en av två variabler i denna studie som predicerade fysisk 

aktvitet (p = .018, β = -.197), samt att studien resulterade i ett negativt statistiskt 

signifikant samband mellan ålder och fysisk aktivitet (r = -.394), vilket betyder att yngre 

personer utövade mer fysisk aktivitet än äldre personer även i denna population. Den 

andra variabeln som visade sig predicera fysisk aktivitet var outcome expectancies (p = 

.035, β = .195). Hypotesen kring denna variabel var att denna faktor skulle påverka 



  
 

19 

 

fysisk aktivitet positivt, trots att outcome expectancies främst sågs påverka skapandet av 

intention till fysisk aktivitet och inte direkt påverka utövandet av den fysiska aktiviteten 

(Schwarzer, 2016). Det visade sig alltså att outcome expectancies hade ett positivt 

signifikant samband med fysisk aktivitet, vilket betyder att personer med höga 

förväntningar på de resultat fysisk aktivitet kan medföra också utövade mer fysisk 

aktivitet, precis som hypotesen förutspådde. 

 I en av studiens hypoteser förväntades action self-efficacy kunna predicera 

fysisk aktivitet, men så blev inte utfallet. Det kan antas bero på att action self-efficacy är 

viktigt i beteendeförändringar (Barg et al., 2012; Parschau et al, 2014; Renner et al, 

2007; Schwarzer & Luszczynska, 2008; Schwarzer, 2016) men då denna undersökning 

inte fokuserade på förändring, utan fysisk aktivitet vid en viss tidpunkt så kanske denna 

faktor inte hade så stor inverkan på ett specifikt beteende. Action self-efficacy visade 

ändå på ett positivt signifikant samband med fysisk aktivitet (r =.474) där personer med 

hög action self-efficacy utövade mer fysisk aktivitet än de med låg action self-efficacy. 

Detta kan betyda att personer som tror på den egna förmågan att lyckas med det dem 

ska utföra också utför beteendet i större utsträckning.  

 Tidigare forskning visade på att det är viktigt att ha en god planering för 

att utöva hälsobeteenden (Renner et al., 2007; Schwarzer, 2016). Denna studie lämnade 

mer att önska gällande resultatet för action- och coping planning, då ingen av dem 

predicerar fysisk aktivitet (β =.163 respektive .119) och därmed stämde inte hypotesen 

gällande dessa båda variabler. Båda variablerna hade däremot positiva, signifikanta 

samband med fysisk aktivitet vilket betyder att de personer som har tydliga och 

detaljerade planeringar för sin fysiska aktivitet oftare tar sig tiden och utövar 

densamma. Detta innebär att hypotesen kring action- och coping planning förkastas. 

Ett annat resultat, som var förväntat, var att intention inte skulle predicera 

fysisk aktivitet. Detta står i enighet med tidigare forskning, nämligen att intention i sig 

själv inte kan predicera beteenden (Schwarzer, 2016). Dock var intention inte långt från 

signifikansgränsen på 5% (se tabell 3), vilket kan tyckas vara ett intressant resultat med 

tanke på att andra faktorer som enligt tidigare forskning är bättre på att predicera 

beteenden fick sämre resultat i denna studie än vad intention fick. Intention visade sig 

dock ha ett positivt statistiskt signifikant samband med fysisk aktivitet, vilket innebär att 

de som upplevde en högre intention utövade mer fysisk aktivitet än de som upplevde låg 

intention. 
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 En av studiens frågeställningar gällde kön och huruvida fysisk aktivitet 

hade någon effekt beroende på personens könstillhörighet. Det visade sig att kön inte 

predicerar fysisk aktivitet (β =.116) men att det fanns ett positivt statistiskt signifikant 

samband mellan kön och fysisk aktivitet (r =.228). Detta samband indikerar att män 

utövar mer fysisk aktivitet än kvinnor, vilket även var fallet i studien av Sloan et al. 

(2015). I den studien föreslogs det att skillnaden i utövandet av fysisk aktivitet mellan 

män och kvinnor, där män utförde mer fysisk aktivitet än kvinnor, berodde på 

förväntningar på de olika könen; att männen ska vara starka medan detta inte tillskrevs 

kvinnor i samma grad. 

 Den sista hypotesen i denna studie gällde fysisk aktivitet och BMI, där 

hypotesen var att de med högt BMI utövade mindre fysisk aktivitet än de med lågt BMI. 

Det visade sig dock att BMI var den enda variabel som varken kunde predicera fysisk 

aktivitet (p =.816) eller hade ett signifikant samband med fysisk aktivitet (p =.217). 

Detta gör BMI till den variabel som bidrog minst till resultatet i denna studie. Eftersom 

det inte finns några signifikanta samband mellan BMI och fysisk aktivitet måste därmed 

hypotesen om BMI avslås och detta skiljer sig även från tidigare forskning som visade 

att personer med högt BMI utövade mindre fysisk aktivitet än personer med lägre BMI 

(Parschau et al., 2014; Wilson et al., 2007). Det enda signifikanta resultatet gällande 

BMI i denna studie fanns i korrelation till risk perception (r =.275). Alltså upplevde 

personer med högre BMI en högre risk att utveckla livsstilssjukdomar än personer med 

lägre BMI, vilket kan kopplas ihop till tidigare forskning som kommit fram till att 

personer med högt BMI löper större risk att drabbas av livsstilssjukdomar (Lynch, 2010; 

Parschau et al., 2014; Sofi et al., 2017). 

Andra intressanta resultat 

Några andra intressanta resultat från denna studie var att samtliga variabler inom HAPA 

hade statistiskt signifikanta samband mellan varandra (se tabell 2). Detta kan ses som en 

konfirmation av HAPA som modell då alla variabler påvisats höra ihop med varandra. 

Det är dock inte önskvärt att ha statistiskt signifikanta samband mellan oberoende 

variabler vid genomförandet av multipel regression eftersom det kan uppstå 

multikollinearitet, vilket inte är bra för resultatet. Detta var dock inte fallet i denna 

undersökning då ingen multikollinearitet uppstod mellan några variabler. 

Denna studie har resulterat i liknande resultat som den tidigare 

forskningen vilka tagits upp i denna undersökning. Resultatet visar tydligt att HAPA har 

en inverkan på personers val att utöva fysisk aktivitet eller inte då alla faktorer visar på 
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statistiskt signifikanta samband till fysisk aktivitet, där risk perception var den enda 

faktorn med ett negativt samband. Detta betyder bland annat att ju mer personen tror på 

sin egen förmåga att klara av att utföra fysisk aktivitet och att göra tydliga planeringar 

för sin fysiska aktivitet, desto mer fysisk aktivitet kommer personen att utföra. Dock 

kunde endast två av faktorerna predicera fysisk aktivitet och de faktorer bör då vara av 

ännu större vikt att ta i beaktande för att få personer att utöva mer fysisk aktivtitet. 

Ålder, som är den ena av de predicerande faktorerena, är dock svår att påverka vilket 

leder till att outcome expectancies, alltså de förväntade resultaten från den fysiska 

aktiviteten, bör manipuleras för att få fler personer att utöva mer fysisk aktivitet. 

Därmed kan ett tillvägagångssätt för att få fler personer att bli mer fysiskt aktiva vara att 

informera kring de positiva effekter vilka fysisk träning bidrar med. 

Dessa resultat är viktiga, men frågan är om de är applicerbara till de 

personer som behöver öka sin fysiska aktivitet av olika anledningar. Det kan inte denna 

undersökning besvara med tanke på studiens deltagare, både antal och hur 

urvalsprocessen gått till, men det vore intressant att undersöka detta vidare för att se om 

liknande resultat uppstår i en studie med randomiserat urval och att resultaten därmed 

kan generaliseras. 

Metoddiskussion 

Multipel regression kan utföras på flera olika sätt och i denna studie valdes det att göras 

en simultan multipel regression. Jämfört med de andra varianterna, stegvis eller 

hierarkisk, ska en simultan regression genomföras om det inte finns någon teori bakom 

vilka oberoende variabler som påverkar beroendevariabeln mest och minst, vilket var 

fallet med denna studie. En nackdel med att använda sig av simultan multipel regression 

är dock att den enda variansen som beräknas för regressionskoefficienten är de 

oberoende variablernas unika varians och inte den delade variansen (Wilson & 

MacLean, 2011). Detta kan göra att en variabel som egentligen har stor del i resultatet 

inte visar sig ha det eftersom den kan dela varians med övriga variabler. Med detta 

menas att variabler kan mäta samma egenskap eller att de bidrar till beroendevariabeln 

på samma sätt vilket gör att det inte ger något utslag i analysen. På samma sätt kan 

samband som egentligen inte finns synas i analysen då två eller fler variabler 

tillsammans kan ha bidragit till att sambandet finns (Wilson och MacLean, 2011). Trots 

detta anses simultan multipel regression vara en stark modell även om några oberoende 

variabler kan anses svaga (Brace et al. 2012). 



  
 

22 

 

 En annan sak att ta hänsyn till gällande multipel regression är antal 

variabler som tas med i analysen (Wilson & MacLean, 2011). Även om modellen kan 

testa många variabler samtidigt ska det ändå finnas en logik bakom vilka variabler som 

ingår i analysen. I denna studie var teorin att HAPA-variablerna samt personliga fakta, 

såsom ålder, kön och BMI skulle kunna predicera fysisk aktivitet. Alla dessa faktorer 

har i tidigare studier visat sig påverka fysisk aktivitet (Barg et al., 2012; Guérin et al., 

2012; Maher et al., 2015; Parschau et al., 2014; Renner et al., 2007; Scholz et al., 2009; 

Schwarzer, 2016; Sloan et al., 2015; Wilson et al., 2007) vilket gjorde det intressant att 

testa samtliga variabler i samma analys i denna studie. Om istället en hierarkisk- eller 

stegvis multipel regression genomförts skulle eventuellt inte alla variabler kommit med 

i analysen på grund av att den delade variansen varit för stor och då hade den enskilda 

variabeln inte tillfört något nytt till regressionen och utslutits (Wilson & MacLean, 

2011). 

 Något annat som bör tas hänsyn till gällande multipel regression är 

multikollinearitet. Detta begrepp anger om oberoende variabler har alltför hög 

korrelation mellan varandra, vilket är oönskat. Om multikollinearitet uppstår är det svårt 

att tolka resultatet och det är svårt att veta vilka variabler som är viktigast i analysen. 

Enligt Wilson och MacLean (2011) uppstår multikollinearitet om r > .80, vilket inte var 

fallet i någon korrelation i denna studie (se tabell 2). Trots detta korrelerade flertalet av 

de oberoende variablerna med varandra vilket kan ha påverkat studiens totala resultat. 

Detta kan ha bidragit till det relativt låga värde för adjusted R
2
 (0,485), där ett värde så 

nära 1 som möjligt är att eftersträva för att få hög förklarad varians av beroende 

variabeln (Wilson & MacLean, 2011). Detta har även att göra med att endast den unika 

variansen hos de oberoende variablerna är medräknad i simultan multipel regression 

medan den gemensamma variansen försummas och därmed kan påverka adjusted R
2
 

negativt (Wilson & MacLean, 2011). Dock får ändå en förklarad varians på 48,5 % 

anses bra för en multipel regression med så pass många ingående variabler. 

Flera gånger under undersökningens gång har funderingar kring om rätt 

analysmetod har använts för att besvara frågeställningarna uppstått. Funderingar kring 

om olika analysmetoder skulle använts till olika frågeställningar har också dykt upp, 

men valet har ändå blivit att enbart fokusera på den simultana multipla regressionen för 

att kunna dra paralleller mellan de olika resultaten. Hade olika analyser genomförts 

hade dessa inte varit jämförbara med varandra och variablerna hade blivit mätta på olika 

vis och därmed kanske fått andra resultat än övriga variabler. Om syftet med uppsatsen 
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varit annorlunda, att det inte var en teori som skulle testas, skulle olika analysmetoder 

för olika variabler fungerat bättre för då hade inte den interna jämförelsen varit lika 

intressant. 

Gällande informationsinsamlingen via enkäterna gick det smidigt och det 

var ett bra sätt att samla in data. Att översätta befintliga frågor var ett bra sätt att 

säkerställa att det som varje variabel mäter verkligen skulle mätas i frågan även efter 

översättningen. Det tog dock en hel del tid att göra det på ett bra sätt för att minimera 

syftningsfel och få språket att flyta på till en bra mening som var enkel att läsa och 

förstå för mottagaren. 

 Enligt både Wilson och MacLean (2011) och Brace et al. (2012) bör 

deltagarantalet i en multipel regression vara minst antal oberoende variabler 

multiplicerat med 10, vilket i denna studie hade inneburit 110 deltagare. Antalet 

deltagare landade i denna studie på 107 personer vilket är i underkant för det 

eftersträvade antal deltagare men får ändå anses godkänt då det endast är 3 personer 

ifrån målsättningen att nå 110 deltagare. Den demografiska informationen från 

deltagarna var varierad med, farmför allt, en stor åldersspridning (19-65 år). Det ses 

som en styrka i denna studie eftersom ålder var en variabel som skulle mätas och om 

ingen variation i ålder hade uppmätts bland deltagarna skulle inte heller variabeln haft 

något genomslag i analysen. Eftersom urvalet var icke-randomiserat kan detta ha 

påverkat resultatet genom att personer vilka var intresserade av ämnet främst besvarade 

enkäten medan ointresserade personer kan ha valt att inte svara. Detta kan ha gjort att 

resultatet till stor del baserats på personer som är intresserade av fysisk aktivitet och 

utövar fysisk aktivitet i större grad än övriga befolkningen. Eftersom inget stickprov 

utfördes är det därmed svårt att generalisera resultaten från denna undersökning och 

därmed kan inte alltför stora slutsatser dras utifrån denna enskilda studie.  

Slutsats och framtida forskning 

Denna studie har bidragit med svar till de frågeställningar som ställdes inför densamma. 

Det visade sig att ålder predicerade utövandet av fysisk aktivitet och att yngre personer 

utövar mer fysisk aktivitet än äldre personer, vilket även har visats i tidigare studier 

(Renner et al., 2007). Precis som tidigare studier också visat (Schwarzer, 2016) 

prediceras inte fysisk aktivitet av intention, men denna studie resulterade i ett positivt 

statistiskt signifikant samband mellan intention och fysisk aktivitet. En hypotes gällde 

att utförandet av fysisk aktivitet inte skulle påverkas beroende på kön, vilket det gjorde i 

denna studie och även var i enighet med tidigare forskning (Sloan et al., 2015). 
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Gällande de psykologiska faktorerna action self-efficacy, action planning och coping 

planning kunde de inte predicera fysisk aktivitet. Detta var inte i enighet med de 

uppställda hypoteserna för variablerna men det fanns även i detta fall positiva statistiska 

signifikanta samband till fysisk aktivitet, vilket visar att de ändå påverkar utförandet av 

fysisk aktivitet. Den sista hypotesen föreslog att personer med högre BMI utövar mindre 

fysisk aktivitet än de med lägre BMI, ett samband som stöds av tidigare forskning 

(Parschau et al., 2014; Wilson et al., 2007) men som inte fanns i denna studie. Vidare 

visades statistiska signifikanta samband mellan fysisk aktivitet och samtliga variabler 

utom BMI i analysen vilket visar på en god teori bakom medtagandet av variablerna i 

analysen. Slutsatsen för denna studie blir därmed att alla de variabler som togs med i 

analysen, förutom BMI, hade en effekt på fysisk aktivitet och anses därmed vara viktiga 

i förklaringen till varför vissa personer utövar fysisk aktivitet medan andra inte utövar 

någon fysisk aktivitet. 

Funderingar som väckts under tiden för denna studie är många. Gällande 

resultaten för variabeln BMI väcktes många funderingar eftersom det endast fanns ett 

statistiskt signifikant samband för denna variabel. Förväntningen var att BMI skulle 

spela en större roll än vad den gjorde för utövandet av fysisk aktivitet och därmed skulle 

det vara intressant att vidare undersöka hur BMI förhåller sig till fysisk aktivitet oh 

psykologiska faktorer, speciellt med tanke på de risker ett högre BMI medför för 

individen (Parschau et al., 2014; WHO, 2006). Det vore även intressant att undersöka 

om det verkligen är så att män utför mer fysisk aktivitet än kvinnor vilket visade sig i 

denna studie och tidigare forskning (Sloan et al., 2015), eller om det endast är i de 

undersökta populationer som detta samband finns. Kan det kanske vara så att det skiljer 

sig i hur män och kvinnor rapporterar utförd fysisk aktivitet i formulären? Detta vore 

intressant att undersöka vidare för en bredare förståelse för eventuella könsskillnader i 

utövandet av fysisk aktivitet. Till sist vore det spännande med mer forskning inom 

denna studies ämne för att se om en studie med större population och ett slumpmässigt 

urval utmynnar i liknande resultat. 
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Bilaga 

Enkätfrågor 

Allmänt 

1. Kön 

2. Ålder 

3. Längd 

4. Vikt 

Fysisk aktivitet (IPAQ kort version) 

5. Hur många dagar har du varit måttligt fysiskt aktiv den senaste veckan? 

6. Hur många minuter har du varit måttligt fysiskt aktiv den senaste veckan? 

7. Hur många dagar har du varit intensivt fysiskt aktiv den senaste veckan? 

8. Hur många minuter har du varit intensivt fysiskt aktiv den senaste veckan? 

Risk perception, likertskala 1-5 (1 = håller inte med alls, 5 = håller med helt och hållet) 

9. Personer med min livsstil utvecklar livsstilssjukdomar, ex. diabetes, fetma och 

hjärt-kärlsjukdom 

10. Personer med min livsstil utvecklar inte livsstilssjukdomar 

11. Jag löper en ökad risk att drabbas av livsstilssjukdomar. 

12. Jag skulle ändra min livsstil om jag visste att den medför risker för hälsan. 

Outcome expectancies, likertskala 1-5 (1 = håller inte med alls, 5 = håller med helt och 

hållet) 

13. Jag rör på mig tillräckligt för att minska risken för livsstilssjukdomar 

14. Om jag rör på mig regelbundet kommer jag att må bättre 

15. Om jag rör på mig regelbundet kommer det påverka min hälsa positivt 

Action self-efficacy, likertskala 1-5 (1 = håller inte med alls, 5 = håller med helt och 

hållet) 

16. Jag har kapacitet att utöva den rekommenderade fysiska aktiviteten varje vecka 

17. Jag har förmåga att utöva den rekommenderade fysiska aktiviteten varje vecka 

18. Jag är säker på att jag klarar att utöva den rekommenderade fysiska aktiviteten 

varje vecka 

19. Fysisk aktivitet är viktigt för mig 



  
 

 

 

Maintainance self-efficacy, likertskala 1-5 (1 = håller inte med alls, 5 = håller med helt 

och hållet) 

20. Det är upp till mig själv att vara fysiskt aktiv enligt rekommendationen 

21. Jag kan vara fysiskt aktiv i min vardag även när det dyker upp hinder vid 

planerade träningstillfällen 

22. Jag kan vara fysiskt aktiv även om det är dåligt väder 

23. Jag kan vara fysiskt aktiv även om jag är trött eller stressad 

Recovery self-efficacy, likertskala 1-5 (1 = håller inte med alls, 5 = håller med helt och 

hållet) 

24. Jag kan återuppta min fysiska aktivitet efter att jag har varit sjuk eller skadad 

25. Jag kan återuppta min fysiska aktivitet efter andra ofrivilliga störningar i min 

träning 

26. Jag kan återuppta min fysiska aktivitet efter långa uppehåll från träning 

Intention, likertskala 1-5 (1 = håller inte med alls, 5 = håller med helt och hållet) 

27. Jag vill vara fysiskt aktiv varje dag 

28. Jag har som mål att vara fysiskt aktiv varje vecka 

29. Jag har som mål att vara fysiskt aktiv varje dag 

30. Jag är fysiskt aktiv för att minimera riskerna med att vara inaktiv 

Action planning, likertskala 1-5 (1 = håller inte med alls, 5 = håller med helt och hållet) 

31. Jag har en detaljerad planering för vilken fysisk aktivitet jag ska utöva 

32. Jag har en detaljerad planering för vilka dagar jag ska vara fysiskt aktiv 

33. Jag har en detaljerad planering för hur länge jag ska vara fysiskt aktiv 

34. Jag har en detaljerad planering om var jag ska vara fysiskt aktiv 

Coping planning, likertskala 1-5 (1 = håller inte med alls, 5 = håller med helt och hållet) 

35. Jag har en detaljerad planering för hur jag ska göra för att vara fysiskt aktiv när 

jag är stressad 

36. Jag har en detaljerad planering för hur jag ska göra för att vara fysiskt aktiv när 

jag upplever en tidsbrist 

37. Jag har en detaljerad planering för hur jag ska göra för att vara fysiskt aktiv när 

jag inte har någon lust 

38. Jag har en detaljerad planering för hur jag ska göra för att vara fysiskt aktiv när 

det är dåligt väder 


