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Abstract 

Regular physical activity has according to research shown to have 

positive effects on human health and perceived well-being. The main 

purpose of this study was to investigate what kind of motivation contributes 

to a more active execution of physical activity. The question formulation of 

the study was to see if there was a positive correlation to be found between 

intrinsic motivation and a consistent execution of physical activity, and if 

higher intrinsic motivation results in a greater amount of physical activity 

performance per week. Another aspect that was investigated was if a more 

consistent execution of physical activity was positively correlated with a 

higher estimated self-efficacy. Further, the study aimed to see if there was a 

difference between age-groups when it came to intrinsic motivation and self-

efficacy. The method used in this quantitative study was a survey with 

questions about motivation, physical-activity and self-efficacy distributed on 

Facebook. The study results showed that there was a correlation between 

intrinsic motivation, a consistent execution of physical activity and a higher 

level of physical activity per week. The results also showed a positive 

correlation with a consistent execution of physical activity and self-efficacy. 

The study found no significant differences between the age groups when it 

came to intrinsic motivation or self-efficacy. 

Keywords: Physical activity, intrinsic motivation, extrinsic 

motivation, self-efficacy  

 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Regelbunden fysisk aktivitet har enligt forskning visat sig ha positiva 

effekter på människors hälsa och upplevda välmående. Huvudsyftet för 

denna studie var att undersöka vilken typ av motivation det är som bidrar till 

ett mer aktivt utövande av fysisk aktivitet. Studiens frågeställning var om det 

fanns en positiv korrelation mellan inre motivation och ett konsekvent 

utförande av fysisk aktivitet samt att en högre inre motivation resulterar i en 

större mängd utförande av fysisk aktivitet per vecka. En aspekt som också 

undersöktes var om ett konsekvent utförande av fysisk aktivitet var positivt 

korrelerat med en högre skattad self-efficacy. Vidare avsåg studien att 

undersöka om det fanns någon skillnad mellan åldersgrupper när det kom till 

inre motivation såväl som upplevd self-efficacy. Metoden som användes i 

denna kvantitativa studie var en enkätundersökning med frågor rörande 

motivation, fysiska-aktivitetsvanor och självskattad self-efficacy som delades 

ut på Facebook. Studiens resultat visade att det fanns ett samband mellan inre 

motivation, ett konsekvent utövande av fysisk aktivitet och en högre grad av 

fysisk aktivitet per vecka. Det fanns även ett samband mellan ett konsekvent 

utövande av fysisk aktivitet och uppskattad self-efficacy. Studien fann inga 

signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna när det kom till inre 

motivation eller self-efficacy. 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, inre motivation, yttre motivation, self-

efficacy  
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1. Bakgrund 

1.1 Fysisk aktivitet 

Vuxna människor såväl som barn behöver i dagens moderna 

samhälle allt mer uppmuntras till fysisk aktivitet. Det moderna samhället där 

vi ständigt är uppkopplade till teknologi som TV, datorer och smartphones 

uppmuntrar till en allt mer stillasittande livsstil idag än vad som någonsin 

förekommit tidigare (Faskunger, 2013). Andersson (2012) beskriver fysisk 

aktivitet som ett samlingsnamn för all typ av kroppsrörelse som leder till att 

kroppen förbrukar energi. Enligt Folkhälsomyndigheten (2019) är fysisk 

aktivitet all kroppsrörelse som pågår under en längre tid som till exempel att 

gå till jobbet, springa eller att klippa gräset. Folkhälsomyndigheten i Sverige 

följer de rekommendationer och riktlinjer som World Health Organisation 

(WHO) tagit fram gällande en persons rekommenderat lägsta nivå av fysisk 

aktivitet. En person bör vara fysisk aktiv vid minst tre tillfällen i veckan 

under 50 minuter per gång vid fysisk aktivitet av måttlig intensitet. 

Alternativt tre gånger i veckan under 25 minuter per gång med hög intensitet 

(som ger en högre andnings-och hjärtfrekvens t.ex. jogging). Den fysiska 

aktiviteten bör utföras i pass om minst tio minuters sammanhängande tid 

utan paus. Med fördel bör även aktiviteterna spridas ut över flera dagar under 

veckan (Folkhälsomyndigheten, 2019). 

Riksidrottsförbundet (2016) presenterar i sin nulägesanalys 

siffror som visar att hälften av Sveriges befolkning uppnår nivån av 

sammanlagt 30 minuter fysisk aktivitet dagligen. Men om hänsyn tas till 

WHOs riktlinje att fysisk aktivitet ska utföras i pass där minst tio 

sammanhängande minuter av fysisk aktivitet räknas, så uppnår enbart en 

procent av befolkningen rekommendationen enligt mätningen. SVT-nyheter 

(2014) rapporterar att den svenska myten av ett fysiskt aktivt folk inte längre 

stämmer överens med den verkliga bilden som finns i dagens moderna 
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livsstil av just samma anledning. Människor tenderar alltså att överskatta sin 

fysiska aktivitet i självrapportering enligt resultat av studier som gjorts med 

rörelsemätare. 

Andersson (2012) beskriver fysisk aktivitet som ett 

samlingsnamn för all typ av kroppsrörelse som leder till att kroppen 

förbrukar energi. Vidare menar Andersson (2012) att människor tenderar att 

glömma bort den vardagliga motionen som kan fås genom att gå eller cykla 

till jobbet istället för att ta bussen eller bilen. Genom att aktivt göra 

förändringar som bidrar till extra fysisk aktivitet i vardagen skulle det kunna 

göra mycket för vår hälsa i längden (Andersson, 2012). Att vara fysiskt aktiv 

hjälper människan till att orka mer men också till att ha ett mer hälsosamt liv. 

Med små vardagliga förändringar skulle människor kunna nå de dagliga 

rekommendationerna som just nu i hög utsträckning inte uppnås. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2019) är fysisk aktivitet all kroppsrörelse som pågår 

under en längre tid som till exempel att gå till jobbet, springa eller klippa 

gräset. Fysisk aktivitet kan alltså enligt definitionen innehålla både vardaglig 

aktiv transport såsom promenader eller cykling men också trädgårdsarbete, 

friluftsliv eller att träna och utöva olika idrotter. Fysisk aktivitet påverkar 

människans välbefinnande genom bland annat ökad muskelstyrka, 

effektivare immunförsvar, mindre risk för att drabbas av sjukdomar, man blir 

piggare, mer stresstålig, samt starkare i både kropp och sinne (Andersson, 

2012). De vardagliga situationerna och påfrestningarna upplevs inte som lika 

besvärliga och risken för att drabbas av bland annat hjärt- och kärlsjukdomar 

minskar vid regelbundet utövande av fysisk aktivitet (Faskunger, 2008). 

Utövande av fysisk aktivitet förbättrar även vår självkänsla och kan motverka 

oro. Men det finns ännu fler hälsoaspekter till varför människor bör röra på 

sig mer. Läkare ordinerar motion och fysisk aktivitet som medicin för olika 

typer av hälsoproblem då ingen medicin visat sig ha samma breda och 

multifunktionella effekter för människan som just fysisk aktivitet har 
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(Andersson, 2012). Människan påverkas alltså både fysiskt och psykiskt vid 

utförande av fysisk aktivitet och många av de vanligaste hälsoproblem som 

finns i vårt moderna samhälle idag beror inte sällan på just otillräcklig mängd 

fysisk aktivitet och en alldeles för stillasittande livsstil 

(Folkhälsomyndigheten, 2007).  

Människokroppen är byggd för att röra på sig men 

kombinationen av utformningen i våra städer och landskap, de minskade 

fysiska krav som finns i arbetslivet samt teknikens nya roll och utveckling 

har tillsammans skapat ett samhälle som främjar en stillasittande livsstil och 

motverkar fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2007). Konsekvensen av 

den mer moderna livsstilen bidrar starkt till den ökande risken för att 

utveckla flera olika kroniska sjukdomar, för tidig död, övervikt, mental 

ohälsa bland befolkningen m.m. Trots att informationsbaserade insatser 

gjorts för att öka medvetandet och kunskapen om den fysiska aktivitetens 

betydelse för människokroppen så har inte den ökat stillasittande trenden 

bland befolkningen i samhället lyckats vända (Folkhälsomyndigheten, 2007). 

Vardagsaktiviteter var förr en lika naturlig sak som att sova eller äta för 

människor dagligen. Fysisk aktivitet har i det mer moderna samhället 

förskjutits från vardagliga sysslor till fritiden i form av träning, idrott och 

motion. Dessvärre motionerar inte människor tillräckligt mycket på fritiden 

för att kunna kompensera för minskningen av traditionella typer av fysisk 

aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2007). Förändringen där fysisk aktivitet 

främst utförs på fritiden har inte heller lyckats engagera de mest stillasittande 

grupperna som finns i samhället. Med den enorma uppmärksamhet som 

träning, idrott och motion fått i media under det senaste årtiondet är det 

kanske lätt att tro att det varit enkelt att skapa hälsa och välbefinnande i det 

moderna samhället (Folkhälsomyndigheten, 2007). Reklam som uppmanar 

till att börja motionera, gå ner i vikt och byta livsstil finns i överflöd. Men 

trots den senaste ”motionsvågen” är det en stor del av befolkningen som 
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faktiskt inte når de allmänna rekommendationer som finns eller utför fysisk 

aktivitet regelbundet (Folkhälsomyndigheten, 2007). Trots de positiva 

effekter som fysisk aktivitet genererar är det fortsatt en stor mängd i 

befolkningen som anger att de varken har resurser, tid eller motivation att 

ägna sig åt återkommande utövande. Individinriktade åtgärder såsom att 

förmedla information, erbjuda hälsovägledning och fakta har inte kunnat 

åstadkomma meningsfulla förändringar på befolkningsnivå 

(Folkhälsomyndigheten, 2007). Enligt Idrottsstatistisk undersökning (2018) 

är de två huvudsakliga anledningarna till att människor inte utför fysisk 

aktivitet just den upplevda bristen på tid samt bristen på motivation. Här 

bildas ett intresse för vad det är som motiverar de personer som faktiskt 

väljer att utföra fysisk aktivitet regelbundet. Beteendet fysisk aktivitet 

påverkas både av den omgivande sociala miljöns egenskaper men också av 

den fysiska miljön (Folkhälsomyndigheten, 2007). En del personer tycks 

vara mer motiverade än andra att lägga ner mer tid och resurser för att nå 

sina mål. För att försöka förstå hur personer motiveras på olika sätt krävs en 

fördjupning i de grundläggande faktorer som styr motivation.  

1.2 Motivation 

Motivation förklaras som en process som influerar riktning, 

ihärdighet och kraften av målinriktat beteende. Motivation är drivkraften som 

leder till psykosociala processer som kan vara biologiska såsom att äta. Men 

den påverkar även sociala, emotionella och kognitiva processer såsom att 

jobba eller att skaffa vänner (Holt et al. 2015). En människas drivkraft till att 

utföra ett visst beteende kan variera i motivationsgrad beroende på hur 

personen känner för den stundande uppgiften. Vissa beteenden utförs på 

grund av en inre eller yttre motivation. Vallerand (2012) skriver om de två 

främsta varianterna av motivation som brukar beskrivas som inre och yttre 

motivation. Vår motivation påverkas i stor grad av vilken konsekvens som 

följer av våra handlingar. Den inre motivationen beskrivs som de drivkrafter 
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som främjar en persons eget intresse och något som upplevs som glädjefyllt 

eller utvecklande (Vallered, 2012). Aktiviteten utförs av personens egna och 

fria vilja och är något som individen ofta upplever som roligt eller intressant. 

Yttre motivation brukar ses som den inre motivationens kontrast. Det innebär 

mer konkret att vårt agerande eller handling följs av någon form av belöning, 

tillfredsställer ett behov, uppnår ett visst mål eller för att undvika ett straff 

(Vallered, 2012). Agerande eller handlingar som följs av någon form av 

belöning kan exempelvis innebära att vi får pengar för att slutföra en viss 

uppgift, eller beröm. På så sätt blir beteendet förstärkt genom att det 

efterföljs av en belöning vilket blir motiverande för personen att utföra den 

(Vallered, 2012). Vallered (2012) menar att dessa beskrivna typer av 

motivation är väl förenade med definitionen av motivation där både faktorer 

inom och utanför individens kontroll hjälper till att förklara hur en individ 

motiveras till att utföra en specifik aktivitet eller uppgift och agera. Vallerand 

(2004) beskriver den inre motivationen som sprungen ur den egna 

tillfredsställelsen i själva utförandet och beskriver tre typer av inre 

motivation: 

● Känslan av att känna sig stimulerad. 

● Glädjen av lärandet i sig. 

● Glädjen av att göra framsteg ur det perspektiv att man lärt sig något 

ursprungligen. 

Yttre motivation blir en slags motsats där Deci och Ryan (1985) definierar 

yttre motivation i fyra olika typer av kontroll som påverkar den yttre 

motivationen: 

● Yttre kontroll, när personen går till träningen enbart för att bli uttagen 

för nästa tävling och inte för själva tränandes skull. 

● Integrerad kontroll, när en idrottare väljer att leva sunt enbart för att 

det ska gynna tävlingsresultaten. 
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● Identifierad kontroll, saker man gör för att gynna ett mer 

övergripande mål snarare än att uppleva att aktiviteten i sig är 

speciellt glädjefylld. 

● Introjicerad kontroll, när man tar in omgivningens värderingar i hur 

saker bör vara, exempelvis träna en viss mängd dagar i veckan inte 

för man vill men för att man bör göra det som idrottande person. 

Vidare redogör Vallered (2012) för experiment som visar på hur forskare 

undersökt inre och yttre motivation hos individer. I experimentet har 

individerna fått engagerat sig i nya intressanta aktiviteter (inre motivation) 

för att få en belöning i form av pengar (yttre motivation) vilket ledde till en 

minskad efterföljande känsla av inre motivation. Forskningen indikerar alltså 

att den inre motivationen minskar när en styrande karaktär i form av pengar 

som belöning tillförs till den upplevt intressanta aktiviteten (Vallered, 2012). 

I det fallet kan sägas att det alltså inte är så intressant hur starkt motiverad 

man är för att vidhålla känslan av motivation utan snarare vilken typ av 

motivation man har och drivs av. Inre motivation kan skapas och 

upprätthållas utan yttre belöningar. En person kan alltså vilja utföra fysisk 

aktivitet av ren egenvilja och känna lustfylldhet och glädje utan att få beröm 

eller pengar för att utföra det. Yttre faktorer där individen blir övervakad och 

kontrollerad tenderar i högre grad att hämma den inre motivationen 

(Vallared, 2012). 

Den tredje formen av motivation skriver Ryan och Deci (2000) 

benämns som amotivation, vilket i praktiken innebär att man saknar 

motivation eller har en bristande intention att vilja genomföra en uppgift. 

Ryan och Deci (2000) beskriver att det kan bero på flera olika saker, 

exempelvis så kanske personen inte känner sig kompetent nog att klara den 

specifika uppgiften eller har en tro om att det inte kommer ge ett önskvärt 

resultat efter utförandet. Ryan och Deci (2000) menar att detta kommer ifrån 
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att individen själv inte känner att uppgiften eller aktiviteten är viktig nog för 

att känna sig motiverade till att utföra den. 

Rahman, Liang, Gu, Ding, & Akter (2019) utförde en studie i Kina 

där totalt 633 personer i åldrarna 35-75 år medverkade. Syftet var att 

undersöka vilka personer som drivs mer av inre motivation och vilka 

aktiviteter som bidrog till en större vilja att utföra fysisk aktivitet med hjälp 

av inre motivation. Studien visade att de personer som tyckte om att göra 

saker i form av rekreation och kulturella aktiviteter också drevs i högre 

utsträckning av inre motivation när det kommer till deras fysiska 

aktivitetsvanor. De var även mer benägna att uppfylla WHOs globala 

riktlinjer för den rekommenderat lägsta mängden av utförande av fysisk 

aktivitet och rörelse. De personer som enbart hade träning och fysisk aktivitet 

som ett intresse ägnade sig i lägre utsträckning åt sociala aktiviteter och 

drevs även till större del av yttre motivation (Rahman et al 2019). En av dem 

mest ikryssade anledningarna till varför dessa personer tränade och utförde 

fysisk aktivitet var för den fysiska konditionen såsom styrka och uthållighet 

vilket klassas som ett större driv av yttre motivation. Den grupp som istället 

tyckte om att utföra rekreation och kulturella aktiviteter i större utsträckning 

hade till största del svarat att de är fysiskt aktiva på grund av den sociala 

aspekten. Resultatet i undersökningen visade att de som hade fler 

familjemedlemmar i sin omgivning även hade ett större socialt stöd och 

drevs i högre utsträckning av inre motivation vid utförande av fysiska 

aktivitet. Rahman et al. (2019) förklarar även hur det i kinesisk kultur 

möjligen är närmare för personer att utföra fysisk aktivitet än i andra 

kulturer. Dels eftersom de inom kulturellt är förväntat att ägna sig åt fysisk 

aktivitet men också för den breda tillgång till exempelvis gruppträning som 

nästan uteslutande finns överallt. Av samma anledning är studiens resultat 

därför inte generaliserbar över hela världen eller andra markant urskiljande 

länder då kulturer skiljer sig åt i olika länder. 
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Denford, Mackintosh, McNarry, Barker & Williams (2019) utförde 

en kvalitativ studie i England där vårdgivare till personer med cystisk fibros 

ingick i studien. Cystisk fibros är en genetisk sjukdom som leder till felaktig 

körtelfunktion i bukspottkörteln, svettkörtlarna och andningsvägarna där 

slemmet som produceras är segare än vad det normalt ska vara 

(Socialstyrelsen, 2016). Studien ville av samma anledning därför undersöka 

vilken typ av motivation det är som driver patienterna till att vilja röra på sig 

trots sin kroniska smärta. Enligt vårdgivarnas rapporter uppger patienter i 

hög utsträckning att den främsta anledningen till att vilja röra på sig och 

utföra fysisk aktivitet trots smärta inte enbart beror på den information som 

vården erbjuder vid diagnostisering (Denford et al., 2019). Patienter uppgav 

att de dels rör på sig för att må bra och hämma sin problematik men att de 

främst drevs av den inre motivationen och glädjen som kom av att träffa 

andra vuxna och barn samt få vistas utomhus tillsammans med vänner och 

familj. Studiens resultat påpekar att även om det oftast är vårdgivarnas 

främsta mål att förebygga och bota sjukdom så är det inte nödvändigtvis 

samma mål som patienten har. Patienter tenderar istället att vara mer 

inriktade på att det ska vara roligt att rehabilitera eller förebygga att 

sjukdomen förvärras. För att höja graden av fysisk aktivitet hos patienter 

krävs det alltså att de upplever aktiveringen som rolig. Vilket inte enbart är 

främjandet för en upplevd större känsla av rörelseglädje utan minskar även 

känslan av tvång och leder till ett mer frekvent utförande av fysisk aktivitet 

(Denford et al., 2019). De patienter som tyckte om dem fysiska aktiviteterna 

var mer positivt inställda till att utföra aktiviteterna än de patienter som bara 

såg det som en plikt. För att höja patienternas inre motivation till att röra på 

sig mer försökte vårdgivarna genom att bjuda in till lek och fråga patienterna 

vilka aktiviteter de tycker om även uppmuntra till ett utförande av aktiviteter 

de trivs med. Det kan även tilläggas att det för vissa patienter vars fysiska 

hälsa plötsligt blivit sämre och gått neråt också kan avskräcka dem från att 

vilja utföra fysiska aktiviteter. 
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Ardeńska, Tomik, Berber, Düz, Çivak, Çalişkan, & Ogrodnik (2016) 

gjorde en undersökning där polska och turkiska universitetsstudenter deltog i 

en studie som ämnat undersöka just studerande vid fysiska, rekreation, 

coaching och sport-utbildningar. Studenterna fick kryssa i svarsalternativ i en 

enkät för att ta reda på vilken typ av motivation de i högsta grad drivs av. De 

turkiska studenterna fick i genomsnitt ett högre resultat av inre motivation än 

de polska studenterna. Forskarna förklarar vad resultatet i studien kan bero 

på, de polska studenterna studerade enbart vid den fysiska utbildningen 

medan de turkiska studenterna studerade vid samtliga fyra utbildningar som 

nämns. De menar att personer vid vissa utbildningar i högre utsträckning kan 

drivas av inre motivation än andra. Studien tar även upp lärarnas roll och 

påverkan som kan höja eller hämma sina elevers inre motivation genom att 

låta eleverna ha mer eller mindre autonomi som är en grundsten till att känna 

inre motivation. Ardenska et al. (2016) menar att det är väldigt viktigt att inte 

underskatta kraften av inre motivation speciellt i låg skolålder. Ett barn som 

blir motiverat att tycka om fysisk aktivitet i ung ålder och känna glädje till att 

utföra det kommer också med större sannolikhet fortsätta utföra fysiska 

aktiviteter som vuxen. 

The drive theory of motivation utgår från konceptet att kroppen 

eftersträvar intern fysiologisk balans. Holt et al. (2015) förklarar den inre 

balansen som homeostatis. För att bibehålla homeostatis är kroppens sinnen 

känsliga för förändringar i omgivningen. Ett exempel är att det framkallas 

svettningar om det blir för varmt, detta för att kunna hålla kroppen i balans 

och inte bli överhettad. När kroppen befinner sig i obalans framkallas ett driv 

för att återställa balansen. Hunger och törst är exempel på driv som kroppen 

naturligt framkallar för att återställa homeostatis, drivet leder oss till att söka 

föda och vatten för att återställa balansen i kroppen. Genom att dricka och äta 

försvinner obehagskänslor av törst eller hunger vilket motiverar oss till att 

vilja upprepa beteendet. Att vara stillasittande för länge skulle kunna leda till 
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att en person vill röra på sig för att bli av med känslan av rastlöshet (Denford 

et al., 2019).  

Socialkognitiva teorier om motivation försöker förklara en människas 

beteende som en interaktion mellan en individs kognition och dess sociala 

omgivning. Funktioner som har blivit mycket studerade inom den 

socialkognitiva teorin är incitament (omgivningens stimuli som drar en 

person mot sitt mål), förväntningar, inre och yttre motivation (Holt et al., 

2015). Driv ses alltså som det som får en person att utföra en viss handling 

såsom att dricka eller äta. Ett incitament däremot, ett yttre stimuli kan vara 

att utföra ett joggingpass. En person kan vilja utföra joggingpasset för att 

komma åt känslan av att ha gjort något bra för sig själv, eller så drivs 

personen av att andra tycker att det var en väl utförd handling (Holt et al., 

2015). Människor reagerar olika på samma incitament, vissa känner sig högst 

motiverade av att jogga en runda ute medan en annan människa kan vara helt 

omotiverad till att utföra samma uppgift. Holt et al. (2015) förklarar med 

expectancy x value theory att målinriktat beteende avgörs i hög grad av hur 

höga förväntningar en person har på att beteendet ska leda till ett mål där 

även värdet på incitamentet spelar roll. Att lyckas springa en mil kan för 

olika personer ha olika värden (Holt et al., 2015). En person kan sätta ett 

högt värde på att lyckas springa en mil utan att stanna och därmed också 

träna mer på konditionen för att klara av det målet. Medan en annan person 

kan tycka att det inte är av lika stort värde att lyckas springa en mil och 

därmed inte tränar kondition alls lika mycket.  

Humanistiska teorier fokuserar på människans fria vilja, kreativitet 

och viljan att självförverkligas. En av motivationsteorierna är Self-

determination theory av Edward Deci och Richard Ryan som Holt et al. 

(2015) beskriver. Denna motivationsteori utgår från tre psykologiska behov: 

kompetens, autonomi och igenkänning. Det sägs att människor är som mest 

tillfredsställda när dessa behov är uppfyllda. Kompetens-motivation driver en 
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människa till att vilja utvecklas och öka sin kompetens inom vissa områden. 

Behovet drivs av en inre motivation eftersom själva belöningen är att ha 

blivit bättre på en viss uppgift och genererar en känsla av en inre utveckling. 

Behovet av autonomi menar Holt et al. (2015) finns till för att människan 

mår bättre av att känna frihet samt att själv få reglera den till skillnad från om 

externa krafter göra det. Detta leder till en upplevd känsla av kontroll och en 

rätt i att självförverkligas. Den tredje faktorn som är igenkänning innebär att 

människor som finner en igenkänningsfaktor också upplever en högre frihet i 

att kunna vara sig själva. Ett exempel är ungdomar som känner att deras 

autonomi är erkänd av sina föräldrar och därför upplever en frihet i att kunna 

vara sig själva och får även en större igenkänning till sina vårdnadshavare 

(Holt et al., 2015). Self-determination theory har fått stöd genom forskning 

och dess tre komponenter kompetens, autonomi och igenkänning är stora 

delar till vad som motiverar människor att utföra ett visst beteende. Dessa tre 

komponenter är enligt Holt et al. (2015) viktiga när det kommer till positiva 

resultat inom psykologiskt välmående, glädje, arbetstillfredsställelse, känsla 

av meningsfullt liv och vänskaper. 

1.3 Self-efficacy  

Self-efficacy är en av faktorerna som påverkar fysisk aktivitet. Holt et 

al. (2015) förklarar self-efficacy som tron på en förmåga att utföra en uppgift 

som behövs för att nå ett önskat mål. Mycket forskning har gjorts för att ta 

reda på faktorer som utgör skillnader i self-efficacy, vilka faktorer som bidrar 

till en högre tro på den egna förmågan och vice versa. Holt et al. (2015) 

skriver om Banduras (1997) syn där han menar att en nyckelfaktor till hur 

människor väljer att reglera sina liv är deras känsla av self-efficacy, det vill 

säga den egna tron till deras förmåga att utföra ett visst beteenden för önskat 

resultat. Människor med hög self-efficacy har en högre tilltro till sin egen 

förmåga att överkomma hinder och nå ett önskat resultat än människor med 

låg self-efficacy (Holt et al., 2015).  
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Holt et al. (2015) illustrerar Banduras (1997) modell Self-efficacy 

beliefs som innehåller fyra viktiga grundstenar till vad som reglerar tron till 

den egna förmågan (se Figur 1, s 12). Det allra viktigaste enligt modellen är 

performance experience som innebär att ett upprepat utförande av en viss 

handling ger en färdighet och en tro på den egna förmågan inom det området. 

Har en person lyckats med en uppgift förut så är chansen större att personen 

tror att den kommer kunna lyckas med att utföra samma eller liknande 

uppgift igen (Holt et al., 2015). 

En annan faktor som utgör ens self-efficacy enligt samma modell är 

observational learning. Bandura menar att genom att observera en person 

som klarar av att utföra en viss uppgift även ökar ens egen tro på att det är 

möjligt för en själv att utföra samma uppgift, särskilt om personen som 

lyckas är lik observatören själv (Holt et al., 2015). Holt et al. (2015) tar upp 

ett sådant exempel där ingen person hade lyckats springa en engelsk mile 

under fyra minuter. Men när löparen Roger Bannister visade att det var 

möjligt att uppnå detta mål klarade även andra löpare plötsligt av att utföra 

samma dåd. Följande år klarade 37 löpare av det tidigare omöjliga målet och 

året därpå klarade 300 löpare av det Roger bevisat faktisk var möjligt. Holt et 

al. (2015) förklarar detta fenomen som “ kan dem så kan jag “. Att ha sett 

någon annan klara av att utföra en viss uppgift höjde alltså många löpares 

egna prestationer.  

  

Performance 

experiences 

Observational 

learning 

Verbal persuation Emotional arousal 

    Self-Efficacy 

Figur 1. Fritt enligt Holt et al. (2015), Self-efficacy beliefs s.658. 
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Self-efficacy kan också regleras genom en faktor som Bandura kallar 

för verbal persuasion. Den verbala feedback en person tar emot från yttre 

instanser är viktig för den egna tron på sin förmåga. Om en lärare ger positiv 

och inspirerande feedback såsom “du klarar det här!” kan det höja en 

människas self-efficacy. Likaså kan en människa bli nedslagen av negativa 

kommentarer om sina förmågor och tappa tror på att en uppgift är möjlig att 

utföra (Holt et al., 2015).  

Den fjärde grundstenen som enligt Bandura reglerar ens self-efficacy 

kallas emotional arousal (Holt et al., 2015). Ångest eller trötthet kan sänka en 

persons self-efficacy men genom att kunna kontrollera dessa känslor kan det 

hjälpa en att höja tron på den egna förmågan. Holt et al. (2015) skriver att 

Bandura talar om self-efficacy som en självuppfyllande profetia där en 

person blir bra på det den tror sig kunna vara bra på eller lyckas genomföra. 

En stark tro på att kunna lyckas predicerar ett lyckat resultat enligt Bandura 

(Holt et al., 2015). Han menar dock att det är viktigt att veta att även om en 

människa har en hög self-efficacy i vissa områden i livet så betyder det inte 

att samma person har hög tilltro till sin egen förmåga inom alla områden i sitt 

liv. Sådant kan variera eftersom vissa människor har stor erfarenhet av att 

utföra en viss uppgift men kanske helt saknar erfarenhet i att lösa andra 

uppgifter (Holt et al. 2015).  

Bandura var intresserad i att mäta ökning av self-efficacy inom 

målsättning. Människor som skickligt når sina mål har lärt sig sätta 

utmanande men realistiska mål där de har många delmål som dag för dag 

förklarar vad de ska göra för att uppnå utsatt mål (Holt et al. 2015). För varje 

delmål som nås ökar tron på den egna förmågan att nå det slutliga målet 

(Holt et al., 2015). En av dem viktigaste aspekterna inom målsättning är att 

systematiskt kunna mäta framgången genom delmålen fram till målet. Att 

fokusera på en specifik uppgift som ska förbättras och mäta utvecklingen 
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höjer ens self-efficacy mer än att bara sätta ett generellt och luddigt mål 

(Holt et al. 2015).  

Hittills har det framkommit att en viktig faktor som tros påverka en 

individs nivå av fysisk aktivitet är motivationen till att träna. Men även att en 

persons mängd av motivation inte är lika viktig som vilken typ av motivation 

som man faktisk drivs av (Vallerand, 2012). Motivationen bibehåller 

mänskligt beteende över tid och kan påverkas av flera olika psykologiska och 

sociala faktorer som exempelvis personens tidigare misslyckanden, 

framgångar eller tron på sin egen förmåga, det vill säga self-efficacy (Ogden, 

2012). Personer som tror på sig själva och sin egen förmåga bör därför också 

utföra fysisk aktivitet i större utsträckning och mer regelbundet än de som 

inte gör det. Ur denna bakgrund samt forskning av Ardenska et al (2016), 

Denford et al. (2019) och Rahman et. al (2019) formas ett intresse för vilken 

typ av motivation det är som motiverar personer till att utföra fysisk aktivitet.  

1.4 Syfte och frågeställningar  

Studien avser att undersöka om en högre grad av inre motivation 

leder till ett mer regelbundet utförande av fysisk aktivitet och högre aktivitets 

frekvens. Det finns även ett intresse i att ta reda på om det finns en positiv 

korrelation mellan ett mer frekvent utövande av fysisk aktivitet och högre 

skattad self-efficacy. Studien ämnar även att studera om det finns något 

resultat som pekar mot en åldersskillnad mellan grupper när det kommer till 

inre motivation och även om personers self-efficacy skiljer sig åt mellan 

olika åldersgrupper. Tre frågeställningar har formats som grund till denna 

kvantitativa undersökning som med hjälp av en frågeenkät mäter grad av inre 

och yttre motivation, fysiska aktivitets-vanor och upplevd self-efficacy: 

 Har en högre grad av skattad inre motivation ett positivt 

samband till ett konsekvent utförande av fysisk aktivitet såväl 

som till en högre mängd utförande av fysisk aktivitet? 
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 Har ett konsekvent utövande av fysisk aktivitet ett samband 

till en högre skattad self-efficay? 

 Finns det någon skillnad i skattning av inre motivation såväl 

som self-efficacy mellan olika åldersgrupper? 

2. Metod 

2.1 Deltagare  

Deltagarna består av ett bekvämlighetsurval, en enkät lades ut på 

Facebook där alla personer över 18 år var välkomna att svara. Enkäten 

delades vidare med hjälp av privata Facebook-vänner med ett så kallat 

snöbollsurval. Detta tillvägagångssätt valdes på grund av den korta tidsperiod 

som uppsatsen skrevs på där sociala medier bedömdes vara ett effektivt sätt 

att nå deltagare genom. Totalt deltog 136 personer i undersökningen. Efter 

att tre deltagares svar exkluderades utfördes analysen på resterande 133 

personer där 95 personer var kvinnor och 35 var män. Åldersspannet av de 

svarande personerna var mellan 18 - 65 år. Eftersom uppsatsen avsåg att 

undersöka motivation kopplat till fysisk aktivitet användes inga 

begränsningar i urval av population, det enda exklusionskriteriet som fanns 

var att de svarande inte fick vara under 18 år. Detta för att undvika en 

tidskrävande process som det kan innebära att involvera målsman till 

deltagare, men också för att kunna jämföra den fysiska aktiviteten mot 

WHOs riktlinjer och rekommendationer av mängden fysisk aktivitet för 

vuxna. Riktlinjerna och rekommendationerna skiljer sig åt för barn och 

vuxna. 

2.2 Instrument 

Enkäten består av totalt 29 frågor där deltagarna fick uppskatta sin 

motivation (fråga 1-16) på en 1-7 skala, där 1 motsvarar påståendet “det 

stämmer inte alls” och 7 motsvarar påståendet “stämmer mycket väl”. Följt 

av frågor/påståenden gällande self-efficacy (fråga 17-24) på en skala 1-5, där 
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1 motsvarar “alltid” och 5 “aldrig”. Slutligen ställdes även frågor som rör 

personens fysiska aktivitetsvanor (fråga 25-29) som är egenkonstruerade.  

Enkäten som användes som mall för att mäta motivation är: RM 4–

FM: Motivation for Physical Activity and Exercise/ Working Out, där 16 

frågor avser att mäta inre och yttre motivation gällande den svarandes 

fysiska-aktivitetsvanor. Den ursprungliga enkäten är skapad av Deci & Ryan 

(2004) och utförd på engelska. Till denna studie översattes därför de 16 

frågorna till svenska så avbildande som möjligt. Frågorna som avsåg att mäta 

upplevd self-efficacy var även de översatta från engelska till svenska. 

Original-enkäten som frågorna är tagna från heter: The New General Self-

efficacy Scale och är en 8-frågors enkät av Gilad Chen et al. (2001). Båda 

frågeformulären är validerade och beprövade. Frågorna som berör personens 

vanor och utförande av fysisk aktivitet är egenkonstruerade och utformade 

med hänsyn utifrån WHOs riktlinjer vad gäller regelbunden fysisk aktivitet. 

Frågorna är utformade så precist som möjligt för att minsta möjlighet till 

missförstånd ska kunna uppstå. Även kvaliteten på frågorna är av vikt då 

lättförstådda frågor leder till mindre missuppfattningar och därmed även en 

högre reliabilitet i svar (Wilson & MacLean., 2011). 

2.3 Procedur 

Statistisk bearbetning gjordes i SPSS 25. Data från enkäten fördes 

över och granskades därefter i SPSS. De frågor som berör motivation (1-16) 

slogs samman till en enskild variabel, de frågor som berör self-efficacy (17-

22) slogs även dem samman till en enskild variabel. Slutligen slogs även 

fråga 26 och 27 samman och gjordes om till minuter för att mäta den totala 

mängden fysisk aktivitet. Tre stycken outliers uppmärksammades. Två av 

deltagarna tycktes ha missuppfattat frågorna gällande tiden för fysisk 

aktivitet vars svar av den anledningen togs bort. Den tredje respondenten 

benämnde sig som icke-binär. Eftersom det inte går att få fram något 

medelvärde på en person så togs beslutet att även dennes svar skulle tas bort. 
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Frågorna 2,7,11 och 14 avsåg att mäta yttre motivation. För att kunna 

behandla data i SPSS och slå samman frågorna till en enskild variabel 

behövdes positiva värden omvandlas till negativa på ovannämnda frågor. En 

person som hade svarat 7 på exempelvis fråga 2 fick ett nytt värde som 

motsvarade en 1;a istället. För att testa indexets reliabilitet gällande 

motivation gjordes även en reliabilitetsanalys. Den vanliga tumregeln för när 

man ska tycka att index är tillräckligt bra är att Cronbach alpha värdet ska 

vara ,700 eller högre (Wilson & MacLean, 2011). Analysen visade att 

samtliga frågor 1-16 hade ett värde som var över ,700 alltså är reliabiliteten 

godtagbar (Wilson & MacLean, 2011). Fråga 1-16 slogs samman och bildade 

variabeln motivation. Minimivärdet var totalt 16 poäng, neutral värde var 64 

poäng och max värdet för frågeformuläret rörande motivation var 112 poäng. 

Alla personer som hade svarat över 64 poäng när fråga 1-16 slagits samman 

bedömdes alltså i större utsträckning drivas av inre motivation. De som har 

ett sammanlagt poängvärde under 64 poäng drivs istället i större utsträckning 

av yttre motivation (Deci & Ryan, 2004). 

Frågorna som mätte self-efficacy (fråga 17-21) slogs även de samman 

och bildade variabeln self-efficacy. Detta för att kunna få fram varje enskild 

svarandes sammanlagda resultat. Minimivärdet för self-efficacy var totalt 8 

poäng, neutralt värde motsvarade 24 poäng och maxvärdet för frågorna var 

40 poäng. De personer som hade ett sammanlagt värde som översteg 24 

poäng efter att frågorna 17-22 slogs samman hade alltså en högt skattad self-

efficacy (Gilad Chen et al., 2001). 

2.4 Etiska överväganden 

I forskning är det viktigt att ta etiska överväganden i akt, speciellt när 

det görs undersökningar som berör människor. Det är viktigt att 

undersökningen sker och är utformad på ett sätt så att ingen deltagare 

kommer till skada såväl fysiskt som psykiskt under studiens gång (Wilson & 

MacLean, 2011). Den första delen i den digitalt genomförda enkäten innehöll 
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en försäkran på att alla personer som deltar i studien är och förblir anonyma 

samt att inga personuppgifter samlas in. Det klargörs även att den svarande 

kan avbryta sitt deltagande i enkäten när som helst. Om eventuella frågor 

fanns eller den deltagande skulle vilja ta del av resultatet av studien så fanns 

även de studie-ansvarigas mailadresser till förfogande. Slutligen innan den 

svarande kunde gå vidare till att besvara frågorna i enkäten fanns en 

obligatorisk ruta att kryssa i där deltagaren försäkrar och ger sitt samtycke till 

att delta i undersökningen. På så vis blev vi försäkrade att de svarande som 

skickat in sin enkät ifylld även godkänt deltagande och varit medvetna om 

premisserna för undersökningen.  

3. Resultat 

I sökandet efter samband mellan inre motivation och ett 

konsekvent utförande av fysisk aktivitet gjordes ett t-test för oberoende 

variabler från data insamlad av de 133 giltiga respondenterna. 81 stycken 

rapporterade att de hade tränat konsekvent de senaste två månaderna och 51 

stycken svarade att de inte hade det. Medelvärdet på motivation för de 81 

som hade varit konsekventa med sin fysiska aktivitet de senaste två 

månaderna var 92, (poängen på skalan gick från 16 till 112 med ett neutralt 

värde på 64). Medelvärdet för de 51 som inte hade varit konsekventa med sin 

fysiska aktivitet de senaste två månaderna var 80 se tabell 1, s.19. Den valda 

signifikansnivån var 0,05 vilket är en av de vanligaste signifikansnivåer för 

att acceptera ett statistiskt signifikant resultat. Sambandet mellan inre 

motivation och ett konsekvent utförande av fysisk aktivitet visade ett 

statistiskt signifikant resultat t (87)=5,8, p= ,00. 
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Tabell 1. Deskriptiv data med medelvärdet för upplevd motivation 

i samband med ett konsekvent utförande av fysisk aktivitet  

  
Konsekvent 

2 månader 

N Mean Std. 

deviasion 

Std. 

Error 

Mean 

Motivation Ja 81 91,9753 9,67597 1,07511 

Nej 51 80,0392 12,49474 1,74961 

Ett t-test gjordes för att jämföra medelvärden på upplevd inre 

motivation och antal minuter uppskattad tid av fysisk aktivitet under en 

vecka. Respondenterna hade ett medelvärde på 87 i motivation och 269 

minuter sammanlagd fysisk aktivitet se tabell 2, s.19. 

En korrelationsanalys gjordes för att ta reda på om det fanns ett 

samband mellan motivation och hur många minuter fysisk aktivitet 

respondenterna uppskattade ha utfört under en veckas tid. Pearsons 

korrelation var r =,34 vilket visade på en godtagbar korrelation, med en 

signifikansnivå på ,00. En positiv korrelation visade att den inre 

motivationen ökade när den totala mängden fysisk aktivitet ökade i minuter. 

Tabell 2. Deskriptiv data med medelvärdet för upplevd motivation och 

medelvärde av uppskattade minuters fysisk aktivitet under en vecka.   
N Mean Std.Deviation  Std.Error. Mean 

Motivation 133 87 12,55113 1,08832 

Totalfys. 

minuter/ vecka  

133 269 242,613 21,037 

 

Ett t-test för oberoende variabler gjordes även för att undersöka 

eventuella samband mellan ett konsekvent utövande av fysisk aktivitet och 

self-efficacy se tabell 3. Resultatet visade ett statistiskt signifikant resultat t 
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(130) =2,04, p= ,04. Det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan ett 

konsekvent utförande av fysisk aktivitet och self-efficacy. 

Tabell 3. Deskriptiv data med medelvärdet för upplevd motivation och 

medelvärde av uppskattade minuters fysisk aktivitet under en vecka 

 
Konsekvent 2 

månader 

N Mean Std. 

deviasion 

Std. Error 

Mean 

Self-

efficacy 

Ja 81 28,27 4,341 ,482 

Nej 51 26,54 5,288 ,740 

En one way ANOVA gjordes för att se om det fanns möjliga 

skillnader i upplevd inre motivation mellan åldersgrupper se tabell 4. 

Respondenterna delades in i 4 grupper, grupp 1: 18-24 år, grupp 2: 25-30 år, 

grupp 3: 31-45 år och grupp 4: 46-65 år. Det visade sig inte finnas någon 

signifikant skillnad i post hoc testet mellan de fyra åldersgrupperna i upplevd 

inre motivation.  

 

 

Tabell 4. Deskriptiv data med medelvärdet för upplevd motivation för de fyra 

åldersgrupperna (Mean and SD) 

 

 

 

Inre 

Moti 

vation 

 

  

Grupper N Mean Std. 

Deviation 

Std.Error Lower 

bound 

Upper 

bound 

Min Max 

18-24 

år 

46 86,043 14,009 2,065 81,883 90,203 55 110 

25-30 

år 

29 86,793 9,987 1,854 82,994 90,592 66 104 

31-45 

år 

27 87,851 13,830 2,661 82,380 93,323 54 111 

46-65 

år 

31 88,387 11,655 2,093 84,111 92,662 54 105 

Total 133 87,120 12,551 1,088 84,967 89,273 54 111 
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En one way ANOVA gjordes även för att se om det fanns möjliga 

skillnader i upplevd self-efficacy mellan de fyra åldersgrupperna se tabell 5, 

s. 21, grupp 1: 18-24 år, grupp 2: 25-30 år, grupp 3: 31-45 år och grupp 4: 

46-65 år. Det visade sig inte finnas någon signifikant skillnad i post hoc 

testet mellan de fyra åldersgrupperna i upplevd self-efficacy. Resultatet 

visade att det inte finns en signifikant skillnad mellan åldersgrupperna när 

det kommer till varken inre motivation eller self-efficacy.  

 

 

Resultatet som framkom i denna studie visar som förväntat att 

inre motivation har en positiv korrelation till såväl ett konsekvent utförande 

av fysisk aktivitet och frekvensen av fysisk aktivitet. Respondenter som 

rapporterade högt på inre motivation var även i högre utsträckning 

konsekventa med sitt utförande av fysisk aktivitet samt uppskattade sig 

utförda fysisk aktivitet i högre frekvens. Vidare visar resultatet att det fanns 

en positiv korrelation mellan ett konsekvent utförande av fysisk aktivitet och 

self-efficacy. De svarande som uppskattat att de utövar högre antal minuter 

Tabell 5. Deskriptiv data med medelvärdet för upplevd self-efficacy för de fyra 

åldersgrupperna (Mean and SD) 

 

 

 

Self- 
efficacy  

Grupper  N Mean  Std.Devi

ation 

Std.Error Lower 

bound 

Upper 

bound 

Min Max 

18-24 år 46 28,17 5,538 ,816 26,529 29,818 17 38 

25-30 år 29 27,37 2,846 ,528 26,296 28,462 22 35 

31-45 år 27 27,22 5,563 1,070 25,021 29,422 11 40 

46-65 år 31 27,58 4,609 ,827 25,889 29,271 15 35 

Total  133 27,66 4,822 ,418 26,842 28,496 11 40 
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fysisk aktivitet i veckan skattade även en högre grad av upplevd self-

efficacy. Det visade sig dock inte finnas några statistiskt signifikanta 

skillnader mellan de fyra åldersgrupperna när det kom till varken inre 

motivation eller self-efficacy. Den yngsta åldersgruppen rapporterade högst 

av grupperna på self-efficacy och den äldsta åldersgruppen rapporterade 

högst på upplevd inre motivation men gruppernas medelvärde skiljde sig inte 

tillräckligt mycket för att resultatet skulle vara signifikant. 

4. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om högre grad av 

självskattad inre motivation var positivt korrelerat med ett konsekvent 

utförande av fysisk aktivitet och med ett mer frekvent utförande av fysisk 

aktivitet. Vidare fanns det en undran om respondenter som uppskattar att de 

har en hög frekvens av fysisk aktivitet även skattade ett högre resultat i self-

efficacy. Ett tredje frågeställningen var att undersöka om det fanns någon 

skillnad mellan olika åldersgrupper och uppskattad inre motivation såväl som 

self-efficacy. 

Folkhälsomyndigheten i Sverige följer de rekommendationer och 

riktlinjer som World Health Organisation (WHO) tagit fram gällande en 

persons rekommenderade lägsta nivå av fysisk aktivitet. Människan påverkas 

positivt både fysisk och psykiskt vid utförande av fysisk aktivitet 

(Folkhälsomyndigheten, 2007). Resultatet i studien visade på att de som 

utövar fysisk aktivitet i högre utsträckning och uppnår de riktlinjer som 

WHO förespråkar har även en rapporterad högre nivå och driv av inre 

motivation. De som är mer fysiskt aktiva visade sig även i högre grad också 

vara mer konsekventa med sin fysiska aktivitet över tid och hade även en 

högre rapporterad self-efficacy. Andersson (2012) skriver just att fysisk 

aktivitet kan förbättra vår självkänsla och motverka vår upplevda oro. Det är 

av samma anledning inte ett oväntat signifikant resultat att de personer som 
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är mer regelbundet fysiskt aktiva i högre frekvens också tror mer på sig 

själva samt är mer motiverade till fysiskt utövande. Liknande resultat styrks 

även i Rahman et al. (2019)s undersökning som rapporterar ett resultat som 

pekar på att de personer som i högre grad drivs av inre motivation var också 

de som tyckte om att göra andra sociala och kulturella aktiviteter i större 

utsträckning än de som bara tränade. Denford et al. (2019) fick ett resultat 

som visade att patienter var mer benägna att röra på sig om de upplevde 

aktiviteten som roligt och glädjefylld eller av sociala skäl istället för enbart 

fysiologiska skäl. Det kan diskuteras om resultatet i denna undersökning 

hade kommit fram till liknande resultat som Rahman et al. (2019) kom fram 

till, om respondenterna som skattade högt på inre motivation kanske även har 

ett större socialt kontaktnät och tycker mer om andra aktiviteter som främst 

görs för att komma åt det sociala och glädjefyllda i vardagen. Resultatet i 

denna studie visade att de som utförde regelbunden fysisk aktivitet i högre 

utsträckning även drivs i högre grad av inre motivation vilket är i enighet 

med det resultat som Denford et al. (2019) kom fram till i sin studie, att 

patienterna utför fysiska aktiviteter för att de finner det glädjefyllt, roligt och 

tycker om det sociala i att träffa andra personer.  

Vallered (2012) menar att både faktorer inom och utanför individen 

kan förklara hur och varför en individ motiveras till att utföra en uppgift eller 

att agera. Det går därför inte att utesluta helt att personer som utför fysisk 

aktivitet regelbundet och i högre utsträckning inte också motiveras av vissa 

yttre faktorer då människan kan motiveras av en blandning av både inre och 

yttre motivation. Men resultatet i denna studie visade att dessa personer i 

högre utsträckning drivs av inre motivation och verkar enligt Vallered (2012) 

finna mer glädje och stimulans i den fysiska aktiviteten än de som utför den i 

mindre utsträckning eller inte alls. Vid analys av resultatet fanns en större 

signifikans mellan upplevd inre motivation och ett mer konsekvent utförande 

av fysisk aktivitet än mellan uppskattad self-efficacy och ett konsekvent 
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utförande av fysisk aktivitet. Det skulle kunna vara så att inre motivation är 

det största drivet till varför en människa vill utföra en uppgift och att det efter 

övning föds en ny vana som leder till högre self-efficacy samt en ökad tro på 

sin förmåga att klara uppgiften. Ardénska et al. (2016) förklarar att autonomi 

är den allra största grundstenen till att finna inre motivation för att utföra en 

uppgift. En motionär som med hjälp av sin autonomi blir bra på något, dels 

för att det är självvalt och dels för att övning ger färdighet, kommer kunna 

bygga upp en hög inre motivation till att utföra uppgiften. Holt et al. (2015) 

förklarar self-efficacy som tron på en förmåga att utföra en uppgift som 

behövs för att nå önskat mål. Vid utförande av fysisk aktivitet tycks alltså 

motivationen ha en eventuellt större betydelse. De personer som har ett mer 

konsekvent utövande av fysisk aktivitet skattade sig högre på både inre 

motivation och self-efficacy. Resultatet tyder därför på att en kombination av 

att både vara motiverad till att utföra fysisk aktivitet för att man finner det 

stimulerande eller glädjefyllt samt ha en känsla av att kunna klara av att 

utföra fysisk aktivitet är optimalt för ett regelbundet utövande av fysisk 

aktivitet.    

En grund i Self-determination theory som Holt et al. (2015) skriver 

om är just att vi har alla resurser inom oss själva för att utföra och känna oss 

motiverade till att utföra fysisk aktivitet. Men att utmaningen snarare ligger i 

att kunna locka fram dessa egna resurser och framför allt känna själv att man 

med sin autonomi tagit beslutet att utföra den fysiska aktiviteten. Med den 

ingången och förhållningssättet till sitt beslut främjar det personens känsla av 

att gå mer stärkt ut i situationen och skapa ett mer regelbundet och hållbart 

beteende och utförande. Det i sig skulle kunna förklara det signifikanta 

resultatet att personer som drivs mer av inre motivation också är mer 

regelbundna med sin fysiska aktivitet. Men även om det är av stor vikt att 

välja att utföra fysisk aktivitet med sin egen autonomi så är det enligt 

Ardénska et al. (2016) väldigt viktigt att lärare motiverar sina elever till att 
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vilja vara fysiskt aktiva och föda ett beteende som följer med dem upp i 

vuxen ålder. Det är viktigt för personer att känna sig kompetenta och kunniga 

i sin aktivitet. Att känna kontroll över situationen och styras av den fria viljan 

är grundstenar till att vilja fortsätta vara fysiskt aktiv. Men även att känna 

samhörighet och ha ett socialt stöd vilket också leder till en högre upplevd 

inre motivation och ett driv att fortsätta med valet att aktivera och röra på sig 

själv träna i grupp (Rahman et al. 2019). Viktigt för motivationen är även att 

se andra utöva fysisk aktivitet och på så vis inspireras till att själv försöka. 

Holt et al. (2015) förklarar detta fenomen som “ kan dem så kan jag “. Att ha 

sett någon annan klara av att utföra en viss uppgift höjde många löpares egna 

prestationer i det angivna exemplet och deras tro på sin egen förmåga. Även 

Banduras self- efficacy beliefs theory talar om denna aspekt som han kallar 

för observational learning.  

Som tidigare nämnt har fysisk aktivitet fått ett stort utrymme i media 

och reklam. Det kan diskuteras om pressen på att se ut på ett visst sätt eller 

att till exempel börja styrketräna för att bli mer attraktiv upplevs som väldigt 

hög i dagens samhälle på grund av sociala medier. Det kan ifrågasättas om så 

kallade influensers banar väg för en mer intensiv kroppshysteri där man 

aldrig tycks vara vältränad nog. Influensers följs av väldigt många människor 

i olika sociala kanaler där fenomenet ”kan dem så kan jag” som Holt et al. 

(2015) skriver om skulle kunna förklara eller jämföras med de följare som 

följer eller kopierar sina idolers beteenden för att uppnå de fysiska resultatet 

som syns på ibland manipulerade bilder av influensers på sociala medier. 

Företag gör samarbeten med influensers som ska nå ut till följare i hopp om 

en ökad konsumtion, men inte allt för sällan blir det väldigt svårt för följaren 

som kanske identifierar sig med influensers och ser deras yttre bild via 

sociala medier som någonting att eftersträva, efterlikna, vidhålla eller 

upprätta. Pressen att utföra en orimlig mängd fysisk aktivitet där fokus 

snarare genererar att upprätta fysisk aktivitet för att uppnå ett visst fysiskt 
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utseende än ett fysiskt utövande för rörelseglädje och välmående. Detta 

samtidigt som det är en statlig satsning enligt Folkhälsomyndigheten (2019) 

att uppmuntra de mer stillasittande grupperna till att utföra mer fysisk 

aktivitet.  

Det finns även TV-program som är uppbyggda på att låta överviktiga 

människor tävla om vem som kan gå ner mest i vikt. Att se dessa program 

som stillasittande och möjligen vara en överviktig person skulle då enligt 

Banduras self-efficacy beliefs kunna leda till att ett hopp tänds inom 

personen och att hen kanske känner igen sig och tror mer på sin förmåga att 

utföra fysiska aktivitets-övningar. Detta förklarar Holt et al. (2015) som att 

personerna som rör på sig på TV fungerar som vikarierande förstärkning, en 

form av förebild där en människa känner igen sig i en annan och därmed får 

lite högre self-efficacy och en tanke om att kunna försöka utföra samma 

uppgift.  

Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan åldersgrupperna 

och upplevd self-efficacy och inte heller fanns det någon signifikant skillnad 

mellan åldersgrupperna och inre motivation. En faktor som skulle kunna ha 

påverkat resultatet är att ålderskategorierna inte hade ett jämnt antal 

representativa deltagare. Den yngsta ålderskategorin (18-24 år) hade totalt 46 

svarande, vilket är markant fler antal svarande än någon annan åldersgrupp. 

Det är alltså inte omöjligt att resultaten kunnat få en annan utgång om 

ålderskategorierna varit mer jämna i antalet representativa deltagare. En 

annan tänkbar förklaring för det icke signifikanta resultatet speglar de 

resultat i studier som Vallered (2012) gjort där han skriver om att människor 

i högsta grad drivs just av inre motivation. Att resultatet inte visade en 

signifikant skillnad i ålder kan möjligtvis bero på just det. Människor blir 

mer motiverade till att utföra en uppgift ifall det upplever en fri egenvilja, 

glädje och stimulans (Vallered, 2012).  
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Vid närmare granskning av resultatet och den rapporterade mängden 

inre motivation samt self-efficacy kan man dock finna en väldigt liten 

skillnad i medelvärden för de olika åldersgrupperna även om skillnaden i sig 

är för liten för att kunna accepteras som signifikant. Den yngsta gruppen 

hade ett lägre medelvärde än den äldsta åldersgruppen i rapporterad inre 

motivation medan den äldsta gruppen hade det lägst rapporterade 

medelvärdet i self-efficacy. Enligt Banduras self-efficacy beliefs model är 

den viktigaste aspekten som leder till en ökad self-efficacy performance 

experiences. Det innebär att ett upprepat utförande av en viss handling ger en 

färdighet och därmed en tro på den egna förmågan inom det området (Holt et 

al. 2015). Man skulle kunna spekulera på varför den äldsta åldersgruppen 

uppmätte lägst resultat på self-efficacy med tanke på att de äldre 

människorna har levt längre liv och därmed borde ha mer erfarenhet och fler 

inövade färdigheter än de yngre respondenterna. Bandura talar även om 

emotional arousal, en aspekt som också leder till en ökad self-efficacy. En 

förmåga att kontrollera sina känslor som leder till att en människa mer 

lyckosamt klarar sin uppgift som hen har framför sig vilket också borde vara 

något äldre människor har mer än unga med tanke på just livslängd och 

livserfarenhet. En annan tänkt förklaring skulle kunna vara att den äldre 

åldersgruppen faktiskt var mer ärlig i sin skattning av self-efficacy. Unga 

människor tenderar kanske i högre grad att överskatta sina förmågor på 

grund av bristande erfarenhet och en vilja att vara bättre än de i själva verket 

är. Medan en äldre person kanske inte känner samma behov av att behöva 

överskatta sina förmågor i samma utsträckning. 

RM 4–FM: Motivation for Physical Activity and Exercise/ Working 

Out är originellt ett formulär där frågorna är utformade på engelska och 

formuläret mäter såväl inre som yttre motivation skapat av Deci & Ryan 

(2004). Frågorna översattes till svenska med intentionen att inte förändra 

innebörden i frågorna samt göra dem så tydliga som möjligt för att undvika 
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missförstånd. Även om försiktighetsåtgärder fanns med i processen finns en 

möjlig risk att frågorna kan uppfattas olika på olika språk vilket kan påverka 

reliabiliteten i resultatet framkom (Wilson & MacLean, 2011). Som exempel 

översattes ett svar på följande vis: Because I would feel bad about myself if I 

did not- Jag skulle må dåligt om jag missade min träning. Översättningen är 

inte ordagrann men tanken var att göra svaren så lättförstådda som möjligt i 

sitt sammanhang. Den motivation som RM 4–FM formuläret undersökte var 

motivation vid fysisk aktivitet vilket var just det som även denna studie 

ämnade att undersöka. Formuläret valdes därför ut med omtanke för att just 

mäta den typ av motivation som studien var ämnad att studera. Vid analys av 

resultatet finns även en förhållnings reservation till att de svarande kan ha 

tolkat frågorna olika och såväl ha haft olika förförståelse eller 

språkkunskaper vilket kan påverka de svarandes självrapporterade svar och 

på så sätt även validiteten av resultatet (Wilson & MacLean, 2011).  

En aspekt som kunde hafts i åtanke var att mer specifikt avgränsa och 

välja ut vilken typ av fysisk aktivitet som ska undersökas. I detta fall valdes 

fysisk aktivitet som har en väldigt bred innebörd vilket inte exkluderar 

vardagsmotionärer. Ifall vardagsmotion hade exkluderats helt och studien 

istället fokuserat på enbart träning eller exempelvis styrketräning så hade 

kanske även resultatet varierat. Undersökningen inkluderade alla typer av 

fysisk aktivitet men det utesluter inte att de svarande kan ha uppfattat 

frågorna som att enbart vardagsmotion mättes och kan därmed kanske inte ha 

rapporterat alla tillfällen av fysisk aktivitet de utfört under en vecka eller 

tvärtom. Vidare går det inte heller att garantera att vissa svarande inte har 

missuppfattat frågorna och dubblat sin träningstid omedvetet eftersom det 

fanns två olika frågor rörande antalet tillfällen av träning i enkäten. Tanken 

bakom att inkludera all sorts fysisk aktivitet var just att försöka få så många 

olika svarande som möjligt. Såväl äldre motionärer som unga människor som 

tränar hårt eller bara promenerar några gånger i veckan. Intention bakom 
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detta beslut var att undersöka ifall det skulle finnas någon skillnad i driv av 

inre motivation beroende på om de varit mycket eller lite fysiskt aktiva. 

Generellt visade resultatet att inre motivation precis som väntat är vad som 

främst motiverar och driver människor till att utföra fysisk aktivitet vilket är i 

enighet med både Rahman et al. (2019) & Denford et al. (2019).  

Enkätresultat kan ibland vara missvisande eftersom människor 

tenderar att överskatta sig själva när det kommer till självrapportering. 

Problemet med enkätstudier generellt är just att människor kan minnas fel 

eller drivas av ett önsketänkande när de anger svaren precis som SVT (2014) 

rapporterar. Vid mätning av fysisk aktivitet har det alltså i studier visat sig 

vara mer fördelaktigt att använda sig av rörelsemätare för att samla in korrekt 

data (Riksidrottsförbundet, 2016). I utförandet av denna studie var 

användning av rörelsemätare inte ett alternativ på grund av tidsbrist men 

även på brist av rekvisita. Eftersom denna studie bygger på vilken typ av 

motivation som driver till utförande av fysisk aktivitet i huvudsak bedöms 

självskattning i form av enkätundersökning vara ett lämpligt sätt även för att 

samla in data rörande personens vanor kring utförande av fysisk aktivitet 

men med en viss reservation till att några personer kan ha svarat utefter sitt 

önsketänkande i de självrapporterade svarsalternativen. Även när det 

kommer till att självskattad inre motivation kan det vara svårt för det är inte 

något en person tänker på dagligen, eller alls för den delen. Det skulle kunna 

vara så att en person drivs mer av yttre motivation i andra avseenden och 

därmed tror att det även är den typen av motivation som styr den fysiska 

aktiviteten, eller tvärtom. Frågor kan tolkas olika beroende på vem som läser 

dem. En människa som ägnat mycket tid åt fysisk aktivitet för att förändra 

sin kropp kan eventuellt ha börjat tycka om känslan av att vara fysisk aktiv 

med tid och därmed tolka det som att det är den inre motivation som driver 

på beteendet. I själva verket skulle det kunna vara så att personen drivs av en 

stark önskan att se ut som en viss förebild som är mycket aktiv, eller så är det 
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ibland en blandning av både inre och yttre motivation som driver en 

människa till att utföra sin fysiska aktivitet precis som Vallered (2012) 

skriver. Det är svårt att få helt reliabla resultat när man pratar om inre 

motivation eftersom det alltid kan finns en risk att människor tolkat frågor 

olika men också drivs på olika sätt i olika situationer.  

4.1 Slutsatser och framtida forskning inom området 

Vad som tycks till största del motivera en person till att utföra fysisk 

aktivitet och vidhålla beteendet är den inre motivationen. Personer som utför 

fysisk aktivitet regelbundet och i högre grad verkar även drivas mer av inre 

motivation än de som utövar fysisk aktivitet i lägre grad. Personer som 

utövar fysisk aktivitet i högre grad tycks även ha en högre skattad self-

efficacy och vara mer frekventa i sitt utförande av fysisk aktivitet. Skillnader 

mellan åldersgrupperna tycks inte ha någon påverkan på den upplevda inre 

motivationen och self-efficacy. Resultatet av denna studie visade med 

enighet till tidigare forskning inom området att människor till största del 

drivs av inre motivation till att utföra fysisk aktivitet. Resultatet indikerar att 

människor till största del vill känna lustfylldhet och glädje i utövande av 

fysisk aktivitet och att de som drivs mer av att göra sociala aktiviteter känner 

högre inre motivation till att vara fysiskt aktiva. Att vara socialt uppbackad 

av familj och vänner är också något som höjer den inre motivationen.  

Med tanke på den höga andel personer som fortsatt har en väldigt 

stillasittande livsstil samt den höga mängd tid människor spenderar på att 

vara digitalt uppkopplade skulle en studie designad för att passa det moderna 

samhället vara ett intressant förslag att gå vidare med. Idag har de flesta 

personerna tillgång till en smartphone vilket gör det möjligt att ladda ner en 

app med ett spel designat för att eventuellt kunna öka människors inre 

motivation till att utföra fysisk aktivitet. Förhoppningen är att spelet 

motiverar människor till att vilja röra sig mer eftersom det blir en rolig 

aktivitet som skulle kunna ge belöningar under vägen med slutmålet att även 
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ämna och höja personers glädje för fysisk aktivitet. Appen skulle även kunna 

vara något sjukvården ordinerar som en annorlunda och nytänkande 

intervention där patienten genom spelet aktiveras och samtidigt som 

frekvensen på den fysiska aktiviteten ökar. Försöksgruppen skulle kunna 

rapportera in/svara på frågor efter att ha uppnått en viss mängd utövade 

“banor” i spelet för att via appen kunna mäta hur och om den fysiska 

aktiviteten påverkat den inre motivationen och upplevda mängden self-

efficacy hos försökspersonerna. Då Holt et al. (2015) menar att social backup 

är viktigt för motivationen och studien gjord av Denford et al. (2019) visar 

att fysisk aktivitet hellre utförs om personen upplever den som lustfyllt och 

drivs av inre motiverande, skulle interventioner skräddarsydda efter dessa 

uppgifter i det moderna smartphone-samhället eventuellt vara en bra ide för 

att öka människors inre motivation till att vilja röra på sig mer. Att börja med 

interventioner i låg skolålder som höjer barns glädje till fysisk aktivitet såväl 

som att läkare ordinerar roliga och motiverande spel på smartphone skulle 

kunna vara exempel på hur vidare forskning inom området fysisk aktivitet 

och vad som motiverar till fysisk aktivitet kunna se ut.  
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