
EXAMENSARBETE

Utvärdering av projektet ”Aktiva studenter
2012” fem månader efter avslutad
intervention med fokus på nivå av

motivation och dess faktorer
En enkätstudie

Lina Cedertun
Cajsa Svenler

Sjukgymnastexamen
Sjukgymnast

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hjälsovetenskap



 

 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

Institutionen för hälsovetenskap 

Sjukgymnastprogrammet, 180hp 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering av projektet ”Aktiva studenter 2012” fem månader efter 

avslutad intervention med fokus på nivå av motivation och dess 

faktorer: En enkätstudie 

 

An evaluation of the project "Aktiva studenter 2012" five months after 

intervention focusing on the level of motivation and its determinants: A 

survey study 

 

Lina Cedertun 

Cajsa Svenler 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete i sjukgymnastik 

Kurs: S0001H 

Termin: HT12 

Handledare: Universitetslektor Irene Vikman 

Examinator: Universitetslektor Agneta Larsson 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författarna vill tacka handledare Irene Vikman för god konsultation 

och uppmuntran under projektets gång. 

 

~ 

 

Författarna vill även tacka samtliga deltagare som besvarade enkäten 

och möjliggjorde detta examensarbete. 
 

  



 

 

Abstrakt 
 

Introduktion: Hälsofrämjande arbete syftar till en hälsosammare livsstil för 

individen. En förutsättning för att uppnå det är att individen är motiverad. Motivation 

definieras som ”de faktorer hos individen som väcker, formar, och riktar beteendet 

mot olika mål”. Våren 2012 utfördes ett projekt vid namn “Aktiva studenter 2012” 

som syftade till att få inaktiva studenter vid Luleå tekniska universitet mer aktiva och 

hälsosamma. Det har ännu inte utförts någon uppföljning av projektet. Det fattas 

således kunskap kring deltagarnas upplevelse av att ingå i en livsstilsintervention samt 

hur projektet har påverkat dem fem månader efter avslutat projekt. Syfte: Syftet med 

studien var att utvärdera projektet “Aktiva studenter 2012” med fokus på nivå av 

motivation och motivationsfaktorer för en hälsosam livsstil och fysisk aktivitet. 

Metod: För att utvärdera projektet “Aktiva studenter 2012” utfördes en 

enkätundersökning. Enkäten skickades ut via post. Samtliga 20 stycken deltagare som 

ingick i projektet blev tillfrågade att delta och nio av dem besvarade enkäten. 

Resultat: Fem månader efter avslutad intervention hade deltagarna samma 

genomsnittliga motivationsnivå till en hälsosam livsstil som då de avslutade projektet. 

Deltagarna ansåg att samtliga de komponenter som erbjöds i projektet bidrog till en 

hälsosam livsstil, dock var gratis träning och gruppträning de främst bidragande 

komponenterna. Samtliga deltagare ansåg att de hade en mer hälsosam livsstil fem 

månader efter avslutad intervention än då de påbörjade projektet. Deltagarnas fysiska 

aktivitetsnivå uppmättes till 3,6 timmar i veckan. Konklusion: Projektet “Aktiva 

studenter 2012” bidrog till att deltagarna bibehöll en hög motivationsnivå till en 

hälsosam livsstil fem månader efter avslutat projekt.  
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Inledning  
 

Allt sjukgymnastiskt arbete innebär att försöka öka, bibehålla eller återfå bästa 

möjliga individuella funktionsnivå och målet med det sjukgymnastiska arbetet är att 

individen ska klara av att vara aktiv och delaktig i hemmet, på fritiden och på 

arbetsplatsen (1). Trots att sjukgymnastik ofta kopplas ihop med behandling av 

funktionsstörningar så innefattar även en stor del av arbetet hälsopromotiva eller 

hälsofrämjande åtgärder. För att en individ ska kunna utföra stora som små 

förändringar krävs motivation som har vistats vara en avgörande drivkraft vid 

livsstilsförändring och det är således viktigt att sjukgymnasten har kunskap om de 

faktorer som motiverar en individ till förändring (2). 

Bakgrund 

Motivation 
 

Nationalencyklopedins definition på begreppet motivation lyder: ”de faktorer hos 

individen som väcker, formar, och riktar beteendet mot olika mål” (3). Det är den 

definition som författarna till uppsatsen valt att använda sig av i rapporten. De 

faktorer som påverkar en individs motivation kan delas upp i yttre och inre faktorer. 

Yttre faktorer kommer från individens omgivning så som verbal eller materiell 

påverkan. Det kan vara genom att till exempel ingå i en grupp och få uppmuntran i 

gemenskapen, att få feedback av en tränare eller chef, genom materiella ersättningar 

så som pengar, eller genom stöd från familj och vänner. Ännu en yttre 

motivationsfaktor är då individen utför handlingar för att tillfredsställa andra. Det kan 

vara då en individ tränar för att imponera på personer i dess omgivning snarare än för 

att individen själv anser att träning är lustfyllt och viktigt. De inre faktorerna innebär 

individens egna förväntningar och tankar kring sin prestation. Dessa faktorer är 

således mer på en psykologisk nivå där till exempel strävan efter framgång, self-

efficacy och förväntningar på resultatet är bidragande (2).   

Motivationsfaktorer 
 

Mål är det en person strävar efter att uppnå. Det har visat sig att genom att formulera 

egna mål ökar sannolikheten till en hög motivationsnivå (4). Målen bör dock vara 
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betydelsefulla för individen, realistiska, specifika, mätbara och möjliga att uppnå 

inom ett visst tidsspann (2). 

 

En annan faktor som har visat sig ha stor betydelse för en persons motivation är self-

efficacy. Self - efficay är ett begrepp som används inom beteendevetenskap och 

handlar om vilken tilltro en person har till sin egen förmåga i en specifik situation 

(2,5). Faskunger och Hemmingsson beskriver self - efficacy som den vetenskapliga 

termen för självförtroende (6). Begreppet har sin teoretiska grund i social kognitiv 

teori av Bandura (7). Enligt Bandura är det fyra faktorer som påverkar en persons 

self-efficacy. 1) Erfarenheter av andras prestation: att se andra lyckas utföra det jag 

ämnar göra. Ett exempel på det är att se en jämnårig väninna i samma fysiska 

kondition som sig själv klara av att gå på spinning och genom att se det tänka att ”det 

klarar jag med”. 2) Individens egna erfarenheter i liknande situationer: det innebär att 

om en person tidigare till exempel har klarat av att jogga en timme så kan personen 

överföra den erfarenheten till spinningen. 3) Muntlig övertalning: när en trovärdig 

person säger att personen i fråga klarar av att utföra förändringen, till exempel om 

spinninginstruktören säger att hen tror att man klarar av en timmes spinningpass.      

4) Fysisk och psykisk upplevelse: de positiva erfarenheterna individen får av ett 

beteende stärker self- efficacy, medan de negativa sänker nivå av self- efficacy. Till 

exempel kan en positiv effekt vara viktnedgång och känsla av ökad energi av 

spinningen, och negativ kan innebära träningsvärk eller känsla av otillräcklighet, 

bägge påverkar nivån av self- efficacy (7). I en studie av Sherwood och Jeffery 

gällande avgörande faktorer för fysisk aktivitet visade resultatet att self-efficacy är 

den mest avgörande faktorn som påverkar en persons motivation till fysisk aktivitet 

(5). 

 

Vidare visade resultatet i Sherwood och Jefferys studie att vara fysiskt aktiv är en 

dynamisk process som under en individs livstid går genom olika cykler. I början av en 

sådan cykel är individen mycket engagerad i sin aktivitet, denna period följs av ett 

avbrott, för att individen sedan åter påbörjar en ny eller samma aktivitet igen. Denna 

cykel innebär således att varje år påbörjar många individer nya livsstilsprojekt som 

sällan fullföljs. I studien kom författarna fram till att de tre viktigaste komponenterna 

för att undvika denna cykel och bibehålla motivationen till fysisk aktivitet är; ökad 

self-efficacy, ökad socialt stöd och ett individuellt anpassat upplägg. Vidare framkom 
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det att en framgångsfaktor är att identifiera var individen befinner sig i den 

transteoretiska modellen (5).  

Den transteoretiska modellen 

 
Den transteoretiska modellen är en teori som används för att identifiera hur benägen 

en individ är till en beteendeförändring genom att belysa när och hur människan är 

redo att förändra sina livsstilsvanor. Modellen består av fem olika stadier; 1) 

Förnekelsestadiet: Det är det stadie där motivationen är som lägst och individen ännu 

inte har insett att hen behöver utföra en beteendeförändring. 2) Begrundande eller 

medvetandestadiet: I detta stadie har individen börjat överväga en beteendeförändring 

genom att se till dess fördelar snarare än nackdelar. 3) Förberedelsestadiet: Nu är 

individen motiverad till att genomföra beteendeförändringen och hen börjar psykiskt 

och fysiskt förbereda sig för det. Det kan vara genom att till exempel köpa gymkort 

eller prata med personer i sin omgivning. 4) Handlingsstadiet: Då individen befinner 

sig här så är beteendeförändringen i process. 5) Underhållsstadiet: I detta stadiet har 

beteendeförändringen stadgat sig och är en del av individens vardag. Dessa följs av ett 

sjätte stadie, återfallstadiet, som inte är permanent utan som snarare belyses då det är 

vanligt förekommande. Forskning har visat att det i en beteendeförändringsprocess är 

fördelaktigt att identifiera var individen befinner sig i dessa stadier för att kunna 

anpassa bemötandet och utforma ett individuellt anpassat träningsprogram utefter 

individens specifika behov (6, 9). 

 

Projektet “Aktiva studenter 2012” 
 

Under våren 2012 utfördes en livsstilsintervention i Luleå. Det gick under namnet 

“Aktiva studenter 2012” och utfördes på träningsanläggningen Mitt Livs Stil. Det var 

ett projekt som syftade till att aktivera tidigare inaktiva studenter i åldern 19-25 år. 

Deltagarna erbjöds gratis träning, personlig rådgivning samt föreläsningar om kost 

och hälsa under en fyra månader lång period. Parallellt med detta utförde två 

sjukgymnaster sitt examensarbete med dessa deltagare som försökspersoner. De 

undersökte den fysiska kapaciteten och motivationsnivån till en mer hälsosam livsstil 

hos inaktiva studenter under en åtta veckors period. Under denna regim fick 

deltagarna även föra träningsdagbok. Resultatet visade på så väl förbättrad fysisk 

kapacitet som ökad motivationsnivå hos deltagarna. Motivationsnivån hos deltagarna 
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mättes genom att de fick skatta sin motivationsnivå på en skala från 1-5. Medelvärdet 

i gruppen var efter genomfört projekt 3.9 (10). I hälsopromotiva interventioner har 

sjukgymnaster en viktig roll då de förser patienten med de verktyg som denne 

behöver till sin förändring, såsom råd om träning, men även i att frambringa 

patientens mål och motivation till förändring (11). 

 

Problemområde 
 

Ett vanligt förekommande problem vid en livsstilsintervention är att få deltagarna att 

bibehålla motivationsnivån efter avslutat projekt (12). Vissa forskare menar att det är 

förändringen av motivationsfaktorer som avgör huruvida individen fortsätter att vara 

fysiskt aktiv eller ej efter att ha avslutat en intervention. Initialt då en individ som 

tidigare varit fysiskt inaktiv börjar vara aktiv så är det till största delen yttre faktorer 

som socialt erkännande, känslan av att tillhöra en grupp, utseende samt 

tävlingsinstinkt som motiverar personen. Efter ett tag övergår motiven till fysisk 

aktivitet snarare till en inre motivation där den egna tillfredsställelsen, utmaningen 

samt känslan av att bli starkare är drivande (13). Forskare anser att en orsak till att 

motivationen minskar efter avslutat projekt beror på att deltagarna går miste om de 

yttre motivationsfaktorerna (12). 

 

Det har ännu inte utförts någon uppföljning av projektet “Aktiva studenter 2012”. Det 

fattas således kunskap kring deltagarnas uppfattning av projektet och dess innehåll, 

samt hur projektet har påverkat dem fem månader efter avslutat projekt. Det finns en 

uppsjö av sjukgymnastiska redskap för att utvärdera den fysiska förmågan hos 

patienten. Då ett holistiskt synsätt är eftersträvansvärt inom sjukgymnastyrket bör 

även patientens psykiska förmåga så som motivation och self-efficacy utvärderas för 

att kunna uppnå bästa möjliga resultat.  
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Syfte 
 

Syftet med studien var att utvärdera projektet “Aktiva studenter 2012” fem månader 

efter avslutat projekt, med fokus på nivå av motivation och motivationsfaktorer för en 

hälsosam livsstil och fysisk aktivitet. 

 

 

 

Frågeställningar 
 

Hur har deltagandet i projektet “Aktiva studenter 2012” påverkat deltagarnas 

motivation till en hälsosam livsstil fem månader efter avslutat projekt? 

 

 

Vilka faktorer ansåg deltagarna i projektet “Aktiva studenter 2012” var bidragande 

samt mindre bidragande för motivationen till en hälsosam livsstil?   

 

 

Hur har deltagandet i projektet “Aktiva studenter 2012” påverkat deltagarnas nivå av 

fysisk aktivitet fem månader efter avslutat projekt?  
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Metod 
 

Design 
 

Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie där datainsamlingen utfördes genom en 

enkätundersökning (14). Den delen av studien som utvärderar projektet “Aktiva 

studenter 2012” var av retrospektiv design, det vill säga att deltagarna fick besvara 

någonting som inträffat bakåt i tiden (15). Resterande delen av enkäten undersöker 

deltagarnas nuvarande åsikter och nivå kring motivation, målformulering, self-

efficacy och fysisk aktivitet.   

 

Respondenter 
 

Inklussionskriteriet för undersökningen var att personen skulle ha deltagit i projektet 

”Aktiva studenter 2012”. I ”Aktiva studenter 2012” deltog 20 studenter och samtliga 

av dessa deltagare tillfrågades att delta i studien. Nio personer svarade på enkäten, 

varav sex av dem var kvinnor och tre av dem var män. Det gav en svarsfrekvens på 45 

% (se tabell 1).  

 

Tabell 1. Antal deltagare och könsfördelning redovisat i absoluta och relativa 

frekvenser. 

 Deltagare i studien  

totalt 

Kvinnor Män  

Antal 9 (av 20) 6 3 

Procent (%) (45%) (66%) (33%) 

 

Datainsamlingsmetod 
 

Mätinstrument 

 

Frågorna i enkäten som fick namnet Cedlers motivationsenkät, formulerades och 

konstruerades av författarna till uppsatsen. Frågorna är baserade på tidigare 

forskningsresultat och litteratur kring hälsopromotion. Enkäten innehöll 13 stycken 

frågor gällande; vad i projektet som bidrog till motivation, deltagarens aktuella 

motivationsnivå, vilka yttre- och inre motivationsfaktorer som påverkade resultatet, 

vad deltagaren ansåg hade kunnat förbättra resultatet, vilken tilltro deltagaren har till 
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den egna förmågan samt frågor som utvärderar hens fysiska aktivitetsnivå (2, 4, 10, 

12, 16, 17). Sju av frågorna (1,2,3b,4a-c och 9b) hade två eller tre svarsalternativ där 

deltagarna fick ringa in det svarsalternativ som bäst stämde överens med deras åsikt. 

Endast ett svarsalternativ fick fyllas i per fråga. Fyra av frågorna (5,6,7 och 8) 

besvarades utifrån en likertskala från 0-5 där 0 motsvarade negativa svar, exempelvis 

stämmer inte, inte alls viktigt, och 5 motsvarar positiva svar exempelvis; stämmer bra, 

eller jätteviktigt. Fråga 3a bestod av en skattningsskala från 1-5 gällande 

motivationsnivå till en hälsosam livsstil. En fråga (9a) var en öppen fråga där 

deltagaren fick skriva ner antalet timmar av fysisk aktivitet per vecka (se Bilaga 1). 

Procedur 

 

Deltagarna, 20 personer, i projektet ”Aktiva studenter 2012” kontaktades i början av 

september 2012 via mail med en förfrågan om att delta i en uppföljning av projektet. 

De personer som inte svarade på mailförfrågan blev kontaktade via telefon. Efter att 

ha fått positivt gensvar från deltagarna inleddes utvecklandet av enkäten. Under 

processen genomfördes två stycken testundersökningar av Cedlers motivationsenkät 

där fyra stycken utomstående personer fick fylla i enkäten och ge feed back. Under 

denna period ägde även ett PM-seminarium rum där ytterligare sex personer fick 

möjlighet att framföra sina åsikter kring enkäten. Författarna valde efter detta att 

utforma ett underlag där tillhörande syfte och referens klargjordes för varje enskild 

fråga i enkäten (se bilaga 2). Enkäten reviderades således flertalet gånger och den 

slutgiltiga enkäten (se bilaga 1) sändes ut till deltagarna via post torsdagen den 4:e 

oktober 2012. Tillsammans med enkäten skickades ett informationsbrev (se bilaga 3) 

samt ett frankerat svarskuvert. För att kunna skicka ut påminnelsebrev samt för att ha 

kontroll över hur många av deltagarna som hade returnerat enkäten märktes samtliga 

svarskuvert med en siffra. Det är enligt litteratur inom ämnet ett tillvägagångssätt som 

används för att bibehålla deltagarnas anonymitet. Att siffermärka kuvertet anses 

minska risken för felkällor då en person vid en påminnelse skulle kunna skicka in mer 

än en enkät (18). Då enkäten skickades ut planerades datum för utskick av påminnelse 

samt ett slutdatum då enkätundersökningen stängdes. Den 24:e oktober 2012 sändes 

ett påminnelsesms ut till de deltagare som ännu inte skickat in ett svarskuvert. En 

vecka senare, den 1:a november 2012, skickades en ny enkät ut via brev. Slutdatum 

för enkätundersökningen var den 7:e november 2012, och då öppnades svarskuverten. 

Efter att ha öppnat kuverten slängdes svarskuverten och svarsenkäterna lades i en 
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separat hög och blandades. Detta för att inte kunna identifiera personen bakom 

svaren. De av deltagarna som valde att inte svara på enkäten utgjorde ett externt 

bortfall av elva personer. Resultatet gav inget internet bortfall då samtliga av svaren 

var korrekt ifyllda. 

Dataanalys och mätmetod 

 

Det är en deskriptiv statistisk analys eftersom den beskriver deltagarnas synpunkter av 

att delta i projektet “Aktiva studenter 2012” samt deras nuvarande motivationsnivå 

(19). Enkäten skickades ut via post och då deltagarantalet var litet så sorterades och 

bearbetades enkätsvaren manuellt. Resultatet analyserades sedan av författarna och 

medelvärde, procentsatser, variationsvidd och median beräknades. På fråga 7 

beräknades ett self-efficacy index ut genom att addera varje frågas poäng, där 25 var 

högsta poäng. Resultatet i fråga 1,3,5,6,7,8 och 9a redovisades genom 

frekvenstabeller och brödtext. Övriga frågor redovisades endast i textform.    

Etiska överväganden 
 

Att utföra en enkätstudie innebär flera etiska ställningstaganden. I Sverige är det 

viktigt att följa Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav 

eftersträvades att följa vid kontakt med deltagare, bearbetning av resultat samt 

nyttjande av informationen vi fick in (18). Författarna valde att göra en postenkät där 

de bifogade ett frankerat svarskuvert eftersom de eftersträvade största anonymitet hos 

deltagarna. Vidare ansågs det även vara mer etiskt korrekt ur en ekonomisk synvinkel. 

Tillsammans med enkäten skickades även ett informationsbrev ut till deltagarna. 

Brevet innehöll information om deltagaranonymitet, att behandlingen av materialet 

var konfidentiellt samt att deltagandet i studien var frivilligt. Författarna lade stor vikt 

på att hantera insamlad data på så sätt att deltagarna kunde vara helt anonyma. Ett 

exempel på det är att resultatet redovisades på gruppnivå vilket innebar att ingen 

enskild individ kunde identifieras. Författarna som utförde undersökningen var de 

enda som hade tillgång till svarsformulären. Även vid utformningen av enkätfrågor 

ställdes författarna inför flera etiska överväganden. En aspekt var att frågorna inte 

skulle ha någon underliggande värdering från författarna som kunde påverka 

deltagarens svar, en annan att de inte skulle väcka anstöt mot deltagaren. Dock är det 
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sistnämnda svårt att helt undvika eftersom vi aldrig kan förutse vilken affektion en 

fråga väcker hos en person. Å ena sidan skulle deltagandet i enkäten kunna väcka 

negativa känslor så som skuld och skam om individen känner att den på något vis 

misslyckats med att uppnå sina mål i projektet. Å andra sidan kan deltagandet 

generera i positiva effekter så som ökad self-efficacy, känsla av att lyckas samt en 

möjlighet att reflektera över en upplevelse som har upptagit en stor del av detta år.  
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Resultat 
 

Samtliga av respondenterna (100 %) angav att deltagandet i projektet “Aktiva 

studenter 2012” hade bidragit till att de idag har en mer hälsosam livsstil än innan de 

påbörjade projektet. 

 

Motivation och mål 
 

Deltagarna fick i enkäten skatta sin motivationsnivå till en idag hälsosam livsstil på en 

skala från 1-5. Medelvärdet för gruppen blev 3,9 (se tabell 2). För en (11 %) av 

deltagarna hade motivationsnivån minskat sedan avslutat deltagande i projektet 

“Aktiva studenter 2012”. Tre (33 %) personer ansåg sig ligga på samma nivå, och fem 

(55 %) stycken ansåg sig ha en ökad motivationsnivå till en hälsosam livsstil.   

 

Det var tre (33 %) av deltagarna som hade utformat något/några mål under projektet 

“Aktiva studenter 2012”, samtliga av dessa lyckades att uppnå något av sina mål. 

Dessa deltagare skattade i genomsnitt 4, på en skala 1-5, på sin motivationsnivå till en 

idag hälsosam livsstil. Sex (66 %) av deltagarna ansåg att utformning av individuella 

mål är viktigt för motivationen till en hälsosam livsstil. 

 

Tabell 2. Deltagarnas skattning till sin motivationsnivå till en idag hälsosam livsstil. 

Redovisat i medelvärde, median och variationsvidd. 

Centralmått Motivationsnivå (1-5) 

Medelvärde 3,9 

Median 4 

Variationsvidd 3-4,2 
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Komponenter som påverkade resultatet till en hälsosammare livsstil i 

projektet “Aktiva studenter 2012” 

 

Utifrån de komponenter som ingick i projektet “Aktiva studenter 2012” ansåg 

deltagarna att gratis träning och tillgång till gruppträning till stor del bidrog till ett 

lyckat resultat. Träningsdagbok och regelbunden uppföljning var de punkter som hade 

minst inverkan på resultatet (se tabell 3). I enkäten fick deltagarna skatta på en skala 

mellan 0-5 hur mycket de ansåg att mer kontinuerlig uppföljning, mer individuellt 

anpassat upplägg, mer kostinformation och mer gruppträning skulle ha påverkat 

deras resultat i projektet. Resultatet visade att de var generellt positiva till en ökad 

intervention då samtliga av dessa punkter fick mer än 50 % svarsfrekvens på 

alternativ 4-5, det vill säga att dessa skulle bidra till en hälsosam livsstilsförändring. 

De punkter som deltagarna ansåg skulle ha påverkat resultatet mest positivt var 

individanpassat upplägg samt mer kostinformation (se tabell 4). 

 

Tabell 3. Deltagarnas skattning till hur mycket de olika faktorerna som erbjöds i 

projektet “Aktiva studenter 2012” bidragit till deras resultat gällande en hälsosam 

livsstilsförändring. (F= frekvens) 

 0 Nej, 

bidrog inte 

alls 

1 2 3 Ingen 

skillnad 

4 5 Ja, 

bidrog 

mycket 

 F   (%) F (%) F (%) F   (%) F (%) F (%) 

a) 

Regelbunden 

uppföljning 

0    (0) 0 (0) 1 (11) 3   (33) 2 (22) 3  (33) 

b) Gratis 

träning 

0   (0) 0 (0) 0  (0) 1  (11) 1   (11) 7   (77) 

c) Tillgång 

till tränings- 

och kostråd 

0   (0) 0 (0) 0  (0) 1  (11) 4    (44) 4   (44) 

d) Grupp- 

träning 

0   (0) 0 (0) 0  (0) 1  (11) 3    (33) 5   (55) 

e) 

Mätningar 

av fysisk 

kapacitet 

0   (0) 0 (0) 0  (0) 2  (22) 3    (33) 4   (44) 

f) Tränings- 

dagbok 

0 (0) 0 (0) 1 (11) 4  (44) 3    (33) 1   (11) 
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Tabell 4. Deltagarnas skattning till i vilken utsträckning följande punkter hade 

påverkat deras resultat i “Aktiva studenter 2012”? (F = frekvens) 

 0 Till det 

sämre 

1 2 3 Ingen 

påverkan 

4 5 Till det 

bättre 

 F (%) F (%) F (%) F (%) F (%) F (%) 

a) Mer 

kontinuerlig 

uppföljning 

 

0   (0) 0  (0) 0  (0) 3 (33) 4  (44) 2 (22) 

b) Mer 

individuellt 

anpassat 

upplägg 

 

0  (0) 0 (0) 0 (0) 1 (11) 5 (55) 3 (33) 

c) Mer 

kostinformation 

tex 

matlagningsklass 

med konkreta 

tips. 

 

0  (0) 0 (0) 0 (0) 2 (22) 5 (55) 2 (22) 

d) Mer 

gruppträning 

 

0 (0) 0 (0) 1 (11) 3 (33) 3 (33) 2 (22) 

e) Annat      1 (11) 

 “Oftare 

gruppträning, 

men mindre 

föreläsning” 

 

 

Self – efficacy 

 

Högsta poäng på self - efficacy index var 25 poäng. Den lägsta poängen bland 

deltagarna var 17 och den högsta 25. Medelvärdet bland deltagarna var 21,33. De 

komponenter som deltagarna ansåg hade störst positiv inverkan på deras self-efficacy 

var “Det som händer i framtiden beror till största delen på mig själv” och “Om 

andra peppar mig presterar jag bättre”. Dock skattade de högt på alla komponenter 

som bidrar till en ökad self-efficacy (se tabell 5 och diagram 1). 
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Tabell 5. Fördelningen av svaren på frågan: Hur väl tycker du följande påstående 

stämmer överens med dig? (F= frekvens) 

 0 Stämmer 

inte 

1 2 3 4 5 

Stämmer 

bra 

 F (%) F (%) F (%) F (%) F (%) F (%) 
a) “Jag vet att jag 

klarar av att 

utföra en 

livsstilsförändring” 

 

0  (0) 0  (0) 0  (0) 4 (44) 2 (22) 3 (33) 

b) “Det som 

händer i framtiden 

beror till största 

delen på mig själv” 

 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (11) 1 (11) 7 (77) 

c) “Jag kan utföra 

det jag vill lika bra 

som andra 

människor” 

 

0 (0) 0 (0) 1 (11) 0 (0) 4  (44) 4 (44) 

d) “Om andra 

peppar mig 

presterar jag 

bättre” 

 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (22) 1 (11) 6 (66) 

e) “Jag blir 

inspirerad av att se 

när andra lyckas 

utföra sina 

uppsatta mål” 

0 (0) 0 (0) 1 (11) 0 (0) 5 (55) 3 (33) 

 

 

 

Diagram 1. Redovisar deltagarnas self - efficacy index (skala 0-25). 
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Motivationsfaktorer till fysisk aktivitet 
 

Av de olika faktorer som deltagarna fick skatta som mer eller mindre viktiga för att 

bibehålla motivationen till fysisk aktivitet var ekonomi, tid och mål de som skattades 

som viktigast (se tabell 6). 

 

Tabell 6. Olika faktorers vikt för att bibehålla motivationen till fysisk aktivitet?  

(F = frekvens). 

 0 Inte 

viktigt alls 

1 2 3 4 5 

Jätteviktigt 

 F (%) F (%) F (%) F (%)   F (%) F (%) 

a) Stöd från 

familj och 

vänner 

 

0  (0) 0  (0) 1 (11) 2 (22) 6 (66) 0  (0) 

b) Tydligt 

utformade mål 

 

0 (0) 0 (0) 1 (11) 2 (22) 1 (11) 5 (55) 

c) Att ha en 

träningspartner 

 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (22) 4 (44) 3 (33) 

d) Bra väder 

 

0 (0) 0 (0) 2 (22) 3  (33) 3 (33) 1 (11) 

e) Tid 

 

0 (0) 0 (0) 0  (0) 1 (11) 3 (33) 5  (55) 

f) Ekonomi; Du 

kan välja den 

träningsform 

du är 

intresserad av 

1(11) 0       (0) 0  (0) 0  (0) 4 (44) 4 (44) 
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Deltagarnas nuvarande fysiska aktivitetsnivå 
 

Deltagarna var i medeltal fysiskt aktiva 3,6 timmar i veckan. Den som var minst 

fysiskt aktiv tränade noll timmar i veckan och den som var mest aktiv tränade sex 

timmar i veckan (se tabell 7). Sex (66 %) stycken av deltagarna angav att de hade ökat 

sin fysiska aktivitetsnivå sedan deras deltagande i projektet “Aktiva studenter 2012”, 

medan tre (33 %) stycken angav att den hade minskat. Av de sex deltagare som 

svarade att deras motivationsnivå hade ökat sedan de avslutade projektet “Aktiva 

studenter 2012”, hade fem (55 %) stycken av dem även ökat sin fysiska aktivitetsnivå 

under perioden efter projektet. 

 

Tabell 7. Antal timmar av fysisk aktivitet per vecka.  

Centralmått Fysisk aktivitet, antal 

timmar/ vecka 

Medelvärde 3,6  

Median 3 

Variationsvidd 0 – 6 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Urval 

 

Vid en enkätstudie är det eftersträvansvärt att ha ett stort urval, då det ger större 

sannolikhet att resultatet representerar den grupp som ämnas studera (20). I projektet 

“Aktiva studenter 2012” deltog 20 stycken personer och dessa utgjorde den grupp 

från vilken deltagare rekryterades till vår undersökning med Cedlers 

motivationsenkät. Författarna är medvetna om att deltagarantalet var litet och att 

rekommendationen för en enkätundersökning är att den inte bör innehålla färre än 30 

stycken personer (21). Då detta är ett examensarbete i sjukgymnastik på 

universitetsnivå anser författarna att deltagarantalet var tillräckligt och att resultatet 

kan användas för att uppfylla syftet med studien. Dock är författarna medvetna om att 

inga generella slutsatser kan dras av resultatet. 

 

Svarsfrekvens och bortfall 

 

Av de 20 stycken deltagare som blev tillfrågade att delta i enkätstudien returnerade 

nio stycken personer sin svarsenkät, vilket utgjorde 45 % av de tillfrågade. Inom 

forskningsmetodiken råder det delade meningar gällande hur hög svarsfrekvensen bör 

vara för att resultatet i en enkätundersökning ska vara relevant. Rolf Ejvegård skriver 

i sin bok Vetenskaplig metod att vid större enkätundersökningar är cirka 70-80% en 

rekommenderad svarsfrekvens (22). Martin Denscombe anser däremot att en 

svarsfrekvens på 15 % kan vara fullt tillräckligt vid en enkätundersökning. Han menar 

istället att det som är av avgörande är huruvida det blir en snedvridning av resultatet 

på grund av uteblivna svar (21). Författarna anser att svarsfrekvensen på 45 % inte 

behöver spegla ett snedvridet resultat då det finns flera aspekter som tyder på att 

resultatet var representativt för gruppen. Dels eftersom det var en homogen grupp som 

undersöktes, vilket författarna anser tyder på att de uteblivna svaren ej borde skilja sig 

markant från de svar som analyserades. Även det faktum att det var en tydlig 

enhetlighet bland de insamlade svaren tyder på att ytterligare svar inte hade förändrat 

resultatet nämnvärt. Dock anser författarna att orsaken till bortfallet bör belysas för att 

till största möjliga mån kunna utföra en korrekt analys av resultatet. 
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I statistiska centralbyråns sammanställning Minska bortfallet belyses flera olika 

faktorer som kan leda till ett bortfall vid en enkätundersökning. På individnivå nämns 

till exempel följande orsaker; brist på motivation, tidsbrist och rädsla för registrering. 

De externa faktorer som påverkar bortfallet kan vara felaktig adress, sjukdom samt 

olämplig tidpunkt (23). Av bortfallsfaktorerna på individnivå anser författarna att 

samtliga av dem kan vara orsaken till att vissa av deltagarna inte besvarade Cedlers 

motivationsenkät.  Det är dock intressant att brist på motivation är en vanlig orsak till 

bortfall vid enkätundersökningar då samtliga av dem som besvarade enkäten hade en 

hög motivationsnivå. Författarna ställer sig därmed frågande till om det finns en 

korrelation mellan deltagarnas motivationsnivå till att ha en hälsosam livsstil och 

motivationsnivå till att delta i Cedlers motivationsenkät. Om så var fallet skulle de 

som inte valde att svara på enkäten rent hypotetiskt ha en låg motivationsnivå, och de 

som svarade på den ha en hög motivationsnivå. Vidare hävdar författarna att bortfallet 

i Cedlers motivationsenkät även skulle kunna bero på att de deltagarna som inte 

besvarade enkäten var missnöjda med sitt resultat och därav kände sig obekväma i att 

besvara frågorna. 

 

Ytterligare orsaker till bortfall kan enligt Statistiska centralbyrån vara för kort 

datainsamlingsperiod eller ett bristfälligt frågeformulär (23). Ingen av dessa orsaker 

förefaller enligt författarna troliga. Själva datainsamlingen pågick under en månad 

och inleddes med en förfrågan om deltagande, följt av utskick och påminnelse vilket 

författarna anser vara en tillräcklig datainsamlingsperiod. Inte heller kvalitén på 

enkäten bör ligga till grund för bortfallet då den dels var utvärderad av testgrupper 

och sedan reviderad, och dels eftersom inget partiellt bortfall förekom bland de som 

besvarade enkäterna. 

 

Mätinstrument  

 

Cedlers motivationsenkät utformades för att utvärdera projektet “Aktiva studenter 

2012”. Enkäten ämnar undersöka vilka komponenter i projektet som deltagarna ansåg 

påverkat resultatet men den innehåller även frågor kring mål, motivation, self-efficacy 

och fysisk aktivitetsnivå. Efter att ha analyserat resultatet kan författarna konstatera 

att Cedlers motivationsenkät har varit ett bra metodval, då dess resultat har besvarat 
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rapportens syfte och frågeställningar. Dock har enkätens reliabilitet eller validitet inte 

prövats. Författarna anser att det skulle vara bra att utvärdera enkäten genom att göra 

ett retest för att sedan kunna jämföra resultaten och på så sätt få fram dess reliabilitet. 

Vad gäller validiteten av Cedlers motivationsenkät är frågorna baserade på resultat 

från tidigare forskning inom området motivation och motivationsfaktorer för 

livsstilsförändringar samt litteratur inom hälsopromotion. Dessutom utfördes två 

testundersökningar av enkäten för att se om det gick att förstå frågorna och deras 

syfte. De som utförde testenkäterna var likvärdiga deltagarna i “Aktiva studenter 

2012”. De var studenter på LTU och i åldern mellan 20-25 år. Enkätens validitet 

styrks ytterligare av det fakta att alla som besvarade den fyllde i samtliga 

svarsalternativ och därmed borde ha förstått frågorna rätt. Dock går inte helt att 

utesluta eventuella tolkningsfel. Ett tolkningsfel som författarna anser skulle kunna 

uppstå är i svarsalternativen till fråga 5-8 som är utformade enligt en likertskala från 

0-5. I dessa frågor har författarna skrivit ut betydelsen av svarsalternativen för siffra 

noll och fem, men inte till siffrorna där emellan, vilket skulle kunna skapa en 

förvirring bland deltagarna gällande de olika siffrornas betydelse. Om Cedlers 

motivationsenkät skulle användas i kommande forskningsprojekt så anser författarna 

att dessa svarsalternativ borde korrigeras. Vidare vore det även intressant med en 

vidareutveckling av fråga 7, gällande self-efficacy. Denna fråga skulle med fördel 

kunna vara mer specifik för att frambringa respondentens self-efficacy i specifika 

situationer. 

 

Resultatdiskussion 
 

Resultatet visar att samtliga nio personer (100 %) som svarade på enkäten har idag en 

mer hälsosam livsstil än innan de deltog i projektet “Aktiva studenter 2012”. Hos 

drygt hälften av deltagarna i studien hade motivationsnivån till en hälsosam livsstil 

ökat, och även nivån av fysisk aktivitet ökade hos två tredjedelar. De 

motivationsfaktorer till en hälsosam livsstil som var mest betydelsefulla var 

individuella mål, gratis träning och gruppträning. 
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Hur har deltagandet i projektet “Aktiva studenter 2012” påverkat deltagarnas 

motivation till en hälsosam livsstil fem månader efter avslutat projekt? 

 

Deltagarna som besvarade enkäten skattade i medelvärde 3,9 gällande sin 

motivationsnivå till en hälsosam livsstil på en skala mellan 1-5. Detta var samma 

medelvärde som uppmättes för hela gruppen direkt efter åtta veckors deltagande i 

projektet (10). Ett medelvärde på 3,9 gällande motivationsnivån fem månader efter 

avslutat projekt anser författarna vara relativt högt. På individnivå visade resultatet att 

fem stycken (55 %) respektive tre stycken (33 %) skattade en ökad respektive 

bibehållen motivation till en hälsosam livsstil. Detta kan tyda på att individen 

genomfört eller är på väg mot en beteendeförändring vilket motsäger tidigare 

forskningsresultat gällande vad som sker med motivationsnivån efter en avslutad 

livsstilsintervention. Till exempel utförde Tayler m.fl en studie där inaktiva 

medelålders män och kvinnor som befann sig i riskgruppen för hjärt- och kärlsjukdom 

deltog. Deltagarna delades in i två grupper; en som endast fick ta del av information 

gällande vikten av fysisk aktivitet, och en interventionsgrupp som utöver information 

även fick tio veckors fri tillgång till träning. Resultatet visade att efter åtta veckor var 

träningsnivån signifikant ökad i interventionsgruppen. Vid återuppföljning 26 veckor 

senare hade träningsnivån i interventionsgruppen sjunkit så pass att den var på samma 

nivå som i kontrollgruppen (24). Liknande resultat framkom i Harlands m.fl studie 

där 523 personer randomiserat delades in i två interventionsgrupper, en intensiv och 

en lågintensiv, med varsin undergrupp. Deltagarna i den lågintensiva gruppen fick 

varsitt motiverande samtal, utöver det fick hälften av dem tillgång till gratis träning. I 

den högintensiva interventionsgruppen fick samtliga deltagare sex stycken 

motiverande samtal, och hälften av dem fick utöver det även gratis tillgång till 

träning. Efter tolv veckor sågs den största ökningen av fysisk aktivitet hos deltagarna i 

den högintensiva gruppen som även fick tillgång till gratis träning. Vid 

ettårsuppföljning var det ingen signifikant skillnad grupperna emellan (25). Dessa två 

studiers resultat visar således på nivån av fysisk aktivitet tydligt minskar efter 

avslutad intervention (24,25). En rimlig förklaring till detta anser författarna skulle 

kunna vara att deltagarna i de två ovan nämnda studierna fick en minskad 

motivationsnivå efter avslutad intervention. Detta kan i så fall förklara skillnaden 

mellan resultatet i dessa studier jämfört med resultatet som framkom i denna rapport. 

Beaktas bör bortfallet i vår undersökning och tidigare diskussion kring deltagarnas 
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motivationsnivå avseende hälsosam livsstil respektive till att delta i Cedlers 

motivationsenkät.       

 

En modell för beteendeförändring som författarna anser kan förklara att tre personer 

(33%) lyckades bibehålla och att fem (55 %)  lyckades öka sin motivationsnivå är den 

transteoretiska modellen. Enligt den transteoretiska modellen kan en persons 

motivationsnivå fastställas utifrån personens handlingar. Eftersom deltagarna själva 

valde att delta i projektet “Aktiva studenter 2012” bedömer författarna utifrån 

modellen att de befann sig på steg tre, det vill säga förberedelsestadiet. Genom denna 

handling visade deltagarna att de hade övervägt för- och nackdelar inför att genomgå 

en livsstilsförändring och att det positiva övervägde det negativa vilket tyder på att de 

då var motiverade till att påbörja projektet (8,9). När projektet “Aktiva studenter 

2012” väl börjat befann sig deltagarna i steg fyra, handlingsstadiet. Att då bibehålla 

eller öka motivationsnivån till en hälsosam livsstil efter avslutat projekt skulle enligt 

den transteoretiska modellen betyda att personerna ”förflyttat sig framåt i modellen” 

och befinna sig i steg fem, underhållsstadiet (8,9). 

 

Ytterligare en förklaring till den fortsatt höga motivationsnivån hos deltagarna i 

studien kan enligt författarna vara teorin kring att motivationsfaktorerna förändras. 

Forskning har nämligen visat att det med tiden sker en förändring med motivationen, 

då den initialt till största delar är beroende av yttre faktorer för att sedan övergå till 

inre faktorer (13). Under projektet fick deltagarna gratis träning, mätning av fysisk 

kapacitet, gruppträning, kostråd samt konsultation. Dessa är samtliga yttre faktorer 

som påverkar motivationen. Efter avslutat projekt försvann många av de yttre 

faktorerna vilket tidigare forskning har visat öka risken för att falla in i gamla mönster 

(17). Att lyckas bibehålla en hög motivationsnivå fem månader efter avslutat projekt 

skulle enligt denna teori kunna bero på att motivationen till hög grad påverkas av inre 

faktorer snarare än yttre. 

 

Den inre motivationsfaktor som Gard m.fl menar har störst påverkan på hur väl en 

individ lyckas genomföra en livsstilsförändring är self-efficacy (4). Self-efficacy har 

även visat sig vara den psykologiska faktorn som har högst korrelation med att en 

individ lyckas öka sin mängd av fysisk aktivitet (5). I resultatet framkom det att 

deltagarnas medelvärde på self-efficacy index var 21 av 25. Det resultatet visar att 
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studiens deltagare har en hög tilltro till sin förmåga att genomföra 

livsstilsförändringar i framtiden. Eftersom en hög nivå av self-efficacy visat sig vara 

en avgörande komponent vid en livsstilsförändring (5,8), anser författarna att det kan 

förklara att 100 % ansåg sig ha fått en mer hälsosam livsstil genom att delta i 

projektet. Den höga nivån av self-efficacy kan även vara orsaken till att majoriteten 

ansåg sig ha hög motivation till en hälsosam livsstil samt att flera lyckats fortsätta 

vara fysiskt aktiva efter avslutat projekt. 

 

Sex av nio deltagare i studien hade ökat sin dos av fysisk aktivitet sedan de var med i 

“Aktiva studenter 2012”. Forskning har som sagt visat att det finns en korrelation 

mellan self-efficacy och fysisk aktivitet och att self-efficacy är den starkaste 

prediktorn till fysisk aktivitet (5,8). Eftersom sambandet mellan huruvida deltagarnas 

höga self-efficacy är kopplad till den ökade graden av fysisk aktivitet inte har 

analyserats anser författarna att det är svårt att dra några direkta slutsatser gällande 

detta. Dock tänker författarna att om deltagarnas generella self-efficacy 

överensstämmer med den de har till träning stämmer resultatet väl överens med 

tidigare forskning. Författarna anser att det skulle vara intressant att i framtida studier 

undersöka self-efficacy till mer specifika hälsorelaterade sammanhang för att 

ytterligare kunna se korrelationen mellan self-efficacy och specifika resultat. 

 

Vilka faktorer ansåg deltagarna i projektet “Aktiva studenter 2012” var 

bidragande samt mindre bidragande för motivationen till en hälsosam livsstil? 

 

Resultatet visade att sju stycken (77 %) av studiens deltagare ansåg att faktorn “gratis 

träning” bidrog mycket till en hälsosam livsstil och att fem stycken (55 %) ansåg att 

faktorn “gruppträning” gjorde det. De var alltså de två mest motiverande faktorerna. 

Författarna anser att det faktum att “gratis träning” var den faktor som ansågs vara 

den högst bidragande motivationsfaktorn inte är förvånansvärt då samtliga deltagare 

var studenter med en troligtvis låg inkomst. Liknande resultat har även framkommit 

vid tidigare studier gällande att ekonomi är en aspekt som påverkar nivån av fysisk 

aktivitet hos ungdomar (26). Likaså är gruppträning en viktig del vid en 

livsstilsintervention enligt tidigare forskningsresultat som visat att deltagare som 

erbjöds gruppträning istället för hemträning hade högre motivation till fysisk aktivitet 
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och högre träningsfrekvens än de som tränade hemma (26). Den faktor som studiens 

deltagare ansåg inte bidrog så mycket till en hälsosam livsstilsförändring var att 

“skriva träningsdagbok”, då en (11 %) person ansåg att det bidrog lite och fyra (44 %) 

angav att det inte gjorde någon skillnad. Resultatet överensstämmer inte med tidigare 

litteratur inom ämnet som snarare hävdar att träningsdagbok bidrar till en ökad fysisk 

aktivitet (27). Författarna till denna rapport anser att det kan finnas flera anledningar 

till att ”skriva träningsdagbok” inte ansågs vara en högt bidragande faktor. Det kan 

bero på att den information deltagarna fick gällande träningsdagboken inte väckte 

något intresse hos dem och därmed blev denna komponent inte meningsfull för dem. 

Studier har nämligen visat att det är viktigt att en person tycker att en aktivitet är 

meningsfull för att kunna anamma den till fullo (28). Ytterligare en faktor som är värd 

att belysa är tidsaspekten då träningsdagboken kan innebära ännu ett krav för 

studenten utöver de uppgifter som skolan innebär. 

 

Resultatet visade att sex av nio deltagare i studien ansåg att en mer kontinuerlig 

uppföljning hade påverkat deras resultat till det bättre. Det stämmer till viss del 

överens med tidigare studier som utvärderat liknande interventioner där det visats att 

en mer regelbunden uppföljning var den faktor som främst bidragit till bibehållandet 

av en hälsosam livsstil (12, 17). Den faktor som deltagarna framförallt ansåg hade 

kunnat förbättra deras resultat var ett mer individanpassat upplägg då åtta personer av 

nio angav detta. I kommande interventioner bör detta bejakas då tidigare forskning 

har visat att ett individanpassat upplägg är en viktig komponent för ett gott resultat 

(28). Som tidigare nämnts är det lättare att uppnå ett gott resultat om aktiviteten känns 

betydelsefull för individen. Ett tillvägagångssätt som används för att individanpassa 

och få fram vad som är meningsfullt för den enskilde individen är genom att utforma 

mål (28). Målformulering var inte en obligatorisk del av “Aktiva studenter 2012”, 

men sex (66 %) svarade att de ansåg att individuella mål var en viktig del för 

motivation till en hälsosam livsstil. Av de deltagare som besvarade enkäten hade tre 

(33 %) stycken utformat personliga mål och samtliga av dem hade uppnått dem. 

Dessa personer skattade att de hade en idag hög motivationsnivå till en hälsosam 

livsstil. Författarna drar därmed slutsatsen att ett mer individanpassat upplägg av 

projektet genom till exempel målformulering hade kunnat förbättra deltagarnas 

resultat. 
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Hur har deltagandet i projektet “Aktiva studenter 2012” påverkat deltagarnas 

nivå av fysisk aktivitet fem månader efter avslutat projekt? 

 

Svarsfrekvensen i enkätundersökningen var 45 % och av de som svarade på Cedlers 

motivationsenkät angav samtliga nio respondenterna (100 %) att deltagandet i 

“Aktiva studenter 2012” hade bidragit till en idag hälsosammare livsstil. När det 

gäller fysisk aktivitet visar resultatet att deltagarna i snitt är fysiskt aktiva 3,6 timmar i 

veckan, dock bör man ta hänsyn till variationsvidden. Den som var minst aktiv angav 

noll timmar och den deltagare som var mest aktiv angav sex timmar av fysisk aktivitet 

per vecka. På gruppnivå uppnår således deltagarna WHO’s rekommendationer för 

fysisk aktivitet, som är 30 minuter av fysisk aktivitet per dag (29), men varje enskild 

individ gör inte det. Vidare visar resultatet att för tre (33 %) stycken av deltagarna 

hade nivån av fysisk aktivitet minskat sedan avslutat projekt. Dessa tre deltagares 

resultat stämmer överens med tidigare forskning som visat att det är vanligt 

förekommande att deltagarnas aktivitetsnivå minskar efter avslutad intervention (17, 

24, 25). Författarna finner det därmed intressant att den fysiska aktivitetsnivån hade 

ökat hos sex (66 %) personer efter projektets slut. Anledningen till detta kan dels vara 

deras höga nivå av self-efficacy, men även att de under projektets gång har fått ökad 

kunskap kring fysisk aktivitet. Inom hälsovetenskap kallas det empowerment, och det 

innebär kortfattat att innesitta den kunskap som krävs för att kunna ge sig själv hjälp 

till självhjälp. Alltså att vid en beteendeförändring ha självtillit och makt över sig 

själv samt sitt eget beteende och därmed kunna förändra det på egen hand (30). 

Empowerment är en viktig del inom allt preventivt hälsoarbete eftersom det ökar 

individens förmåga till besluttagande och självbestämmande, vilket i sin tur ger 

individen en ökad flexibilitet och effektivitet (2). Då de tre (33 %) deltagare som 

angav att deras fysiska aktivitetsnivå hade minskat även hade angett få timmar av 

fysisk aktivitet tänker författarna att en ökad intervention hade kunnat förbättra deras 

resultat gällande fysisk aktivitet. 

 

Konklusion  
 

Samtliga nio deltagare som besvarade Cedlers motivationsenkät fem månader efter 

avslutat deltagande i projektet ”Aktiva studenter 2012” angav att projektet bidrog till 
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att de idag lever en mer hälsosam livsstil än innan projektet startade. Deltagarna hade 

en hög motivationsnivå till en hälsosam livsstil som hos majoriteten av dem var ökad 

nu jämfört med då projektet avslutades. Bland de komponenter som erbjöds i 

projektet ansågs gratis träning och tillgång till gruppträning ha stor inverkan på 

motivationen. Dock skulle de vilja ha ett mer individanpassat upplägg för att kunna 

uppnå bättre resultat. Den nuvarande nivån av fysisk aktivitet hade hos en stor andel 

av personerna ökat fem månader efter avslutat projekt och är nu i medeltal 3,6 timmar 

i veckan. Författarna anser att det krävs vidare forskning för att kunna fastställa vilka 

faktorer som är viktiga för motivation för en hälsosam livsstil och fysisk aktivitet. 
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Bilaga 1 
 

Cedlers motivationsenkät 
Ringa in det svar som bäst stämmer överens med din åsikt om inte annat 
anges i frågan. Endast ett alternativ per påstående får ringas in.  
 
 
Exempel: Fysisk aktivitet får mig att känna mig... 
  0 = stämmer inte alls 3 = stämmer till viss del 5 = 
stämmer mycket bra 
a) Stark  0 1 2 3 4 5 
b) Snygg 0 1 2 3 4 5 
c) Duktig 0 1 2 3 4 5 
______________________________________________________________
____________ 
 
 
1. Kön:  Kvinna  Man 
 
 
 
2. Har deltagandet i projektet “aktiva studenter 2012” bidragit till att du lever 
en mer hälsosam livsstil idag? 
Ja 
Nej 
 
 
 
3 a. Utifrån den skala som användes i “aktiva studenter 2012”, var anser du 
att din motivationsnivå till en hälsosam livsstil är idag? (sätt ett kryss på 
skalan) 
 
1---------2---------3---------4---------5 
Ingen                                          Mycket hög 
motivation                                   motivation 
  
 
    
3 b. Hur har din motivationsnivå påverkats gällande en hälsosam livsstil 
sedan du avslutade projektet “aktiva studenter 2012”? 
Minskad 
Samma 
Ökad 
 
 
4 a. Hade du utformat något/några mål för projektet ”aktiva studenter 2012”? 
Ja 
Nej 
 
 



 

 

4 b. Om JA i fråga 4a, lyckades du uppnå någon av dessa? 
Ja 
Nej 
 
 
 
 
 
4 c. Anser du att utformningen av individuella mål är viktigt för motivationen till 
en hälsosam livsstilsförändring? 
Ja 
Nej 
 
 
 
 
5. I vilken utsträckning anser du att följande punkter bidrog till en hälsosam 
livsstilsförändring för dig i projektet “aktiva studenter 2012”?  
  0 = Bidrog inte alls    3 = Varken eller 5 = Bidrog mycket 
a) Regelbunden uppföljning  0 1 2 3 4 5 
b) Gratis träning    0 1 2 3 4 5 
c) Tillgång till tränings- och kostråd 0 1 2 3 4 5 
d) Gruppträning    0 1 2 3 4 5 
e) Mätningar av fysisk kapacitet  0 1 2 3 4 5 
f) Träningsdagbok    0 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
6. I vilken utsträckning tror du följande punkter hade påverkat ditt resultat i 
“aktiva studenter 2012”? 
  0 = Till det sämre     3 = Ingen påverkan   5= Till det bättre 
 
a) Mer kontinuerlig uppföljning  0 1 2 3 4 5 
b) Mer individuellt anpassat upplägg 0 1 2 3 4 5 
c) Mer kostinformation, tex   0 1 2 3 4 5 
    matlagningsklass med konkreta tips 
d) Mer gruppträning    0 1 2 3 4 5 
e) Annat:____________________ 0 1 2 3 4 5 
___________________________ 
 
 
7. Hur väl tycker du följande påstående stämmer överens med dig? 
              0= stämmer inte  5=stämmer bra 
a) ”Jag vet att jag klarar av  
att utföra en livsstilsförändring”  0 1 2 3 4 5 
 
b) “Det som händer i framtiden  
beror till största delen på mig själv” 0 1 2 3 4 5 



 

 

 
c) “Jag kan utföra det jag vill  
lika bra som andra människor”  0 1 2 3 4 5
  
 
d) “Om andra peppar mig 
presterar jag bättre”    0 1 2 3 4 5
  
 
e) “Jag blir inspirerad av att se när      
andra lyckas utföra sina uppsatta  
mål”      0 1 2 3 4 5  
 
 
8. Hur viktiga anser du att dessa faktorer är för att bibehålla motivationen till 
fysisk aktivitet? 
       0 = inte viktigt alls  5 = jätteviktigt 
a) Stöd från familj och vänner  0 1 2 3 4 5 
b) Tydligt utformade mål   0 1 2 3 4 5 
c) Att ha en träningspartner  0 1 2 3 4 5 
d) Bra väder     0 1 2 3 4 5 
e) Tid      0 1 2 3 4 5 
f) Ekonomi; du har råd att välja den  0 1 2 3 4 5 
träningsform du är intresserad av 
h) Andra viktiga 
faktorer:_______________________________________________________ 
 
 
9a. Ungefär hur många timmar är du fysiskt aktiv (utför en motionsform som 
kräver att du byter om) per vecka?  
(skriv siffra) _________ 
 
 
9b. Vilken typ av förändring har skett med antalet timmar du är fysiskt aktiv 
per vecka sedan ditt deltagande i projektet “aktiva studenter 2012” 
avslutades? 
Minskad  
Samma 
Ökad 

 
  



 

 

Bilaga 2 
 

Cedlers motivationsenkät  
 

Ringa in det svar som bäst stämmer överens med din åsikt om inte annat 
anges i frågan. Endast ett alternativ per påstående får ringas in.  

 
 
Exempel: Fysisk aktivitet får mig att känna mig... 
0 = stämmer inte alls 3 = stämmer till viss del 5 = stämmer mycket bra 
a) Stark 0 1 2 3 4 5 
b) Snygg 0 1 2 3 4 5 
c) Duktig 0 1 2 3 4 5 
 
______________________________________________________________ 
 
1. Kön: Kvinna Man 
 
 
2. Har deltagandet i projektet “Aktiva studenter 2012” bidragit till att du lever 
en mer hälsosam livsstil idag? 
Ja 
Nej 
Syfte: Det är en utvärderande fråga där vi vill få fram om det skett en generell 
förbättring/försämring sedan avslutat deltagande i projektet.  
 
 
3 a. Utifrån den skala som användes i “Aktiva studenter 2012”, var anser du 
att din motivationsnivå till en hälsosam livsstil är idag? (sätt ett kryss på 
skalan) 
 
1---------2---------3---------4---------5 
Ingen                                  Mycket hög 
motivation                            motivation 
Syfte: Att utifrån samma motivationsskala som de hade som 
utvärderingsinstrument under projektetes gång, ange sin nuvarande 
motivationsnivå. Detta är en generell fråga utifrån vad de själva anser är en 
hälsosam livsstil.  
Källa: Artberg E, Åberg M. Konditions-och styrketräning för inaktiva studenter 
19-25 år. 2012. 
 
3 b. Hur har din motivationsnivå påverkats gällande en hälsosam livsstil 
sedan du avslutade projektet “aktiva studenter 2012”? 
Minskad 
Samma 
Ökad 
Syfte: Att se huruvida personerna som deltar i Cedlers enkätstudie anser att 
deras motivationsnivå har påverkats sedan avslutat projekt. 
 
4 a. Hade du utformat något/några mål för projektet ”aktiva studenter 2012”? 



 

 

Ja 
Nej 
 
 
4 b. Om JA i fråga 4a, lyckades du uppnå någon av dessa? 
Ja 
Nej 
 
 
4 c. Anser du att utformningen av individuella mål är viktigt för motivationen till 
en hälsosam livsstilsförändring? 
Ja 
Nej 
Syfte: A = Gunvor Gard beskriver att målformulering och self-efficacy är 
viktiga komponenter som påverkar motivationen. Syftet med denna fråga är 
att se om deltagarna hade utformat mål. 
B = Hur många av de som hade mål lyckades uppnå dem? 
C = Syftet med denna fråga är att se om deltagarna i studien anser att en 
individuell målformulering är viktigt för motivationen. Vi testar således om 
deras gemensamma åsikt stämmer överens med forskningen som säger att 
mål och motivation har en tydlig koppling. 
Källa: Grahn B, Gard G. Content and concurrent validity of the motivation for 
change questionnaire. Journal of Occupational Rehabilitation. 2008;18(1):68-
78. 
 
 
5. I vilken utsträckning anser du att följande punkter bidrog till en hälsosam 
livsstilsförändring för dig i projektet “aktiva studenter 2012”?  
0 = Försämrade resultatet 3 = ingen skillnad 5 = Ja, bidrog mycket 
a) Regelbunden uppföljning 0 1 2 3 4 5 
b) Gratis träning 0 1 2 3 4 5 
c) Tillgång till tränings- och kostråd 0 1 2 3 4 5 
d) Gruppträning 0 1 2 3 4 5 
e) Mätningar av fysisk kapacitet 0 1 2 3 4 5 
f) Träningsdagbok 0 1 2 3 4 5 
Syfte: Att finna vilka av komponenterna i projektet “Aktiva studenter 2012” 
som deltagarna ansåg bidrog till en hälsosam livsstilsförändring. D.v.s. vad 
ska vi ta med oss till ett liknande projekt framöver. Punkterna a-f erbjöds 
samtliga till deltagarna i projektet.  
Källa: Artberg E, Åberg M. Konditions-och styrketräning för inaktiva studenter 
19-25 år. 2012. 
 
 
6. I vilken utsträckning tror du följande punkter hade påverkat ditt resultat i 
“Aktiva studenter 2012”? 
0 = till det sämre 3 = ingen påverkan 5= till det bättre 
 
a) Mer kontinuerlig uppföljning 0 1 2 3 4 5 
b) Mer individuellt anpassat upplägg 0 1 2 3 4 5 
c) Mer kostinformation, tex 0 1 2 3 4 5 



 

 

matlagningsklass med konkreta tips 
d) Mer gruppträning 0 1 2 3 4 5 
e) Annat:____________________ 0 1 2 3 4 5 
___________________________ 
Syfte: Att få fram om deltagarna i ”Aktiva studenter 2012” upplevde att det 
saknades något i projektet. De olika svarsalternativen har vi valt efter att ha 
sökt efter viktiga bidragande faktorer till livsstilsintervention. Alternativ A, C 
och D. 
Källa: Lombard CB, Deeks AA, Teede HJ. A systematic review of 
interventions aimed at the prevention of weight gain in adults. Public Health 
Nutrition. 2009;12(11):2236. 
Dale KS, Mann JI, McAuley KA, Williams SM, Farmer VL. Sustainability of 
lifestyle changes following an intensive lifestyle intervention in insulin resistant 
adults: Follow-up at 2-years. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. 
2009;18(1):114-20. 
 
7. Hur väl tycker du följande påstående stämmer överens med dig? 

0= stämmer inte 5=stämmer bra 
a) ”Jag vet att jag klarar av  
att utföra en livsstilsförändring” 0 1 2 3 4 5 

 
b) “Det som händer i framtiden  
beror till största delen på mig själv” 0 1 2 3 4 5 
 
c) “Jag kan utföra det jag vill  
lika bra som andra männsikor” 0 1 2 3 4 5  
 
d) “Om andra peppar mig 
presterar jag bättre” 0 1 2 3 4 5  
 
e) “Jag blir inspirerad av att se när  
andra lyckas utföra sina uppsatta  
mål” 0 1 2 3 4 5  
Syfte: Med den här frågan ämnar vi att få en bild över individernas self-
efficacy.  
Höga poäng på denna frågan + ett bra resultat på projektet överensstämmer 
med hyptesen: hög self efficacy= hög sannolikhet till att lyckas genomföra en 
livsstilsförändring.  
De olika påståenderna är dels en modifiering av G. Gards frågeformulär och 
dels egenkomponerade ut efter vilka som anses vara viktiga komponenter för 
self-efficacy.  
Källa: Grahn B, Gard G. Content and concurrent validity of the motivation for 
change questionnaire. Journal of Occupational Rehabilitation. 2008;18(1):68-
78. 
Kostenius C, Lindqvist A. Hälsovägledning: Från ord och tanke till handling. 
Lund: Studentlitteratur; 2006. 
 
 
8. Hur viktiga anser du dessa faktorer vara för att bibehålla motivationen till 
fysisk aktivitet? 



 

 

0 = inte viktigt alls 5 = jätteviktigt 
a) Stöd från familj och vänner 0 1 2 3 4 5 
b) Tydligt utformade mål 0 1 2 3 4 5 
c) Att ha en träningspartner 0 1 2 3 4 5 
d) Bra väder 0 1 2 3 4 5 
e) Tid 0 1 2 3 4 5 
f) Ekonomi; du har råd att välja den 0 1 2 3 4 5 
träningsform du är intresserad av 
h) Andra viktiga 
faktorer:_______________________________________________________
___ 
Syfte:Att finns vilka yttre komponenter som spelar roll för patienten när de ska 
hålla sig fysiskt aktiva. Vi vill finna “fällorna” så att vi som sjukgymnaster kan 
gå in tidigt och förebygga dem.  
Källa: Korkiakangas E, Taanila AM, Keinanen-Kiukaanniemi S. Motivation to 
physical activity among adults with high risk of type 2 diabetes who 
participated in the oulu substudy of the finnish diabetes prevention study. 
Health and Social Care in the Community. 2011 Jan;19(1):15-22. 
Dale KS, Mann JI, McAuley KA, Williams SM, Farmer VL. Sustainability of 
lifestyle changes following an intensive lifestyle intervention in insulin resistant 
adults: Follow-up at 2-years. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. 
2009;18(1):114-20. 
 
9a. Ungefär hur många timmar är du fysiskt aktiv (utför en motionsform som 
kräver att du byter om) per vecka?  
(skriv siffra) _________ 
 
 
9b. Vilken typ av förändring har skett med antalet timmar du är fysiskt aktiv 
per vecka sedan ditt deltagande i projketet “aktiva studenter 2012” 
avslutades? 
Minskad  
Samma 
Ökad 
Syfte: Mia och Emelie förde statistik över hur fysiskt aktiva deltagarna var. Vi 
vill med denna fråga se hur detta har förändrats efter avslutat projekt. 
Eftersom det är ett visst bortfall från startgruppen så har vi lagt dit b-frågan för 
att se vilken individuell förändring som skett. 
  



 

 

Bilaga 3 
 

Hej! 

 

I det sjukgymnastiska arbetet är patientens motivation en viktig faktor för att kunna 

uppnå ett gott resultat. Forskning har visat att patientens motivationsnivå är hög under 

själva behandlingsperioden samt en tid därefter. Dock förefaller det vara svårt att 

bibehålla motivationen i det långa loppet då många tenderar att falla tillbaka i gamla 

mönster. Vi vill därför undersöka vilka faktorer som är viktiga för att bibehålla 

motivationen vid en livsstilsförändring för att sedan kunna anamma dem i vårt 

kommande yrkesliv. 

Vi vänder oss till Dig eftersom Du tillsammans med andra studenter har deltagit i Mitt 

Livs Stils projekt ”Aktiva studenter 2012” med en förfrågan gällande en 

enkätundersökning. Du har nu fått lite distans till deltagandet och kan nu reflektera 

över hur projektet har påverkat Dig och din motivation till en livsstilsförändring. 

Deltagandet är frivilligt, men det skulle vara betydelsefullt för oss och vår 

undersökning om Du tog dig tid att besvara vår enkät. Försök svara så tydligt som 

möjligt och skicka sedan tillbaka enkäten i bifogat portofritt svarskuvert så fort som 

möjligt och helst inom en vecka. 

Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt, då endast undertecknad kommer att ha 

tillgång till dem. Resultatet kommer att presenteras på gruppnivå och identifiering 

kommer ej vara möjlig.  

 

Studien kommer att publiceras i januari 2013 och den finns då tillgänglig på Luleå 

tekniska universitets hemsida http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html  

 

Vi som utför studien heter Cajsa Svenler och Lina Cedertun och vi läser sista året på 

sjukgymnastprogrammet på Luleå Tekniska Universitet.  

 

Tack på förhand för din medverkan. Har Du frågor gällande enkäten tveka inte att 

kontakta oss.  

 

 

Lina Cedertun:  

linced-0@student.ltu.se 

073-9949182 

 

Cajsa Svenler: 

cajsve-0@student.ltu.se 

070-6479313 
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