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Abstrakt 
 

Syfte: Studien undersökte om fysisk aktivitet bidrar till en dominoeffekt i hälsofrämjande 

levnadsvanor samt inställningen till fysisk aktivitet hos fysiskt inaktiva individer. Metod: 

Undersökningen var kvantitativ med kvalitativt inslag, datainsamlingen skedde via 

webbenkäter. Enkäten innehöll 32 frågor och besvarades av 269 respondenter varav 192 svar 

analyserades. Dataanalysen gjordes i statistikprogrammet Graphpad Prism 7 där Chi-square 

tester användes och även en manifest innehållsanalys gjordes. Resultat: Resultaten delades in 

i 3 olika kategorier; skillnader i levnadsvanor, skillnader i upplevd hälsa, från fysiskt inaktiv 

till fysiskt aktiv. Gällande levnadsvanor visade resultaten att det fanns signifikanta skillnader i 

kosthållning (p=0,0001) och rökvanor (p=0,0187), där de fysiskt aktiva ansåg sig ha bättre 

vanor inom alla dessa områden. Det fanns inga signifikanta skillnader i snus- (p=0,1410) och 

alkoholvanor (p=0,2629). När det gäller upplevd hälsa fanns signifikanta skillnader i fysisk 

hälsa (p=0,0001), mental hälsa (0,0001), socialt liv (p=0,0001) och självförtroende 

(p=0,0001), där de fysiskt aktiva hade bättre upplevelser inom alla dessa områden. Det fanns 

även signifikanta skillnader i hur betydelsefullt det är med en god fysisk hälsa (p=0,0001). 

Bland de fysiskt inaktiva uppgav 61 % att de vill, och 32 % att de kanske vill börja med fysisk 

aktivitet. De fysiskt inaktiva individerna anser att motivationsbrist är den främsta orsaken till 

inaktivitet. Slutsats: Studien visade att individer som är fysiskt aktiva har bättre 

hälsofrämjande levnadsvanor så som goda kost- tobak- och alkoholvanor och även bättre 

upplevd helhetshälsa till skillnad från fysiskt inaktiva individer. Detta tyder på att fysisk 

aktivitet bidrar till en dominoeffekt i hälsofrämjande levnadsvanor. Fysiskt inaktiva har en 

positiv inställning till fysisk aktivitet samtidigt som de upplever att det är betydelsefullt med 

en god fysisk hälsa. Brist på motivation är den främsta orsaken till fysisk inaktivitet.  

 

 

Nyckelord: Hälsopromotion, levnadsvanor, fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet, motivation, 

självförtroende, self-efficacy, hälsovägledare. 

 

 



Abstract 
 

Purpose: This study examined whether physical activity contributes to a domino effect in 

healthy living habits and the attitude to physical activity among physically inactive 

individuals. Method: The study was quantitative with qualitative parts, the data collection 

was done via online questionnaires. The survey contained 32 questions and was answered by 

269 respondents of which 192 responses were analyzed. Data analysis was done in the 

statistical program GraphPad Prism 7 where the Chi-square tests were used, also a manifest 

content analysis was done. Results: The results were divided into three different categories; 

differences in living habits, differences in perceived health, from physically inactive to 

physically active. Regarding living habits, the results showed that there were significant 

differences in diet- (p = 0.0001) and smoking habits (p = 0.0187), where the physically active 

individuals consider to have better habits in all of these areas. There were no significant 

differences in the snuff- (p = 0.1410) and alcohol habits (p=0.2629). Regarding perceived 

health there were significant differences in physical health (p = 0.0001), mental health 

(0.0001), social life (p = 0.0001) and self-confidence (p = 0.0001), where the physically 

active had better experiences in all of these areas. There were also significant differences in 

how important it is to have a good physical health (p = 0.0001). Among the physically 

inactive individuals 61 % stated that they want to, and 32 % stated that they might want to 

start with physical activity. Physically inactive individuals experienced lack of motivation as 

the main reason to their inactivity. Conclusion: The study showed that individuals who are 

physically active have better living habits such as good dietary-, tobacco-, and alcohol habits 

and also have better perceived overall health compared to physically inactive individuals. This 

suggests that physical activity contributes to a domino effect in healthy living habits. 

Physically inactive individuals have a positive attitude towards physical activity while they 

experience that it is important with good physical health. Lack of motivation is the main 

reason of physical inactivity. 

 

Keywords: Health promotion, living habits, physical activity, physical inactivity, motivation, 

self-confidence, self-efficacy, health counselor. 



Förord 
 

Under vår studietid på hälsovägledarprogrammet har vi mött människor som är i stort behov 

av en livsstilsförändring. Vi har funnit det en aning frustrerande att dessa individer är så pass 

medvetna om vilka livsstilsförändringar som krävs för att förbättra sin hälsa, men upplever att 

livsstilsförändringarna är för stora och utmanande. Då ohälsosamma levnadsvanor ofta hänger 

ihop vill vi som hälsovägledare genom ett hälsopromotivt synsätt undersöka om 

hälsofrämjande levnadsvanor istället kan ha samma effekt fast i positiv riktning. Det vill säga; 

kan en hälsofrämjande levnadsvana, som fysisk aktivitet, bidra till en dominoeffekt i 

hälsofrämjande levnadsvanor? 

 

Om en hälsosam levnadsvana, som fysisk aktivitet, skulle visa sig bidra till andra 

hälsofrämjande levnadsvanor kan fysisk aktivitet fungera som en inkörsport då de ökar 

motivationen hos individer som står inför en livsstilsförändring. Denna kunskap skulle även 

vara värdefull för oss hälsovägledare och alla som jobbar hälsofrämjande då vi lättare kan 

hjälpa individer till livsstilsförändringar. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som bidragit och medverkat i detta examensarbete, inte minst 

till vår handledare Medicine Dr. Anitha Risberg, som med sin positiva inställning varit ett 

stort stöd i vår process. Vi vill också tacka alla våra nära och kära som funnits där och stöttat 

oss under vår treåriga utbildning. 

 

 

 

Ellinor Lithner och Emilia Eliasson  
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Introduktion 

Levnadsvanor 

Hälsa kan definieras på många olika sätt, enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 1948) 

definieras begreppet som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande. För att främja hälsa och förebygga sjukdom har goda levnadsvanor visat sig ha 

en betydande roll (Bandura, 2004). Författaren menar att kvaliteten på hälsa påverkas starkt 

av de livsstilsvanor vi har, vilket också gör det möjligt för människor att göra hälsofrämjande 

val i livet som på sikt leder till ett hälsosammare och längre liv. Enligt Antonovsky (1991) är 

hälsa starkt kopplat till begreppet hälsopromotion, vilket via Ottawa Charter definieras av 

Världshälsoorganisationen (WHO, 1986) som en process som gör det möjligt för människor 

att förbättra sin hälsa. Vidare menar Antonovsky (1991) att ett hälsopromotivt arbetssätt 

undersöker vilka faktorer och omständigheter som bidrar till ökad hälsa, så kallad 

salutogenes. Det salutogena synsättet fokuserar på faktorer och orsaker som vidmakthåller en 

god hälsa (ibid.).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2012) lever individer med hälsosamma levnadsvanor i genomsnitt 14 

år längre än individer som har ohälsosamma levnadsvanor. Exempel på hälsosamma 

levnadsvanor är fysisk aktivitet, en hälsosam kosthållning, ett rökfritt liv och måttlig 

konsumtion av alkohol. Det har visat sig att goda vanor inom dessa områden kan förebygga 

80 % av all krans- och kärlsjukdom och stroke, 30 % av all cancer, samt fördröja utvecklingen 

av typ 2-diabetes. Hälsosamma levnadsvanor har även en betydande roll när det gäller 

besparingar inom hälso- och sjukvården på lång sikt, i form av minskade sjukvårdskostnader 

och levnadsvanerelaterade sjukdomar. Detta eftersom ohälsosamma levnadsvanor inom dessa 

områden är bland den största bidragande faktorn till den ökade belastningen inom sjukvården 

i Sverige (ibid.).  

 

Enligt Rostila och Toivanen (2012) har vissa ohälsosamma levnadsvanor en tendens att 

anhopa sig, exempelvis har det visat sig att rökning har ett starkt samband med andra 

ohälsosamma levnadsvanor. Man har även kunnat se en koppling mellan alkohol och rökning, 

där alkoholkonsumtion bidrar till ökad rökning (Sayette, Martin, Wertz, Perrott & Peters, 

2005). Enligt Rosewich et. al (2012) har man kunnat se att individer som röker har sämre 

sömn och är mindre fysiskt aktiva än de individer som inte röker. Rökare har dessutom lättare 

att få sömnbesvär än icke rökare (McNamara et al., 2014). Detta visar sig i form av mindre 

total mängd sömn, en märkbart sämre förmåga att somna in, sömnstörningar men även en 

större risk att vakna tidigare än önskat (ibid.). Då fysisk aktivitet har visat sig bidra till bättre 

sömnvanor kan det användas som en metod till att förbättra sömnen (Pa et. Al., 2014). Fysisk 

aktivitet förbättrar inte bara sömnen utan har även enligt Statens folkhälsoinstitut 

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (FYSS, 2008) påvisat positiva effekter både vid 

behandling av alkoholsug, akut abstinensfas, ångest och depression.  

 

Det har visat sig att rökare har sämre kostvanor än icke-rökare då de konsumerar mindre frukt 

och grönsaker och istället konsumerar mer snabbmat och läsk än icke-rökare (Lee & Yi, 

2016). I studien framkommer dock inte vad som inkluderas i snabbmat. Dåliga kostvanor kan 

ofta påverka den fysiska aktiviteten negativt hos unga kvinnor (Corder et. al., 2014). Schäfer 
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och Faskunger (2006) menar att en bra och varierad kosthållning där energiintaget inte 

överstiger energibehovet är viktigt för att undvika kostrelaterade sjukdomar. Ohälsosamma 

matvanor bidrar till hjärt- och kärlsjukdom, cancer, typ 2-diabetes samt övervikt och fetma. I 

Sverige, liksom i övriga världen, upplevs en ökning i förekomsten av fetma som utgör ett stort 

hälsoproblem. En ökad tillgång på mat, särskilt energität mat och sötade drycker, i 

kombination med sjunkande matpriser och högre inkomster bidrar till överkonsumtion (ibid.). 

Det har visat sig att fysisk aktivitet vid viktminskning påverkar regleringen av energiintaget, 

men även känslomässigt ätande i en positiv riktning (Andrade et. al., 2010).  

 

Om man lägger till regelbunden fysisk aktivitet som en ny livsstil menar Statens 

folkhälsoinstitut Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (FYSS, 2008) att det även påverkar andra 

livsstilsfaktorer i positiv riktning, exempelvis att det leder till minskad rökning och en bättre 

kost, vilket också minskar risken för kardiovaskulära sjukdomar och dödlighet.  

 

Fysisk aktivitet 

En fysiskt aktiv livsstil har en stark positiv effekt på hälsa och välbefinnande, detta visar sig 

då det bland annat motverkar övervikt/fetma, minskar risken för kardiovaskulära sjukdomar 

samt diabetes typ 2 (Faskunger, 2007). Fysisk aktivitet har även positiva effekter på humöret, 

självkänslan, verkar smärtlindrande samt ökar livskvaliteten (ibid.). En av anledningarna till 

de positiva effekterna är endorfin, vilket är ett hormon som frisätts vid fysisk aktivitet (Statens 

folkhälsoinstitut Yrkesföreningar för fysisk aktivitet [FYSS], 2008). Regelbundenhet i fysisk 

aktivitet har enligt Warburton och Bredin (2016) starka bevis på en förebyggande effekt på 

livsstilssjukdomar. Författarna menar också att en ökning av fysisk aktivitet leder till en 

minskad nivå av oro, ångest och stress. Stress i för stora mängder har en negativ inverkan på 

vår hälsa och visar sig enligt Nishitani och Sakakibara (2007) vara kopplat till bland annat ett 

ohälsosamt ätbeteende och fetma. Gerber och Pûhse (2009) hävdar att daglig fysisk aktivitet, 

regelbunden motion och tillräcklig nivå av fysisk kondition är en förutsättning för att förbättra 

hälsan och skyddar mot olika skadliga fysiska och psykiska tillstånd. 

 

Enligt Netz, Wu, Becker och Tenenbaum (2005) förbättrar fysisk aktivitet även en individs 

självförtroende, kroppsuppfattning, upplevda hälsa samt self-efficacy, vilket betyder att man 

har tilltro till sin egen förmåga. Schäfer och Faskunger (2006) styrker även att fysisk aktivitet 

kan förbättra vissa psykosociala mekanismer såsom självförtroende men också självkontroll, 

vilket i sin tur är starka faktorer till förbättrad ätkontroll och upprätthållande av fysisk 

aktivitet.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2012) kan fysisk aktivitet innebära aktiviteter i hemmet eller på jobbet, 

friluftsliv, trädgårdsarbete, promenader, cykling men även fysisk träning och idrott. Fysisk 

aktivitet innebär att man tränar eller motionerar med viss avsikt, exempelvis för att öka 

välbefinnandet, hälsan, prestationsförmågan eller för nöjes skull (Statens folkhälsoinstitut, 

2002). Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) räknas motion som att man aktivt går iväg på 

träningspass medan det tidigare var vanligare att man rörde sig i skog och natur utan att räkna 

det som motion.  
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För att främja och bibehålla hälsan hos friska vuxna i åldrar 18 - 65 år rekommenderas fysisk 

aktivitet med måttlig intensitet 30 minuter 5 dagar i veckan eller med hög intensitet minst 20 

minuter 3 gånger i veckan (Haskell et. al., 2007). Vill individen dock förbättra konditionen 

och styrkan men även sin hälsa krävs det att regelbunden motion med en högre än måttlig 

intensitet uppnås utöver dagliga aktiviteter (Garber et. al., 2011).  

      

Fysisk inaktivitet 

Det förekommer en hög nivå av fysisk inaktivitet runt om i världen, vilket är oroväckande då 

fysisk inaktivitet är starkt relaterat till ökad risk för kroniska sjukdomar och för tidig död 

(Codogno, 2015). Fysisk inaktivitet kan verka enkelt att definiera, men det finns en viss 

variation i vad begreppet innebär (Sa, Heimdal, Sbrocco, Seo & Nelson, 2016). En definition 

är att människan har en stillasittande livsstil med få eller inga inslag av fysisk aktivitet, 

motion eller aktiv transport (Schäfer & Faskugner, 2006). Enligt Fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FASS, 2014) gör en individ som är fysiskt 

inaktiv ett aktivt val att inte vara fysiskt aktiv.  

 

Det har visat sig att 81 % av befolkningen som rapporterat att de har en stillasittande livsstil 

vill öka sin fysiska aktivitet och av dessa menar 33 % att dem behöver stöd för att göra den 

förändringen (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Vuxna personer spenderar i genomsnitt mer än 

7 timmar av den vakna dagen stillasittande (Wijndaele et. al., 2013). Då även dagens arbeten 

blivit alltmer stillasittande är fysisk aktivitet en viktig del när det gäller att förbättra hälsan 

och förebygga sjukdomar (Folkhälsomyndigheterna, 2014). Orsaken till övervikt och fetma 

tycks vara kronisk obalans mellan mängden energi i kosten och energiförbrukningen genom 

dagliga aktiviteter. Det har även visat sig att personer med en stillasittande livsstil i högre 

grad är överviktiga och lider av fetma än de personer som är regelbundet fysiskt aktiva (ibid.) 

 

Motivation och self-efficacy 

Om människor saknar kunskap om hur deras levnadsvanor påverkar deras hälsa har de svårt 

att ändra sina levnadsvanor till det bättre (Bandura, 2004). De allra flesta människor måste 

övervinna vissa hinder för att lyckas genomföra och även behålla livsstilsförändringarna. För 

att komma över dessa hinder krävs det både motivation och self-efficacy (ibid). Motivation är 

den kraft som driver människor till handling och kan påverkas av både yttre och inre faktorer 

(Gard, 2002). Yttre processer avser de faktorer som påverkar individen utifrån, som 

exempelvis press från andra människor eller genom materiella belöningar. Inre processer 

handlar om vad man har för förväntningar, attityder eller hur man tror sig klara av en specifik 

situation (self-efficacy). Det är de inre processerna som är grunden till att motivation uppstår, 

men för att stärka motivationen spelar också yttre processerna en viktig roll (ibid.).   

 

Det har visat sig att det största hindret för att gå ner i vikt bland överviktiga män var bristen 

på motivation (Sabinsky, Toft, Raben & Holm, 2007). Det fanns även andra hinder som 

försvårade viktnedgången, exempelvis att dem tvivlade på sin förmåga att hålla den diet de 

trodde krävdes, att hitta tid till matlagning, förväntade extra kostnader för att besöka gym 
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samt oro över mindre tid med familjen. Trots detta visade det sig i slutändan att det var den 

bristande motivationen som var det största hindret (ibid.). 

 

Enligt Polonsky (2002) finns motivationen hos individen och det är individen själv som måste 

hitta den. Det kan dock vara svårt att motivera till förändring när kostnaderna är större än 

vinsterna (som exempelvis vid diabetes då hindren kan verka svåra att komma över) då det är 

enklare att ignorera sjukdom och dess följder istället för att göra en livsstilsförändring (ibid.). 

Motivation och self-efficacy stärks genom positiva erfarenheter av fysisk aktivitet hos alla 

individer där skillnader i kön, ålder, civilstånd eller utbildning inte spelar någon roll (Parschau 

et. al., 2014). För att starta en process mot förändring måste det finnas en tro på att man 

kommer att lyckas, där self-efficacy är en central del i motivationen till förändring (Miller & 

Rollnick, 2003). En hög upplevd self-efficacy samt en medvetenhet om sin hälsa är starkt 

förknippat med ökade nivåer av motion samt träningsregelbundenhet (Bui, Kemp & Howlett, 

2011). Hos överviktiga kvinnor har det visat sig att self-efficacy har det största inflytandet vid 

hälsofrämjande beteenden (Fisher & Kridli, 2014).  

Hälsovägledarens roll 

Enligt Kostenius och Lindqvist (2006) har hälsovägledaren en viktig roll när det gäller att 

vägleda andra människor till hälsa och positiva livsstilsförändringar. Hälsofrämjande åtgärder 

fokuserar på människors självskattade bedömning av fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande där avsikten är att stärka individers möjlighet till delaktighet och self-efficacy 

(Socialstyrelsen, 2015). Enligt Socialstyrelsen (2012) är det viktigt med ett hälsofrämjande 

förhållningssätt vid hälsoarbete då individer behöver ändra sina levnadsvanor. Det är 

framförallt viktigt att individen har motivation för att sedan kunna få kunskap, verktyg och 

stöd i sin hälsoutveckling (ibid.). 

 

Information om hälsa är idag lättillgänglig för allmänheten, internet är den andra mest 

inflytelserika informationskällan efter läkares råd när det kommer till att ta beslut om sin 

hälsa (Couper et. al., 2010). När man använder internet för att söka information om ett 

obekant ämne måste individer ta egna beslut om vilken information man vill komma åt och 

även utvärdera hur pass pålitlig den är (Hofer, 2004). Därför har hälsovägledaren en viktig 

roll när det gäller att vägleda individer till att göra sina egna val för att uppnå hälsa (Kostenius 

& Lindqvist, 2006).  

 

Som tidigare nämnts ökar fysisk aktivitet självförtroendet (Netz, Wu, Becker & Tenenbaum, 

2005). Enligt Kostenius och Lindqvist (2006) ger ett högt självförtroende en ökad self-

efficacy, vilket är en viktig faktor för en hög motivation till en beteendeförändring. Enligt 

Faskunger (2007) är det vetenskapligt bevisat att regelbunden fysisk aktivitet är en av de 

viktigaste faktorerna för att förbättra livsmiljön för många människor. Denna studie fokuserar 

därför på de individer som redan främjar sin hälsa genom någon form av fysisk aktivitet samt 

de fysiskt inaktivas inställning till fysisk aktivitet. 

 

Människor är idag väldigt medvetna om vad som krävs för att uppnå god hälsa, men bristen 

på motivation hindrar dem då de upplever att livsstilsförändringarna är för stora och 

utmanande. Om det finns en dominoeffekt i hälsosamma levnadsvanor, det vill säga att en god 
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levnadsvana leder till andra hälsofrämjande levnadsvanor, är chansen stor att det skapar 

motivation hos individer att göra en livsstilsförändring. Det finns relativt många studier inom 

dessa områden, men vanligast är forskning som undersöker sambandet mellan endast två 

faktorer. Denna studie undersöker inte bara kopplingen mellan hälsofrämjande levnadsvanor 

och upplevd hälsa, utan även inställningen till fysisk aktivitet hos fysiskt inaktiva individer, 

vilket gör att studien sticker ut ur mängden.  
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Syfte 

Studien undersökte om fysisk aktivitet bidrar till en dominoeffekt i hälsofrämjande 

levnadsvanor samt inställningen till fysisk aktivitet hos fysiskt inaktiva individer.  

Frågeställning: 

 Finns det skillnader och kopplingar mellan levnadsvanor, upplevd hälsa och 

självförtroende bland fysiskt aktiva samt inaktiva individer?  

 Vilken inställning har fysiskt inaktiva till fysisk aktivitet? 

 Kan en hälsofrämjande levnadsvana så som fysisk aktivitet bidra till en dominoeffekt i 

hälsofrämjande levnadsvanor? 

 

Metod 

Denna studie är en kvantitativ tvärsnittsstudie med ett deskriptivt förhållningssätt. Detta 

innebär att en viss population observeras under ett visst givet tillfälle. Den kvantitativa 

ansatsen i form av en webbenkätsundersökning gör att studien kan undersöka ett större antal 

individer och ger en större bredd på materialet, vilket gör det mer generaliserbart (Olsson & 

Sörensen, 2011). Generaliserbarhet innebär enligt Backman (2008) säkerheten på att studiens 

resultat kan gälla på en hel population. Enligt Denscombe (2000) har en kvantitativ 

forskningsmetod dessutom en hög vetenskaplig tilltro och hög tillitsfaktor. Stora mängder 

data kan analyseras snabbt och presentationen av resultaten görs i form av tabeller och 

diagram vilket ger en bra översiktlighet (ibid.). Studien innehåller även ett kvalitativt inslag i 

form av en öppen fråga som analyseras med hjälp av en manifest innehållsanalys. 

 

Enkätundersökningar gör det även möjligt för respondenterna att vara anonyma i största 

möjliga mån samt svara så sanningsenligt som möjligt, vilket i detta fall har betydelse då 

enkätens frågor innehåller ämnen som kan uppfattas som känsliga, exempelvis frågor 

rörande alkoholvanor och socialt liv (Trost, 2012). Enkäter minskar även intervjuareffekten, 

vilket innebär att respondenten inte blir lika påverkad av intervjuaren (Ejlertsson, 2014). 

En svaghet är dock att respondenten inte kan ställa kompletterande frågor, vilket sätter 

större press på att frågorna och att följebrevet innehåller tillräckligt med information (ibid.). 

Urval    

Urvalet till denna studie bestod av icke-slumpmässigt utvalda individer. För att nå ut till så 

många personer som möjligt rekryterades deltagare till webbenkäten genom en länk på 

Facebook, där ett följebrev (Bilaga 1.) och kriterier för att delta beskrevs. Därefter fick 

personer som uppfyllde kriterierna frivilligt delta i studien genom att svara på webbenkäten. 

Detta tillvägagångssätt kallas enligt Trost (2012) för självrekryterad webbpanel, vilket innebär 

att deltagarna själva anmält sig till panelen. För att få en större spridning i åldrar och ett större 

deltagarantal skickades dessutom webbenkäten, följebrevet och kriterier för att få delta ut via 

e-post till kommunanställda i en kommun i norra Sverige. Denna urvalsmetod som enligt 

Trost (2012) kallas bekvämlighetsurval, innebär att man sätter upp anslag om att man vill ha 
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kontakt med personer som är villiga att svara på frågor om det man vill fråga om. Det kan 

alltså innebära att enkäten läggs ut lite här och där (ibid). 

 

Kriterierna som respondenterna var tvungna att uppfylla för att få delta i studien var: 

 Man eller kvinna. 

 Ålder mellan 18-65 år, det vill säga arbetsför ålder. 

 Grupp 1: Fysiskt aktiva individer. Definitionen av fysiskt aktiv var att deltagarna 

skulle ha gjort ett aktivt val att träna för att antingen förbättra alternativt bibehålla 

hälsan eller för prestations- och utseendemässiga skäl. Träningen skulle ha utförts 

minst 3 gånger i veckan, minst 30 minuter per tillfälle, i minst 3 månader. 

Grupp 2: Fysiskt inaktiva individer. Definitionen av fysiskt inaktiv var att man inte 

hade gjort ett aktivt val att utföra någon form av fysisk aktivitet för att antingen 

förbättra alternativt bibehålla hälsan eller för prestations- och utseendemässiga skäl på 

minst 3 månader. 

Datainsamling 

Enkätutformning  

Studien tittade i huvudsak på; levnadsvanor, upplevd hälsa, betydelsen av en god hälsa samt 

fysiskt inaktivas inställning till fysisk aktivitet. En webbenkät (Bilaga 2) utformades i Evasys, 

vilket är en internettjänst där man utformar och administrerar webbenkäter. Enkäten innehöll 

främst hälsopromotiva frågor som delades in i olika delar och behandlade deltagarnas: 

 

 Bakgrund - Kön, födelseår, sysselsättning, fysiska skador och sjukdomar. 

 Fysiska aktivitet - Aktivitetsnivå, träningsformer och motivation. 

 Stillasittande - På arbetet och fritiden. 

 Levnadsvanor - Tobak-, kost- och alkoholvanor samt upplevd hälsa, självkänsla, 

självförtroende, socialt liv, sömn och stress.  

 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) bör en enkät vara entydig, enkel, begriplig samt inga 

dubbla, ledande eller förutsättande frågor. För att uppnå dessa punkter utformades frågorna i 

enkäten i enlighet med varandra, exempelvis såg frågorna kring upplevd hälsa se ut så här: 

“Hur anser du att din fysiska hälsa är” och “Hur anser du att din mentala hälsa är”. Det 

fanns även med en beskrivning där respondenterna skulle utgå från antingen de 3 senaste 

månaderna eller den senaste månaden. Genom att ha tidsangivelser förhindrar man att det 

uppstår missförstånd (Olsson & Sörensen, 2011). Författarna menar även att enkäten bör 

sträva efter att innehålla få frågor för att göra den så enkel som möjligt, därför innehöll 

enkäten endast 32 frågor.  

 

Svarsalternativen var i huvudsak utformade som ordinala variabler vilket enligt Olsson och 

Sörensen (2011) har en rangordning av de olika svarsalternativen. Exempel på ordinala 

variabler som fanns med i enkäten var “Mycket bra”, “Bra”, “Varken bra eller dåligt”, 

”Dåligt”, ”Mycket dåligt”. Det fanns även med svarsalternativ som: ”Ja”, “Kanske”, “Nej, 

“Vet ej” eller med ett listalternativ innehållande olika alternativ. Enkäten innehöll även några 

öppna frågor där respondenterna fick svara genom att beskriva med egna ord.  
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För att testa enkätens validitet och reliabilitet är det enligt Olsson & Sörensen (2011) viktigt 

att en testenkät får besvaras innan den riktiga enkäten skickas ut. Detta gjordes genom att en 

testenkät delades ut till bekanta där feedback sedan mottogs och eventuella ändringar gjordes 

innan den riktiga enkäten kunde skickas ut.      

Bortfall 

Då enkäten skickades ut både via länk på sociala medier samt via ett massutskick till 

kommunanställda i norra Sverige, saknas uppgifter om det exakta antalet individer enkäten 

nådde ut till. Antalet personer som besvarade enkäten var 269 stycken. Av dessa svar 

exkluderades 3 stycken, då dem inte uppfyllde kriterierna åldersmässigt.  Dessutom 

exkluderades 2 svar på grund av att samma enkätsvar skickades in två gånger. Eftersom syftet 

var att analysera fysiskt aktiva individer som tränar minst 3 gånger/vecka och fysiskt inaktiva 

individer som inte väljer att träna, exkluderades 72 stycken individer som svarat att dem 

tränar 1 - 2 gånger/vecka. Totalt analyserades 192 svar. Inga övriga bortfall i studien uppstod 

då alla frågor i enkäten var tvungna att bli besvarade för att slutföras.  

Etik  

I denna studie kunde inga etiska dilemman förutses. Studien utgår från forskningsetiska 

principer som bygger på frivilligt deltagande där autonomiprincipen tillämpats, vilket innebär 

att värna om självbestämmande, integritet och respekt hos människan (Olsson och Sörensen, 

2011). De forskningsetiska principerna som tillämpats fungerar som riktlinjer för hur 

forskning bör gå till, samt för att förhållandet mellan forskare och deltagare ska vara etiskt 

korrekta mellan båda parter (Vetenskapsrådet, 2013). Följande åtgärder inom forskningsetiska 

principer togs vid:  

 Informationskravet - Deltagarna informerades om studiens syfte samt frivilligheten till 

deltagandet och möjligheten till att avbryta sin medverkan. Därför fick deltagarna, 

innan studien påbörjades, ta del av förhandsinformation med uppgifter och villkor för 

studien samt upplysning om att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sin 

medverkan tills enkäten är inskickad.  

 Samtyckeskravet - Här fick deltagarna tydlig information om att de är dem själva som 

bestämmer över sitt deltagande i studien. Detta gavs till deltagarna innan de besvarade 

enkäten. Då enkäten skickades in lämnade de sitt godkännande till att alla uppgifter 

kommer att användas för forskningsändamål. 

 Konfidentialitetskravet - Alla uppgifter hanterades konfidentiellt och därmed hamnade 

dem inte i händerna på obehöriga. Materialet från deltagarna förvarades på ett sådant 

sätt att endast forskargruppen som genomförde studien samt handledaren på 

universitetet hade tillgång till det.  

 Nyttjandekravet -Insamlade uppgifter om deltagarna användes endast för 

forskningsändamål och ingen obehörig fick möjlighet till att ta del av detta material. 

Deltagarna informerades även om att den slutliga rapporten kommer kunna läsas på 

Luleå universitetsbibliotek och vara tillgänglig för allmänheten.  
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Dataanalys  

Enkäten var uppdelad i 4 delar: Bakgrund, Fysisk aktivitet, Stillasittande och Levnadsvanor. 

Endast utvalda delar som ansågs relevanta för syftet analyserades, där frågorna var av 

kvantitativ ansats bortsett från en öppen fråga som var kvalitativ. Uträkningarna av procent 

har gjorts både för hand men också genom Excel, som även använts som hjälpmedel för att 

göra stapeldiagram. För att få ut relevant statiskt överfördes en del data till GraphPad Prism 7, 

som är ett statistikprogram och används för ta ut relevant statistik. För att se om det fanns 

några signifikanta skillnader mellan grupperna genomfördes ett Chi-square test. Den öppna 

frågan som var av kvalitativ ansats, analyserades utifrån en manifest innehållsanalys, vilket 

enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär att det sker en tolkning av den underliggande 

meningen som återkommer i texten som helhet. Då all analys blev klar kontrollräknades även 

allt material av forskargruppen. 

 

För att få en tydligare översikt av resultatet har varje svarsalternativ i både analysen och 

sammanställningen slagits ihop till 3 kategorier: “Mycket bra” och “Bra” slogs ihop till en 

kategori som under namnet ”Bra”. “Mycket dåligt” och “Dåligt” slogs ihop till en kategori 

under namnet “Dåligt”. Samma gäller svarsalternativen “Väldigt betydelsefullt” och 

“Ganska betydelsefullt” som slogs ihop till “Betydelsefullt”. “Inte särskilt betydelsefullt” 

och “Inte alls betydelsefullt” slogs ihop till “Inte betydelsefullt”.  
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Resultat 

Studien tittar på skillnader i levnadsvanor och upplevd hälsa bland individer som är fysiskt 

aktiva [FA] samt fysiskt inaktiva [FI] samtidigt som den undersöker inställning till fysisk 

aktivitet hos fysiskt inaktiva. Procenten som beskriver resultaten har avrundats till närmaste 

heltal.  

 

Deltagarna i studien utgjordes av 72 % kvinnor och 28 % män. Av totalt 192 respondenter 

uppger 80 % att de tränar minst 3 gånger/vecka (gruppen fysiskt aktiva) och 20 % att de tränar 

0 gånger/vecka (gruppen fysiskt inaktiva). 92 % uppger att de arbetar, 7 % studerar och 1 % 

har inte någon sysselsättning (n=192). 

 

Data från webbenkät som beskriver respondenter, män och kvinnor samt ålder mellan 20-64 

år. (n=192).  

n= antal respondenter. 

 

Bakgrund 

 

Antal  Procent 

Kvinna 138 72  

Man 54 28 

   

Fysiskt aktiva (minst 3 ggr/vecka) 154 80 

Fysiskt inaktiva  38 20 

   

Tabell 1. 

 

Skillnader i levnadsvanor 

Levnadsvanor som kosthållning, tobak- och alkoholvanor studerades bland individerna i de 

olika grupperna. Där signifikansnivåer presenteras har Chi-square tester utförts.  

Kostvanor 

Resultaten visar att det finns signifikanta skillnader mellan grupperna i hur de anser att deras 

kosthållning är (p=0,0001). 78 % hos de FA anser sig ha “bra” kosthållning till skillnad från 

37 % hos de FI. Hos de FI anser sig 29 % ha en “dålig” kosthållning till skillnad från 5 % hos 

de FA. Hos de FI anser sig 34 % ha en “varken bra eller dålig” kosthållning medan 17 % hos 

de FA anser detsamma (Fig.1). 
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Figur 1. Visar data från webbenkäten om hur FA och FI anser att deras kosthållning är. Under 

svarsalternativet “bra” ingår även “mycket bra”. Under svarsalternativet “Dålig” ingår även 

“Mycket dålig” (n= 192). 

Rökvanor 

Resultaten visar att det finns signifikanta skillnader i rökvanor mellan grupperna (p=0,0187). 

16 % hos de FI anger att de röker dagligen till skillnad från 5 % hos de FA. 8 % hos de FI 

anger att de röker men inte dagligen till skillnad från 3 % hos de FA. 26 % hos de FI anger att 

de slutat röka till skillnad från 21 % hos de FA. 71 % hos de FA anger att de aldrig varit 

rökare till skillnad från 50 % hos de FI (Fig. 2).  

 

 
Figur 2. Visar data från webbenkäten om hur stor procent av FA och FI som röker/har slutat 

röka/aldrig rökt (n=192). 

Snusvanor 

Resultaten visar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan grupperna (0,1410). 21 

% hos de FI och 20 % hos de FA anger att de snusar dagligen. 13 % hos de FI anger att de 

snusar men inte dagligen till skillnad från 3 % hos de FA. 9 % hos de FA har slutat snusa 
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medan ingen hos de FI har slutat snusa. 66 % hos de FI anger att de aldrig varit snusare till 

skillnad från 68 % hos de FA.  

Alkoholvanor 

Resultaten visar att det inte finns några signifikanta skillnader i alkoholvanor mellan 

grupperna (p=0,2629). 88 % hos de FA anser sig ha ”bra” alkoholvanor till skillnad från 82 % 

hos de FI. Hos de FA anser 11 % ha ”varken bra eller dåliga” alkoholvanor till skillnad från 

13 % hos de FI. 1 % av de FA anser sig ha ”dåliga” alkoholvanor och 5 % hos de FI anser 

detsamma. 

  

Skillnader i upplevd hälsa 

Den upplevda hälsan hos individerna i de olika grupperna studerades genom att undersöka 

fysisk och mental hälsa samt socialt liv och självförtroende. Även betydelsen av en god fysisk 

hälsa studerades bland individer i de olika grupperna. Där signifikansnivåer presenteras har 

Chi-square tester utförts. 

Fysisk hälsa 

Resultaten visar att det finns signifikanta skillnader mellan de olika grupperna i hur de anser 

att deras fysiska hälsa är (p=0,0001). Hos de FA uppger 81 % att de har en” bra” fysisk hälsa 

till skillnad från 24 % hos de FI. 17 % hos de FA anser sig ha en “varken bra eller dålig” 

fysisk hälsa till skillnad från 31 % hos de FI. Hos de FA anser sig 2 % ha en “dålig” fysisk 

hälsa till skillnad från 45 % hos de FI (Fig. 3).  

 

 
Figur 4. Visar data från webbenkäten om hur FA och FI anser att deras fysiska hälsa är. Under 

svarsalternativet “bra” ingår även “mycket bra”. Under svarsalternativet “Dålig” ingår även 

“Mycket dålig”(n=192). 
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Mental hälsa  

Resultaten visar att det finns signifikanta skillnader mellan grupperna i hur de anser att deras 

mentala hälsa är (p=0,0001). Hos de FA anger 89 % att de har en “bra” mental hälsa till 

skillnad från 60 % hos de FI. 8 % hos de FA anser sig ha en “varken bra eller dålig” mental 

hälsa till skillnad från 24 % hos de FI. Hos de FA anger 3 % att de har en “dålig” mental hälsa 

till skillnad från 16 % hos de FI (Fig. 5). 

 

 
Figur 5. Visar data från webbenkäten om hur FA och FI anser att deras mentala hälsa är. Under 

svarsalternativet “bra” ingår även “mycket bra”. Under svarsalternativet “Dålig” ingår även 

“Mycket dålig”(n=192). 

Socialt liv 

Resultaten visar att det finns signifikanta skillnader mellan grupperna i hur de anser att deras 

sociala liv är (p=0,0001). 83 % hos de FA anger att de har ett “bra” socialt liv till skillnad från 

47 % hos de FI. 16 % hos de FA anger att de har ett “varken bra eller dåligt” socialt liv till 

skillnad från 32 % hos de FI. 1 % hos de FA anger sig ha ett “dåligt” socialt liv till skillnad 

från 21 % hos de FI (Fig. 6). 
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Figur 6. Visar data från webbenkäten om hur FA och FI anser att deras sociala liv är.  Under 

svarsalternativet “bra” ingår även “mycket bra”. Under svarsalternativet “Dåligt” ingår även 

“Mycket dåligt”(n=192). 

Självförtroende   

Resultaten visar att det finns signifikanta skillnader mellan grupperna i hur de upplever att 

deras självförtroende är (p=0,0001). 78 % hos de FA upplever att de har ett ”bra” 

självförtroende till skillnad från 55 % hos de FI. 20 % hos de FA upplever att deras 

självförtroende är ”varken bra eller dåligt” och 26 % av de FI upplever detsamma. 2 % av de 

FA upplever att deras självförtroende är ”dåligt” till skillnad från 19 % hos de FI (Fig. 9).  

 

 
Figur 9. Visar data från webbenkäten om hur FA och FI upplever att deras självförtroende är. Under 

svarsalternativet “bra” ingår även “mycket bra”. Under svarsalternativet “Dålig” ingår även 

“Mycket dålig” (n=192). 

 

Betydelsen av en god fysisk hälsa 

Resultaten visar att det finns signifikanta skillnader i hur betydelsefullt det är med en god 

fysisk hälsa i de olika grupperna (p=0,0001). 100 % av de FA tycker att det är 

“Betydelsefullt” att ha en god fysisk hälsa till skillnad från 95 % hos de FI. Av de FI anser 5 

% att det är “inte betydelsefullt” till skillnad från 0 % hos de FA.   

 

Från fysiskt inaktiv till fysiskt aktiv 

Inställning till fysisk aktivitet studerades hos fysiskt inaktiva individer där både procentdelar 

presenteras och innehållsanalys utförts för att ta reda på främsta orsaken till inaktivitet.  

Inställning till fysisk aktivitet 

Resultatet visar att 61 % hos de FI vill börja med fysisk aktivitet, 32 % kanske vill, 3 % vill 

inte och 5 % vet inte om de vill börja med fysisk aktivitet.  
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Data från en öppen fråga ur webbenkäten som beskriver fysiskt inaktiva individers inställning 

till fysisk aktivitet. (n=38).  

n= antal respondenter. 

Kategori Underkategori Koder 

 

 

 

Inställning till fysisk aktivitet hos 

fysiskt inaktiva individer 

Mentala hinder Motivationsbrist 

Tidsbrist 

Lathet 

Andra prioriteringar 

Brist på träningsintresse 

Fysiska hinder  Skador  

Smärta 

Tabell 2. 

 

Resultatet visade att FI upplever mentala hinder i form av motivationsbrist, tidsbrist, lathet, 

låg prioritering och brist på träningsintresse. De beskrev även fysiska hinder i form av smärta 

och skador.  

Diskussion 

Diskussionsavsnittet inleds med en resultatdiskussion, vidare följer en metoddiskussion och 

avslutningsvis följer slutsats och framtida forskning. 

Resultatdiskussion  

Skillnader i levnadsvanor 

Resultatet gällande levnadsvanor visade att det fanns signifikanta skillnader i kosthållning och 

rökvanor mellan grupperna fysiskt aktiva [FA] som tränar 3 gånger eller fler/vecka och fysiskt 

inaktiva [FI] som inte tränar alls. Däremot fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna 

i snus- och alkoholvanor, trots att de FA anser sig ha något bättre vanor även där.   

 

Hos de FA ansåg 78 % att de hade bra kosthållning till skillnad från endast 37 % hos de FI. 

Att fysisk aktivitet påverkar andra livsstilsvanor i positiv riktning, så som kost och rökning, 

stöds även av Statens folkhälsoinstitut Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (FYSS, 2008). En 

förklaring till detta skulle kunna vara att de FA prioriterar en hälsosammare kost då det är en 

förutsättning för att kunna prestera och förbättra sina träningsresultat, vilket också stöds av 

Thomeé, Augustsson, Wernblom, Augustsson och Karlsson (2008). Enligt Dohle, Wansink 

och Zehnder (2015) kan dock fysiskt aktiva personer känna att de kan unna sig onyttig mat då 

de ändå ska eller har tränat men samtidigt har det visat sig att fysiskt aktiva personer vill äta 

mer hälsosamt för att kunna prestera bättre fysiskt i träningssammanhang (ibid.). 

 

Daglig och sporadisk rökning bland grupperna visade att fler hos de FI (24 %) röker till 

skillnad från de FA (7 %). Detta visar att de FA inte bara har bra kosthållning utan ytterligare 

en hälsosam levnadsvana då många även väljer att inte röka. Dock visar en annan studie en 

förvånande motsats där man har upptäckt att unga kvinnor i Sydkorea som röker utför fysisk 

aktivitet mer frekvent än de icke-rökande kvinnorna (Lee & Yi, 2016). Författarna menar att 
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de flesta rökfria ungdomar spenderar mer tid i skolan och därför inte har tid till fysisk 

aktivitet, medan unga kvinnor som röker spenderar mindre tid i skolan och därför har mer tid 

till fysisk aktivitet (ibid.). Att fysisk aktivitet skulle kunna bidra till ökad rökning i vissa 

kulturer och grupper kan vara troligt, men att undersöka en väldigt homogen grupp gör 

sambandet mellan fysisk aktivitet och ökad rökning mindre generaliserbart. Att fysisk 

aktivitet istället påverkar rökning i positiv riktning stöds inte bara av vår studie utan även av 

andra studier där bland annat Mattila, Raisamo, Pihlajamäki, Mäntysaari och Rimpelä (2012) 

men också Audrain-McGovern, Strasser, Ashare och Wileyto (2015) påvisar att fysisk 

aktivitet bidrar till att man röker mindre och lättare kan sluta röka.  

 

När det gäller daglig och sporadisk snusning hos individerna i de olika grupperna visar det 

ingen signifikant skillnad, trots att något fler hos de FI (33 %) snusade till skillnad från de FA 

(24 %). Dagligsnusare visar sig vara endast ett fåtal fler bland de FA (21 %) till skillnad från 

de FI (20 %). Då snusning inte helt kan friskrivas från negativa hälsoeffekter visar det att 

hälsoriskerna är betydligt lägre vid snusning än vid rökning (Lee, 2014). Då rökning har 

större hälsorisker och även bidrar till försämrad kondition (Suminski et. al, 2009) kan detta 

vara en orsak till att de FA valt att röka mindre och istället snusar, vilket även stöds av bland 

annat Mattila, Raisamo, Pihlajamäki, Mäntysaari och Rimpelä (2012). En annan möjlig 

förklaring till att det är vanligare med dagligsnusning hos de FA kan vara kopplingen mellan 

snusning och lagidrotter då individer som lagidrottar tenderar att snusa mer (ibid.). Ytterligare 

en intressant del i resultaten bland grupperna visar att fler hos de FA (9 %) valt att sluta snusa 

medan ingen hos de FI (0 %) valt att sluta snusa. Detta är intressant och i högsta grad relevant 

då det tyder på att de FA gjort ett hälsofrämjande val genom att sluta med en ohälsosam 

levnadsvana så som snusning. Dock visar resultaten att något fler hos de FI (26 %) slutat röka 

till skillnad från de FA (21 %), men detta kan bero på att fler hos de FA (70 %) aldrig varit 

rökare till skillnad från de FI (50 %).  

 

Gällande alkoholvanor visar resultatet att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 

grupperna i hur de anser att deras alkoholvanor är. Trots att de inte visar en signifikant 

skillnad anser sig 88 % hos FA ha bra alkoholvanor till skillnad från 82 % hos de FI. Dock 

gjordes en intressant och förvånande upptäckt när man tittade på varje svarsalternativ för sig, 

vilket visade att faktiskt fler hos de FI (58 %) ansåg sig ha ”mycket bra” alkoholvanor till 

skillnad från de FA (42 %). Detta skulle kunna förklaras då frågan angående alkoholvanorna 

var en skattningsfråga, vilket innebär att respondenterna självuppskattar sina alkoholvanor 

istället för att faktiskt mäta alkoholkonsumtionen. Detta kan tolkas som att en individ som är 

fysiskt aktiv kan ha högre krav på sig själv och anser att en viss mängd alkohol skattas som en 

bra alkoholvana, medan samma mängd hos en fysiskt inaktiv kan skatta det som en mycket 

bra alkoholvana. En förklaring till att skillnaderna är så pass små mellan grupperna kan enligt 

Conry et. al., (2015) vara att semesterperioder spelar en viktig roll för hur individer 

konsumerar alkohol. Då deltagarna i vår studie skattat sina alkoholvanor utifrån de 3 senaste 

månaderna där både nyår och påsk var inkluderat, kan detta ha påverka resultatet. Trots att 

resultatet visar att FA har bättre alkoholvanor än FI har det visat sig att fysiskt aktiva 

individer kan använda alkoholen som en kompensation för träningen eller att man använder 

det som belöning efter träning (Conry et al, 2015).  
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Trots att de FA anser sig ha bättre levnadsvanor till skillnad från de FI individerna, kan man 

inte med säkerhet säga vad anledningen är till att en god levnadsvana uppstår. Är det fysisk 

aktivitet som bidrar till att man anser sig ha andra goda vanor, som exempelvis god 

kosthållning, eller är det så att individer som anser sig ha en god kosthållning blir fysiskt 

aktiva?  

Skillnader i upplevd hälsa 

I frågorna gällande upplevd hälsa visade resultaten att det finns signifikanta skillnader mellan 

grupperna FA och FI när det handlade om upplevd fysisk- och mental hälsa, hur man anser att 

ens sociala liv är samt sitt självförtroende. De FA ansåg sig ha bättre hälsa inom samtliga 

områden. 

 

Resultaten visar att 81 % hos de FA anser sig ha en bra fysisk hälsa tillskillnad från endast 23 

% hos de FI. Då fysisk aktivitet bidrar till bättre hälsa och välbefinnande (Faskunger, 2007) är 

det inte oväntat att fler hos de FA upplever en bättre fysisk hälsa. Det finns även många andra 

studier som visar att fysisk aktivitet ökar den upplevda fysiska hälsan (Andersson och Johrén, 

2012). Detta tyder på att fysisk aktivitet är kopplat till en bättre upplevd fysisk hälsa. 

 

Resultaten visar även att 89 % hos de FA anser sig ha en bra mental hälsa till skillnad från 60 

% hos de FI, vilket inte var helt oväntat då fysisk aktivitet enligt Craft, Freund, Culpepper och 

Perna (2007) bidrar till en bättre mental hälsa bland annat i form av minskad depression. 

Enligt De Moor, Beem, Stubbe, Boomsma och De Geus (2006) lindrar inte bara fysisk 

aktivitet depression utan även mental ohälsa i form av oro, emotionell instabilitet och sociala 

problem. Detta tyder på att det finns kopplingar mellan fysisk aktivitet och en god mental 

hälsa. Kopplingar mellan en bra levnadsvana som att avstå från rökning samt en upplevd god 

fysisk- och mental hälsa, stöds även av Woolf, Rothemich, Johnson och Marsland (1999) som 

menar att rökning påverkar både den fysiska och mentala hälsan i en negativ riktning.  

 

Resultaten visar att 83 % hos de FA anser sig ha ett bra socialt liv till skillnad från 47 % hos 

de FI. En förklaring enligt Winroth och Rydqvist (2008) till att fysiskt aktiva individer 

upplever ett bättre socialt liv kan vara att gruppaktiviteter ger positiva psykiska effekter på 

hälsan. Författarna hävdar att trivsel tillsammans med andra är en mycket viktig faktor och 

drivkraft i träningen för många människor. Detta kan bidra till att de FI upplever sig ha ett 

sämre socialt liv, då de missar den sociala biten som man kan få genom fysisk aktivitet, där 

det ofta förekommer att man deltar i lagsporter eller har träningskompisar (ibid.).  

 

De FI (95 %) upplever att det är betydelsefullt med en god fysisk hälsa och dessutom visade 

det sig att majoriteten hos de FI (61 %) faktiskt vill börja träna, samtidigt som en stor del hos 

de FI (32 %) uppger att de kanske vill börja träna. Detta är intressant och tolkas som att de 

flesta hos de FI ändå tycker att det är väldigt viktigt med en god fysisk hälsa och att de vill 

börja träna, vilket också Statens folkhälsoinstitut (2011) uppmärksammat då de menar att 81 

% av befolkningen som har en stillasittande livsstil vill öka sin fysiska aktivitet. 

 

Den främsta orsaken till att inte vara fysiskt aktiv tycks vara motivationsbrist hos de FI, då de 

flesta bekräftar att de upplever motivationsbrist i form av tidsbrist, lathet och låga 

prioriteringar till träning och även brist på träningsintresse. Att motivationsbrist är främsta 
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orsaken till inaktivitet bekräftas även av Statens folkhälsoinstitut Yrkesföreningar för fysisk 

aktivitet (FYSS, 2008) som menar att de vanligaste förklaringarna till att man inte motionerar 

regelbundet är brist på tid, man orkar inte och man känner sig inte tillräckligt motiverad. Detta 

tyder på att inaktiviteten hos de FI bottnar i brist på motivation. Endast ett fåtal beskrev att de 

väljer att inte träna på grund av skador eller smärtor. Detta tolkas då som att motivation är en 

viktig del för att ha en regelbundenhet i fysiskt aktivitet.   

 

Hos de FA ansåg 78 % att de hade ett bra självförtroende till skillnad från endast 55 % hos de 

FI, vilket bekräftar kopplingen mellan fysisk aktivitet och ökat självförtroende (Netz, Wu, 

Becker & Tenenbaum, 2005). Ett ökat självförtroende innebär dessutom att individen får en 

ökad self-efficacy, som i sin tur är en viktig faktor för en hög motivation (Kostenius & 

Lindqvist, 2006). Då de FA har en regelbunden träning tolkas detta som att de har en hög 

motivation till att träna. En möjlig förklaring till regelbundenhet i träning skulle kunna vara 

kopplingen mellan självförtroende, self-efficacy och motivation. Ett dåligt självförtroende, 

vilket de FI anser sig ha i högre grad, kan alltså vara en anledning till att individer är fysiskt 

inaktiva då detta påverkar deras self-efficacy och motivation i negativ riktning. Något som 

även stödjer resultaten av att fysiskt aktiva har bättre självförtroende kan även bekräftas av 

Schäfer och Faskunger (2006) som menar att fysisk aktivitet bidrar till ökat självförtroende, 

vilket i sin tur är en stark faktor till upprätthållande av fysisk aktivitet.  

 

Denna studie tyder på att FA anser sig ha bättre levnadsvanor och därmed även bättre upplevd 

helhetshälsa (fysiskt, psykiskt och socialt) till skillnad från de FI, vilket även Bandura (2004) 

styrker då han menar att de levnadsvanor vi har påverkar starkt kvaliteten på hälsa. Att de 

fysiskt aktiva individerna upplever en bättre helhetshälsa kan enligt Lin och Chu (2014) bero 

på att de har goda levnadsvanor både genom att vara fysiskt aktiv samt en god kosthållning, 

vilket författarna menar påverkar livsstilen i övrigt genom fler bättre levnadsvanor och 

upplevd hälsa. Då levnadsvanorna hos de FI visar sig vara sämre än hos de FA, kan detta 

tolkas som att brist på motivation hos de FI är en bidragande faktor till att de inte är fysiskt 

aktiva och därmed inte får de positiva effekterna av träning som i sin tur leder till att man gör 

andra hälsofrämjande val i livet. Samma resonemang kan föras angående kopplingen av ett 

bättre självförtroende och fysisk aktivitet; är det fysisk aktivitet som bidrar till att man 

upplever ett ökat självförtroende eller är det självförtroendet som bidrar till att man blir mer 

motiverad att utföra fysisk aktivitet? Hur andra goda vanor interagerar med varandra är 

intressant att fundera över, vad är hönan och vad är ägget. 

 

Metoddiskussion  

När utvärderingen gjordes angående studiens kvantitativa metodval, visade det sig att en 

enkätundersökning var ett bra val, då det i resultaten fanns en tydligt kopplingen mellan 

levnadsvanor, upplevd hälsa samt självförtroende hos de olika grupperna. Fördelarna med en 

kvantitativ forskningsmetod och enkäter är att det ger en större tyngd då man använder sig av 

en större mängd respondenter vilket också gör det mer generaliserbart än en kvalitativ 

intervjustudie (Olsson & Sörensen, 2011). Då studien utgick från ett icke-slumpmässigt urval 

går det inte att representera en hel population, vilket gör att resultatet i denna studie inte blir 

lika generaliserbart (Trost, 2012). Ett visst generaliserande borde ändå kunna göras inom 
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området, då studien har en bra spridning bland respondenterna samt att tidigare forskning 

stödjer denna studies slutsatser men framförallt då resultaten visar en statistisk signifikans. 

 

Ytterligare en fördel med kvantitativ forskningsmetod är att det har en hög vetenskaplig tilltro 

och hög tillitsfaktor (Denscombe, 2000). Nackdelar kan dock vara att denna forskningsmetod 

saknar en fördjupning av respondenternas svar, vilket däremot en kvalitativ metod undersöker 

(ibid.). Då denna studie även hade ett kvalitativt inslag bidrar det till en viss fördjupning av 

respondenternas svar. En annan svaghet med enkätundersökningar är att respondenten inte 

kan ställa kompletterande frågor, vilket gör att risken för missförstånd ökar (Ejlertsson 2014). 

Rick och Ginsburg (1999) anser även att kvalitativ forskning aldrig kan vara helt objektiv för 

att det alltid finns en viss påverkan på resultatet. Trots nackdelarna med kvantitativ 

forskningsmetod och fördelarna med kvalitativ forskningsmetod är det syftet som avgör 

metodens val (Trost, 2012), vilket leder till att ett kvantitativt angreppssätt lämpar sig bäst till 

denna studie. 

 

Vid uppdelning av materialet var många av respondenterna FA (n=154), vilket är positivt och 

visar på att en stor del av den grupp individer som studien nådde ut till lever ett fysiskt aktivt 

liv. En anledning till denna höga andel FA kan bero på att enkäten länkades på 

forskargruppens Facebooksidor vilket innebär att den nådde ut till gruppens personliga sociala 

nätverk där många är fysiskt aktiva. Enkäten skickades även ut till kommunanställda inom en 

kommun i norra Sverige. Då enkäten endast nådde ut till en individ utan sysselsättning kan 

det ha påverkat antalet FI i studien. Om enkäten hade nått ut till fler arbetslösa individer 

kanske antalet FI hade sett annorlunda ut då en högre inkomst enligt Giles-Corti och Donovan 

(2002) kan påverka en individs fysiska aktivitetsnivå. En annan orsak till att fler FA svarade 

på enkäten kan vara att dessa individer har en positivare inställning till undersökningar som 

handlar om hälsa och är mer intresserade av att besvara den än vad FI är. 

 

Endast vissa delar av enkäten valdes att analyseras, I efterhand har forskargruppen upptäckt 

att vissa frågor har misstolkats som exempelvis: “Hur många timmar per dag tillbringar du 

sittandes i samband med arbete eller studier”. Frågan skulle besvarats i antal timmar vilket 

förklarades i enkäten. Trots tydlighet i frågan uppstod ett missförstånd av några respondenter. 

Detta ledde till att de svarade exempelvis: “60”, vilket tolkades som 60 timmar vilket gjorde 

att det inte kunde analyseras. Bortsett från att endast relevanta delar för syftet av enkätsvaren 

valdes ut, var denna typ av missförstånd en av anledningarna till att alla enkätsvar inte 

analyserades. Det är viktigt att formulera frågorna i enkäten på ett korrekt sätt då människor 

tolkar frågor på olika sätt (Olsson och Sörensen, 2011). Därför hade olika svarsalternativ varit 

att föredra till just denna fråga. 

 

När det gäller alkoholvanorna hos respondenterna hade istället frågor kring mängden alkohol 

som konsumerats gett en mer rättvis bild av hur de olika gruppernas alkoholmängd faktiskt 

ser ut. Ett annat sätt för att ta reda på alkoholmängden hade exempelvis kunnat vara tester 

som mäter indikationer på alkoholkonsumtion och leverns belastning under en viss period, 

vilket dock inte hade varit möjligt i just denna studie. Samma gäller kostvanorna hos 

respondenterna, där hade istället frågor kring vad dem faktiskt äter gett en mer exakt bild av 

deras kostvanor. 
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Anledningen till att denna studie undersökte endast upplevelser av hälsa och hur man anser att 

ens levnadsvanor är, beror till största del på att det faktiskt finns starka samband mellan 

upplevd hälsa och dödlighet, jämfört med medicinska mätvärden (Andersson och Johrén, 

2012). Att endast vara fri från sjukdom är enligt författarna inte tillräckligt för att ha en god 

hälsa utan det krävs även att man upplever sin hälsa som god. Världshälsoorganisationen 

(WHO, 1948) menar att en god hälsa innefattar både fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, därför undersöktes att alla dessa delar i studien för att få en helhetsbild av 

individens hälsa. 
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Slutsats  

Denna studie har goda skäl att konstatera att individer som utövar fysisk aktivitet har bättre 

hälsofrämjande levnadsvanor så som kost-, tobak- och alkoholvanor till skillnad från individer 

som är fysiskt inaktiva. Detta tyder på att fysisk aktivitet bidrar till en dominoeffekt i 

hälsofrämjande levnadsvanor och även till bättre upplevd helhetshälsa samt ett bättre 

självförtroende. Studien visar även att fysiskt inaktiva individer har en positiv inställning till 

fysisk aktivitet, då de vill bli fysiskt aktiv och tycker att det är betydelsefullt med en god 

fysisk hälsa. Den främsta orsaken till inaktivitet är motivationsbrist, viket visar på att 

motivation spelar en viktig roll när det gäller att ha en regelbunden fysisk aktivitet.  

 

Denna studie kan vara till nytta för hälsovägledare och även andra professioner som jobbar 

med att främja människors hälsa. Studien är dessutom till stor nytta för de individer som 

redan främjar sin hälsa men inte minst för dem som står inför en livsstilsförändring då 

dominoeffekten i hälsofrämjande levnadsvanor kan bidra till ökad motivation. 

Framtida forskning  

Det studien fångat upp kan bidra till att individer som är i behov av livsstilsförändringar 

lättare kan hitta motivation till att börja med endast en livsstilsförändring, vilket då kan bidra 

till fler livsstilsförändringar. I detta fall visar studien att fysisk aktivitet bidrar till att man har 

fler hälsofrämjande levnadsvanor, men det innebär inte att det är en självklarhet att det bland 

andra populationer, exempelvis på andra ställen i Sverige men även i andra länder ser likadant 

ut. Därför hade det via framtida forskning varit intressant att göra en liknande studie men med 

ett större material i en annan population och genom ett slumpmässigt urval, då hade en 

generalisering i högre grad kunnat göras. Även en intervention hade varit en intressant 

undersökningsmetod, där individer får göra en livsstilsförändring och följas upp, där man 

tittar på hur och i vilken riktning levnadsvanorna påverkar varandra. 

 

Då studien visade att fysiskt inaktiva individer upplever att motivationsbrist är den främsta 

orsaken till att inte börja träna, hade det även varit intressant att genom en kvalitativ 

intervjustudie gå på djupet med vad som påverkar individer till att ha hälsofrämjande 

levnadsvanor samt ta reda på vad som hade motiverat fysiskt inaktiva till att bli mer fysiskt 

aktiv. Detta för att få en tydligare bild och mer kunskap om individen och dess tankar kring 

livsstilsförändringar, då det är en viktig del i ett hälsopromotivt arbetssätt mellan 

hälsovägledare och en individ som står inför en livsstilsförändring.  
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Bilagor 

Bilaga 1. 

Följebrev 

 

Till deltagare i studien om levnadsvanor 

 

Hej! Vi läser sista terminen på Hälsovägledarprogrammet via Luleå Tekniska Universitet och 

genomför en studie till vårt examensarbete som handlar om hälsofrämjande levnadsvanor. Nu 

hoppas vi att DU som är mellan 18 - 65 år vill delta i denna studie genom att svara på en enkät 

som handlar om levnadsvanor och tar ca 10 minuter att besvara (länken finns nedan).  

 

Syftet med studien är att jämföra skillnader i levnadsvanor och upplevd hälsa bland individer 

som är fysiskt aktiva samt fysiskt inaktiva samtidigt som den undersöker motivationen till 

fysisk aktivitet hos de fysiskt inaktiva. 

 

Väljer du att delta kommer du att vara helt anonym och alla uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och du kan välja att avbryta ditt deltagande tills 

enkäten är inskickad.  

 

Resultatet av enkäten kommer publiceras i en uppsats som kommer finnas tillgänglig på 

Luleås universitetsbibliotek under sommaren 2016. Ditt deltagande skulle betyda mycket för 

oss och studiens kvalitet.  

 

 

http://evasys.ltu.se/evasys/online.php?p=levnadsvanor 

 

Tack för din medverkan!  

 

Om du har några funderingar går det bra att kontakta oss:  

Ellinor Lithner:  elllit-3@student.ltu.se 

Emilia Eliasson:  emieli-3@student.ltu.se 

http://evasys.ltu.se/evasys/online.php?p=levnadsvanor
mailto:emieli-3@student.ltu.se
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