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Abstrakt 

Bakgrund: Människans kropp är uppbyggd för en aktiv livsstil och behöver rörelse för att 

uppnå en god hälsa. Dessvärre visar trenden i samhället att vi blir mer och mer stillasittande 

och fysisk inaktiva. En stor riskgrupp för en inaktiv livsstil har visat sig vara 

universitetsstudenter då majoriteten av deras tid tillbringas sittandes. Syfte: Studiens syfte var 

att kartlägga träningsvanor samt faktorer som motiverar eller hindrar till fysisk träning hos 

studenter vid Luleå tekniska universitet. Metod: En egenkonstruerad digital enkät användes 

för att samla in material vid tre olika utbildningar vid Luleå tekniska universitet. Studien 

bestod utav 277 studenter varav 80 besvarade enkäten. Resultat: Studiens resultat visade att 

studenterna vid Luleå tekniska universitet tränade i genomsnitt 3,98 träningstillfällen i veckan 

med en duration på 45 minuter per träningstillfälle. I genomsnitt lades två tillfällen/vecka på 

måttlig intensitet och två tillfällen på hög intensitet enligt Borg-skalan. Styrke- samt 

konditionsträning var främsta träningsform. Deltagarna motiverades till fysisk träning av en 

bättre hälsa och hindrades av tidsbrist. Fysioterapeutstudenterna tränade fler tillfällen i veckan 

jämfört med lärar- och civilingenjörsstudenter. Könsskillnad har setts vid val av träningsform 

då killar tränade mer lagsport och tjejer tränade mer dans och yoga/pilates. Konklusion: 

Generellt pekar studiens resultat på att studenterna vid Luleå tekniska universitet uppnådde 

rekommenderad mängd fysisk träning utifrån FYSS rekommendationer. P.g.a. stickprov från 

ett universitet och det låga antalet deltagare var det svårt att dra generella slutsatser. Fler 

studier inom ämnet krävs. 

Nyckelord: Fysisk träning, könsskillnader, motivation, universitetsstudenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 
Bakgrund ................................................................................................................................................ 5 

Stillasittande, fysisk aktivitet och fysisk träning ................................................................................. 5 

Intensitet och självskattning av intensitet ............................................................................................ 6 

Fysisk aktivitet/träning bland studenter............................................................................................... 7 

Motivation och hinder till fysisk träning/aktivitet ............................................................................... 8 

Kön och träningsformer ....................................................................................................................... 8 

Fysioterapeutisk anknytning till studenters träningsvanor .................................................................. 9 

Syfte ...................................................................................................................................................... 10 

Frågeställningar ................................................................................................................................. 10 

Material och Metod ............................................................................................................................. 10 

Urval .................................................................................................................................................. 10 

Process ............................................................................................................................................... 11 

Mätinstrument ................................................................................................................................... 11 

Analysmetod ...................................................................................................................................... 12 

Resultat ................................................................................................................................................. 13 

Frekvens ............................................................................................................................................ 14 

Duration ............................................................................................................................................. 14 

Intensitet ............................................................................................................................................ 15 

Träningsform ..................................................................................................................................... 15 

Motivationsfaktorer ........................................................................................................................... 16 

Hinder ................................................................................................................................................ 17 

Skillnader mellan utbildningsprogram i träningsfrekvens och motivationsfaktorer ......................... 17 

Diskussion ............................................................................................................................................ 19 

Resultatdiskussion ............................................................................................................................. 22 

Vilka träningsvanor har Luleå tekniska universitets studenter utifrån frekvens, duration, intensitet 

och träningsform? .............................................................................................................................. 22 

Vilka faktorer motiverar till fysisk träning? .................................................................................. 23 

Vilka faktorer upplevs som hinder till fysisk träning? .................................................................. 24 

Finns det skillnad mellan studenterna på olika utbildningsprogram vad gäller träningsfrekvens 

och motivation till fysisk träning? ................................................................................................. 24 

Finns det könsskillnader mellan olika träningsformer? ................................................................. 25 

Klinisk implikation ............................................................................................................................ 25 

Konklusion ........................................................................................................................................... 26 

Referenser ............................................................................................................................................ 27 

Bilaga 1.  

Bilaga 2.  



 
 

5 
 
 

Bakgrund 

Människans kropp är uppbyggd för en aktiv livsstil och behöver utföra fysiska rörelser för att 

uppnå en god hälsa (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling [FYSS], 

2014). Dessvärre visar trenden i samhället att vi blir mer och mer stillasittande och fysiskt 

inaktiva (Ekblom-Bak, Ekblom & Héllenius, 2010) och därmed ökar risken för ökad ohälsa 

hos befolkningen. År 2008 rapporterade Världshälsoorganisationen att 31% av personer över 

15 år hade en så låg grad fysisk aktivitet att de kunde anses som fysisk inaktiva. Detta beror 

till stor del av att fysiskt aktiva fritidsaktiviteter minskar, samtidigt som jobb och 

hushållssysslor utvecklas till att bli mer stillasittande och vi använder oss också i vardagen av 

mer passiva transporter som tex. bil (World Health Organization [WHO], 2017). Både 

stillasittande och fysisk inaktivitet kan, tillsammans men också oberoende av varandra, öka 

risken för ohälsa (Ekblom-Bak & Ekblom, 2012). Fysisk inaktivitet har visat sig vara den 

fjärde största risken för en för tidig död samt ökar risken för hjärt-och kärlsjukdom, metabola 

sjukdomar och psykisk ohälsa (World Health Organization [WHO], 2016). 

 

Stillasittande, fysisk aktivitet och fysisk träning 

Stillasittande innebär vaken tid helt utan eller med endast få kroppsrörelser som genererar 

energiåtgång. Det kan också innebära stillastående utan kombination med gång (FYSS, 2014). 

Motsatsen till stillasittande och stillastående blir då fysisk aktivitet som definieras som all typ 

av kroppslig rörelse där skelettmusklerna används och som kräver energiåtgång (Ainsworth et 

al., (2000); Kallings & Hellenius, 2010). Enligt rekommendationerna i fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS, 2011) bör alla personer från 18 år vara 

fysiskt aktiva minst 150 minuter/vecka. Intensiteten, det vill säga belastningen på det 

kardiovaskulära systemet där pulsen är mått på intensitet, bör i genomsnitt vara minst måttlig. 

Detta kan innebära minst 75 minuter/vecka med hög intensitet eller en kombination av 150 

minuter måttligt och 75 minuter hög intensitet. Förutom belastning på kardiovaskulära 

systemet rekommenderas även belastning på det muskuloskeletala genom att lägga till två 

tillfällen styrketräning varje vecka för att bibehålla en stark och funktionell kropp. 

Aktiviteterna bör spridas ut under veckan, tre dagar eller fler.  
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Genom att följa dessa rekommendationer kan individen uppnå bättre hälsa och minska risken 

för sjukdom och skada (FYSS, 2011). Rekommendationerna är dock inte tillräckliga för att 

minska sjukdomsrisken om största delen av all övrig vaken tid tillbringas stillasittande. Det 

krävs mer forskning inom detta område men i det preventiva arbetet har det föreslagits att vid 

längre tids stillasittande ta en bensträckare var 30:e minut (Ekblom-Bak et al., 2012).  

 

Fysisk träning definieras som fysisk aktivitet som utförs strukturerad och välplanerad och som 

har som syfte att förbättra den fysiska kapaciteten vilket innefattar uthållighet, muskelstyrka 

och smidighet (Caspersen, Powell & Christenson, 1985). Den här studien kommer fokusera på 

fysisk träning. Träningsvanor innebär hur en individ förhåller sig till fysisk träning, vilket ska 

ha lärts in genom en regelbunden upprepning och ska därefter ske som ett kontinuerligt 

beteende (Nationalencyklopedin [NE], 2017). 

Intensitet och självskattning av intensitet  

Begreppet intensitet innebär att aktivitetens ansträngningsgrad på kroppens system skattas och 

beskrivs ofta i termerna måttlig eller hög intensitet. Det finns olika definitioner för intensitet. 

En är procent av maximal belastning på kroppen vid fysisk träning där måttlig intensitet ligger 

omkring 70–80% av maximal belastning. Vidare definition kan vara hur stor belastningen är 

på kroppen, vilket till stor del är kopplat till styrketräning (Thomeé, 2008). Ytterligare 

definitioner är absolut eller relativ intensitet. Absolut intensitet innebär de krav som ställs på 

individens kroppsliga system för det fysiska arbetet som utförs. Detta betyder t.ex. att en 

given vikt varierar i belastningsgrad beroende på individens fysiska förmåga. Relativ 

intensitet utgår ifrån individens maximala prestationsnivå, vilket gör att intensiteten blir 

relativt individens nuvarande fysiska kapacitet (FYSS, 2014). Relativ intensitet kommer 

användas som definition av intensitet i denna studie. Att skatta intensitet kan göras genom att 

mäta pulsen (Mattson & Larsen, 2013). Ett annat sätt att självskatta intensitet, förutom att 

mäta puls, är också via andningen. Då utgår individen ifrån hur kraftig andningen upplevs 

jämfört med normalt (Fbanken, 2016). En välanvänd metod för självskattning av intensitet är 

Borgs RPE-skala. Via skalan uppskattas upplevd grad av ansträngning vid fysisk aktivitet och 

fysisk träning. Skalan är en metod utformad att mäta relativ intensitet (Borg, 1982).   

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Caspersen%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3920711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Powell%20KE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3920711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Christenson%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3920711
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Fysisk aktivitet/träning bland studenter  

Att vara student och studera på heltid innebär att mycket av den vakna tiden innehåller 

stillasittande moment som t.ex. föreläsningar och instuderingstid. Enligt Strong et al. (2008) 

sitter studenter i snitt fem timmar per dag. I en reviewartikel av Irvin (2004) fann författaren 

att en utsatt grupp för mycket stillasittande är universitetsstudenter. Studien inkluderade 19 

artiklar med totalt 35 747 studenter från 27 olika länder. Resultatet visade att ungefär hälften 

av studenterna, oberoende av land, inte nådde upp till American Collage of Sports Medicines 

rekommenderade nivå av 30 minuters fysisk aktivitet per dag. I en annan studie undersöktes 

468 universitetsstudenters livsstil ur ett hälsorelaterat perspektiv och resultatet visade att 60% 

av alla deltagare inte uppnådde tillräcklig mängd fysisk aktivitet och att 16% utförde ingen 

fysisk aktivitet över huvud taget (Aceijas, Waldhäusl, Lambert, Cassar & Bello-Corassa, 

2016). En ökad kroppsvikt på grund av förändrad livssituation i form av universitetsstudier är 

också en bidragande orsak till minskad fysisk aktivitet och ökat stillasittande (Pullman et al., 

2009). Sammantaget visar att universitetsstudenter utgör en grupp som löper ökad risk att 

drabbas av ohälsa relaterat till en fysiskt inaktiv livsstil. För att uppnå en rekommenderad 

mängd fysisk aktivitet, vilket kroppen är i behov av, behöver studenter lägga en del av sin 

fritid på fysisk träning eller fysisk aktivitet (FYSS, 2011). De flesta studier som finns 

publicerade fram till idag utgår från fysisk aktivitet. Det är således tydligt att det inte finns 

många studier gjorda på studenter riktade mot fysisk träning (Irvin, 2004; Aceijas et al., 2016; 

Pullman et al., 2009). Författarna till den här studien har valt att titta på fysisk träning bland 

studenter då vi anser att det är ett viktigt ämne som behöver belysas.  

Hälsa och studieresultat är starkt sammankopplade. Det har visat sig att individer som uppnår 

en tillräcklig mängd fysisk aktivitet (150 minuter aktivitet med måttlig intensitet eller 75 

minuter aktivitet med hög intensitet per vecka) uppnår bättre resultat under sin studietid (Al-

Drees et al., 2016). Fysisk aktivitet i form av aerobt arbete är bevisat ha en god effekt på vår 

hjärna och vår kognitiva förmåga. Koncentration, stresstålighet och självkänsla är också 

faktorer som påverkas positivt av att utföra fysisk aktivitet och träning (Hillman, Erickson & 

Kramer, 2008), vilket är viktiga faktorer att ha som studerande. 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aceijas%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27597797
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waldh%C3%A4usl%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27597797
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lambert%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27597797
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pullman%20AW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19370046
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aceijas%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27597797
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pullman%20AW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19370046
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Motivation och hinder till fysisk träning/aktivitet  

Forskning visar att studenter motiveras till fysisk träning och aktivitet av flera olika faktorer 

t.ex. för gemenskap, utseende, hålla vikten, mental hälsa och för att förbättra sin styrka och 

uthållighet. Egli, Bland, Melton och Czech (2011) skriver att hälsofrämjande 

motivationsfaktorer klassas högst hos studiens studenter. Killar motiveras generellt av inre 

faktorer så som att träna för att tävla och bli starka, medan tjejer motiveras av yttre faktorer 

vilket kan vara för att se bra ut och hålla god vikt (Egli et al., 2011; Finkenberg, DiNucci, 

McCune & McCune, 1994). Enligt en undersökning av Riksidrottsförbundet (2011) motiveras 

individer främst av att hålla sig i form, för att det är roligt och för att må bra. Även i den här 

undersökningen visades det att killar motiveras av inre faktorer och tjejer av yttre. Faktorer 

som verkar hindrande till fysisk träning och aktivitet är till stor del tidsbrist och pris (Aceijas, 

Waldhäusl, Lambert, Cassar & Bello-Corassa, 2016). Andra faktorer kan vara kognitivt-

emotionella, t.ex. att inte ha tillräckligt bra självförtroende inom fysisk aktivitet samt sociala 

faktorer som att aldrig ha vistats i fysiskt aktiva kretsar under sin uppväxt (Ashton, 

Hutchesson, Rollo, Morgan, Thompson & Collins, 2015). 

Kön och träningsformer 

Det finns idag mängder av olika fysiska träningsformer att utföra. En undersökning gjord av 

Riksidrottsförbundet, (2016) visade att de 10 vanligaste träningsformerna bland den svenska 

befolkningen (6-80 år) var gång, löpning, styrketräning, cykling, gruppträning, simning, 

fotboll, skidor, yoga/meditation samt dans. Studier har visat att det ofta skiljer sig mellan 

könen vilka typer av aktiviteter som väljs. Killar tenderar att välja styrketräning och 

lagidrotter medan tjejers träning riktar sig mot dans, gymnastik och yoga. “Manlig” träning 

innefattar styrka och snabbhet, medan “kvinnlig” träning istället innebär att bli graciös och 

elegant. Vissa träningsformer anses vara “neutrala” utifrån kön som t.ex. simning och basket 

(Riksidrottsförbundet, 2003; Chalabaev, Sarrazin, Fontayne, Boiché, & Clément-Guillotin, 

2013).   

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Finkenberg%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8177654
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=DiNucci%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8177654
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCune%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8177654
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCune%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8177654
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aceijas%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27597797
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waldh%C3%A4usl%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27597797
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waldh%C3%A4usl%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27597797
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lambert%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27597797
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Fysioterapeutisk anknytning till studenters träningsvanor 

Fysioterapeuten har god vetenskaplig kompetens kring ett liv i rörelse och dess betydelse för 

vårt fysiska- och psykiska välmående. En fysioterapeut har också en viktig roll i det 

preventiva arbetet för att motverka skador, sjukdomar och en inaktiv livsstil 

(Fysioterapeuterna, 2014). Från förskola till gymnasium ska en elevhälsa finnas tillgängligt 

med olika vårdinsatser som t.ex. sjuksköterska och kurator. Det finns inget krav på 

fysioterapeut/sjukgymnast (Skollag, SFS 2010:800). Vid universitet och högskolor förklarar 

högskoleförordningen att varje enhet ska ha tillgång till en studenthälsa med en förebyggande 

inriktning. Hur den bedrivs och vilka insatser som ska finnas med är valfritt och bestäms av 

varje enskilt lärosäte. Något krav på sjukgymnast/fysioterapeut finns inte 

(Högskoleförordningen, SFS 1993:100). Fysioterapeuter skulle kunna ha en viktig roll i ett 

preventivt arbete på ett universitet. Kompetens inom utformning av ergonomiska studieplatser 

och en aktivare studiemiljö skulle kunna utnyttjas. Föreläsningar om vikten av att träna och att 

bryta stillasittandet under dagen är andra viktiga bitar som kan inkluderas i arbetet (Healy et 

al., 2008). Kan vi förändra ett stillasittande beteende och arbeta för att få individer till en 

aktivare vardag finns stora vinster att erhålla för ett bättre studieresultat och framförallt en 

god hälsa hos studenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Healy%20GN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18252901
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Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga träningsvanor samt faktorer som motiverar eller hindrar 

till fysisk träning hos studenter vid Luleå tekniska universitet 

  

Frågeställningar 

1. Vilka träningsvanor har Luleå tekniska universitets studenter utifrån frekvens, 

duration, intensitet och träningsform?  

2. Finns det könsskillnader mellan olika träningsformer?  

3. Vilka faktorer motiverar till fysisk träning? 

4. Vilka faktorer upplevs som hinder till fysisk träning?    

5. Finns det skillnader mellan studenterna på olika utbildningsprogram vad gäller 

träningsfrekvens och motivation till fysisk träning? 

Material och Metod 

Studiedesign 

Studien är en retrospektiv kvantitativ tvärsnittsstudie med enkät som datainsamlingsmetod. 

Tvärsnittsstudier ger en ”ögonblicksbild” av fenomenet som studeras och används ofta vid 

kartläggningsstudier (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Urval   

Deltagarna i studien var studenter som läser termin 2 och 4 på programmen fysioterapeut 

(FT), civilingenjör med inriktning mot maskinteknik (CM), förskollärare, grundskollärare år 

1–3. Grundskollärare år 4–9 skickades enkäten endast till termin 4. De olika 

lärarutbildningarna benämndes i studien som lärarutbildning (L) och har inte studerats var för 

sig. Programmen valdes för att få så stor spridning som möjligt vad gäller studieinriktning. 

Terminerna valdes för att få en jämn fördelning av genomförd studietid. Deltagarnas kön 

visas i tabell 1 och deltagarnas ålder i figur 1. För att inkludera deltagare användes följande 

inklusionskriterier: 

• Studerar vid Luleå tekniska universitet 

• Studerar vid utvald utbildning (FT, CM, L)  

• Studerar termin 2 eller termin 4  
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Process 

Insamling av data gjordes med hjälp av enkätverktyget Evasys (Evasys, 2016) och skickades 

ut till deltagarnas personliga studentmail i 3 omgångar (fig. 2). I utskick 1 skickades enkäten 

till samtliga 3 program. I utskick 2 valde författarna att endast skicka till nya CM- och L-

studenter p.g.a. den höga svarsfrekvensen F jämfört med CM och L. Utskick 3 var en 

påminnelse till samtliga deltagare som inte svarat. En kort beskrivning om studien samt ett 

informationsbrev (bilaga 1) bifogades i mailet tillsammans med länken till enkäten. Samtliga 

mailadresser tillhandahölls av författarnas handledare. Enkäten var öppen för deltagarna att 

besvara under perioden 2017-03-07 till 2017-03-20.  

 

 

Figur 2. Flödesschema över urval och process för utskick av enkät. 

 

Mätinstrument 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar konstruerade författarna en enkät med 13 

frågor (bilaga 2). Enkäten var digital och konstruerades i enkätverktyget Evasys (2016). 

Enkätfrågorna gjordes obligatoriska, det vill säga att deltagarna inte kunde skicka in enkäten 

ifall någon fråga inte var besvarad eller att flervalsfrågorna besvarades med mer än möjligt 

angivet antal. Frågorna var egenkonstruerade och på så sätt inte validitet- och 

reliabilitetstestade. Frågan om “Vad motiverar dig till att träna?” var baserad och inspirerad 
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på resultat från tidigare studie av Finkenberg et al. (1994). Frågan “Om du inte tränar, vad är 

anledningen till det?” var delvis baserad på studien av Aceijas et al. (2016). Svarsalternativen 

för frågan kring träningsformer var grundad på en undersökning av Riksidrottsförbundet 

(2016), samt författarnas egna kunskaper kring olika träningsformer. För att skatta 

ansträngningsgrad vid fysisk träning användes en bild av Borg-skalan som är validitets- och 

reliabilitetstestad (Borg, 1982). Utvalda Borg-intervaller till enkäten var Borg 8–11 som 

motsvarar en låg intensitet, Borg 12–15 vilket motsvarar en måttlig intensitet och Borg 16–19 

motsvarar en hög intensitet (bilaga 2). Klickades svarsalternativ “nej” vid fråga 1.4 doldes 

samtliga frågor fram till fråga 4.1. 

 

Eftersom enkätfrågorna var egenkonstruerade och därmed inte validitet eller 

reliabilitetstestade gjordes en pilotstudie (Olsson et al., 2011). För att kvalitetstesta samt 

säkerställa att enkäten var förståelig och frågorna besvarade syftet genomfördes tre mindre 

pilotstudier. Pilotstudiens deltagare var killar och tjejer från F och CM. Vid de två första 

omgångarna fick deltagarna besvara enkäten på papper och samtidigt ge feedback muntligt 

direkt till författarna. Vid första tillfället deltog 4 personer. Vid andra tillfället deltog 6 

personer. Efter varje testomgång reviderades frågor och svarsalternativ för att göra enkäten 

mer lättförståelig. Deltagarnas feedback resulterade i fler svarsalternativ på frågorna om 

träningsformer och motivationsfaktorer samt ett förtydligande av frågorna kring Borg-skalan. 

Den slutgiltiga enkäten och dess layout testades digitalt i Evasys av två personer (Olsson et 

al., 2011). 

Analysmetod 

Analysen av data var deskriptiva analyser. Insamlad data från besvarade enkäter tillhandahölls 

direkt in i ett Exceldokument via Evasys (Evasys, 2016). Resultatet analyserades och 

bearbetades med hjälp av Microsoft Excel för Mac 2011 version 14.0.0. Medelvärde samt 

standardavvikelse beräknades på deltagarnas självskattade intensitet och frekvens av fysisk 

träning. Resultatet redovisades genom figurer med tillhörande text. Frågorna 3.2–4.1 

baserades på ett eller flera svarsalternativ per deltagare. Redovisades resultatet i procent (%) 

skedde det till närmast avrundat heltal. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Finkenberg%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8177654
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aceijas%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27597797
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Resultat 

Sammantaget visade resultatet på att studenter vid Luleå tekniska universitet ägnade sig mest 

åt styrketräning och konditionsträning. I genomsnitt tränade deltagarna 3,98 tillfällen i 

veckan. Det som i första hand motiverade deltagarna till fysisk träning var bättre hälsa och det 

som hindrade var tidsbrist.  

Tabell 1. Fördelning av antal tjejer respektive killar i antal. 

 Tjej Kille Total 

Samtliga inkluderade deltagare 49 31 80 

FT 22 9 31 

CM 2 19 21 

L 25 3 28 

 

Av 277 tillfrågade deltagare var det 32% som skickade in enkäten vilket betyder att 188 inte 

svarade. Nio inskickade enkäter exkluderades pga. ofullständigt ifyllda svar. Resultatet 

baserades därför på 29% korrekt ifyllda enkäter. Fyrtionio procent av tillfrågade 

fysioterapeuter, 19% av tillfrågade civilingenjörer och 27% av tillfrågade lärarstudenter 

besvarade enkäten.  

 

Figur 1. Fördelning av deltagarnas ålder. 
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Frekvens 

Resultatet av frekvens av fysisk träning visade på ett medelvärde och en standardavvikelse av 

3,98 (+/- 2,4) träningstillfällen/vecka. En relativt jämn fördelning mellan 2 tillfällen till 6 eller 

fler tillfällen/vecka visades hos studiens deltagare. Tjugo procent av deltagarna i studien 

tränade 0 tillfällen i veckan (fig. 3). 

 

Figur 3. Träningsfrekvens under en normal vecka, redovisat i procent. 

Duration 

Resultatet visade ett medelvärde på 45 minuter/träningstillfälle. Ungefär 40% av deltagarna 

tränade 60 minuter vid varje träningstillfälle (fig. 4). 

 

Figur 4. Träningsduration per träningstillfälle, redovisat i procent. 
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Intensitet 

Resultatet visade ett medelvärde av 0,4 (+/-0,85) träningstillfällen på Borg 8–11. Ett 

medelvärde på 2,0 (+/- 1,6) tillfällen på Borg 12–15 och 1,8 (+/- 1,07) tillfällen på Borg 16-19 

(fig. 5). 

 

Figur 5. Skattad intensitet vid träningstillfällen hos samtliga deltagare, redovisat i procent. 

Träningsform 

Resultatet av huvudsakliga träningsformer hos samtliga deltagare visade att styrketräning 

(39%) och konditionsträning (28%) var vanligast (fig. 6). 

 

Figur 6. Huvudsakliga träningsformer hos samtliga deltagare, redovisat i procent. 
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Styrketräning utfördes mer bland killar (49%) jämfört med tjejer (34%). Konditionsträning 

låg på 33% för killar och 25% för tjejer. Lagsport och racketsport var mer populärt bland 

killar medan dans och yoga/pilates var överrepresenterade bland tjejer (fig. 7). 

 

Figur 7. Fördelning av huvudsakliga träningsformer mellan könen, redovisat i procent. 

Motivationsfaktorer 

De faktorer som visade sig motivera till fysisk träning hos samtliga deltagare var bättre hälsa 

(30%), att det är roligt (19%) och att bli stark och uthållig (12%) (fig. 8). 

 

Figur 8. Huvudsakliga motivationsfaktorer till fysisk träning hos samtliga deltagare, 

redovisat i procent. 
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Hinder 

Tidsbrist (30%) var i majoritet det klart största hindret till fysisk träning. Andra intressen 

(15%), långvarig sjukdom (15%) och omotivation (15%), har också visat sig vara hinder (fig. 

9). 

 

Figur 9. Huvudsakliga hinder till fysisk träning hos samtliga deltagare, redovisat i procent. 

Skillnader mellan utbildningsprogram i träningsfrekvens och motivationsfaktorer 

Medelvärdet för FT var 4,5 träningstillfällen. Medelvärdet var 2,6 träningstillfällen per vecka 

för CM. Medelvärde låg för L på 2,8 träningstillfälle per vecka (fig. 10). 

 

Figur 10. Träningsfrekvens per program under en normal vecka, redovisat i procent. 
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De största motivationsfaktorerna för FT var bättre hälsa (25%) och roligt (24%). För CM var 

det bättre hälsa (28%) samt stark och uthållig (18%). L ansåg att bättre hälsa (38%) och 

utseende (18%) var de mest betydande faktorerna (fig. 11).    

 

Figur 11. Huvudsakliga motivationsfaktorer per program, redovisat i procent. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Valet att göra en retrospektiv kvantitativ tvärsnittsstudie med enkät som datainsamlingsmetod 

ansågs lämplig utifrån studiens syfte samt frågeställningar. En enkätundersökning är en 

lämplig metod när omfattande attityder och förhållanden hos en stor grupp ska studeras 

(Olsson et al., 2011). 

 

Enkäten bestod helt av egenkonstruerade frågor vilket betyder att enkäten inte är validitet och 

reliabilitetstestad. På grund av detta fanns inte en fullständig intern validitet, som innebar en 

osäkerhet i tillförlitlighet och vetenskapligt värde som instrument. För att öka den interna 

validiteten gjordes en pilotstudie. Tio deltagare fick verbalt ge feedback under tiden de 

svarade på enkäten. Dessa deltagare visste inget om studien och var för författarna okända 

förutom deras studieinriktning.  Metoden har visat sig vara bra vid beslutsfattande och kritiskt 

tänkande. Det ifrågasätter också validiteten genom att deltagaren uppmärksammar något som 

är oklart genom att direkt säga det högt (Olsson et al., 2011; Hauge et al., 2015). Positivt med 

pilotstudien var att den genomfördes i två omgångar och reviderades efter varje testomgång. 

Enkäten blev mer lättförståelig och författarna fick reda på om frågorna var ställda på ett 

sådant sätt att de besvarade syftet. En annan fördel med pilotstudien var att deltagarna 

representerade två av de valda studieinriktningarna vilket innebar att frågorna var testade på 

individer med liknande förutsättningar som studiens deltagare. Detta gav enkäten högre 

validitet. Att göra en större pilotstudie hade varit fördelaktigt för att få ytterligare feedback 

och input. 

En gynnsam faktor med egenkonstruerade frågor var att författarna kunde styra helt över de 

frågor som ställdes och inte behövde anpassa irrelevanta frågor utifrån studiens syfte. Enkäten 

hölls kort för att inte mista deltagare på grund av tidsbrist eller ointresse. Slutna frågor valdes 

för att minska svarstiden samt gjorde enkäten enkel att fylla i. Med en egenkonstruerad enkät 

kunde valfritt skattningsinstrument väljas för att besvara studiens syfte. Enkätens 

svarsalternativ vid frågorna om fysiska träningsformer och faktorer som motiverar eller 

hindrar till fysisk träning, baserades på tidigare studier vilket ökade den interna validiteten. En 

nackdel med en enkätundersökning kan vara att frågorna inte gav chans till fördjupade svar 

inom ämne. En kvalitativ intervjustudie hade troligen uppnått sådana svar. På grund av 

studiens kartläggande syfte ansåg författarna att det var irrelevant med fördjupade svar. 
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Ordningen på svarsalternativen behövde också tas i beaktning då författarna menade att det 

kan ha funnits en risk att de första alternativen endast valts. Detta kan ha berott på att 

deltagaren t.ex. inte funderat över samtliga alternativ. 

Borg-skalan användes i studien vid självskattning av ansträngningsgrad. Instrumentet är bra 

för att skatta upplevd ansträngning för både konditions och styrketräning samt är validitet och 

reliabilitetstestad vilket styrker den interna validiteten (Borg, 1982). Ett annat instrument som 

länge var tänkt att användas var International physical activity questionnaire (IPAQ) (Ekelund 

et al., 2016). Detta instrument valdes till slut bort då den i huvudsak använder 

andningsfrekvens som skattningsskala och tittar på fysisk aktivitet, vilket inte ansågs relevant 

utifrån den här studiens syfte. Författarna bedömde att Borg-skalan var ett mer universellt 

skattningsinstrument vid både styrke- och konditionsträning eftersom skattning sker utifrån 

upplevd ansträngning och inte utifrån andningsfrekvens. En högre ansträngning vid 

styrketräning behöver inte motsvara en högre andningsfrekvens som vid konditionsträning. En 

bredare sökning av olika mätinstrument hade kunnat göras för att se om det fanns redan 

anpassade formulär att använda som mall eller grund i studien. Som tidigare nämnt var antalet 

studier på studenter och fysisk träning lågt. Därför ansåg författarna att denna del av 

forskningen behöver utvecklas och valde att undersöka vilka strukturerade och planerade 

träningsvanor studenter har. 

När den slutgiltiga digitala enkäten testades var inställningen sådan att det inte var möjligt att 

skicka in enkäten utan korrekt ifyllda frågor. Denna åtgärd gjordes för att minimera det 

interna bortfallet där flervalsfrågorna hade begränsning på max två svarsalternativ och ingen 

fråga var möjlig att lämna tom. När resultaten analyserades upptäcktes det att inställningen 

hade försvunnit vilket ledde till internt bortfall och därför valde författarna att exkludera de 

ofullständigt ifyllda enkäterna. De som föll bort var deltagare som inte fyllt i kön eller de som 

fyllt i att de tränar men sedan ej besvarat resterande frågor. En svaghet med ett digitalt 

enkätverktyg är att det finns risk att teknik inte fungerar optimalt (Olsson et al., 2011). 

Svarsfrekvensen låg på 29% och är långt under 50–60% som är en önskvärd miniminivå för 

att kunna dra generaliserande slutsatser kring resultatet (Olsson et al., 2011). En möjlig orsak 

till det stora externa bortfallet kan ha berott på att studenter ofta blir tillfrågade att delta vid 

enkätundersökningar och var därför inte intresserade att delta. Författarna ansåg också att det 

fanns en risk att inte hinna läsa sin mail under den tiden enkäten var öppen. I en artikel av 

Nota, Strooker & Ring, (2014) har det framkommit att en högre svarsfrekvens uppnås när 
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deltagarna får enkäten i pappersform jämfört med digitalt. Detta sätt kan dock ifrågasättas då 

det kan upplevas som tvingande samt att anonymiteten försvinner till viss del. Det skulle 

också kräva väldigt mycket mer tid och arbete för författarna att arrangera sådana tillfällen. 

Eftersom studien är baserad på tre förutbestämda program hade det blivit svårt att dela ut 

enkäten i pappersform då studenterna kan befinna sig var som helst på universitetsområdet. 

Baserat på dessa faktorer valdes en digital enkät. För att minimera det externa bortfallet 

skickades också en påminnelse till deltagarna. På grund av tidsbrist hos författarna skickades 

inte en andra påminnelse vilket troligen hade resulterat i fler svar. Det skrevs tydligt ut i 

informationsbrevet att även de som inte tränar skulle besvara enkäten för att ytterligare 

minska det externa bortfallet. Trots detta är det troligt att majoriteten av de som inte var 

intresserade av träning har fallit mellan stolarna och påverkar resultatet negativt (Olsson et al., 

2011).   

Då enkäten skickades ut till ett universitet samt begränsat antal terminer och program 

minskade den externa validiteten i studien. Ett större utskick hade kunnat göras för att nå 

ytterligare studenter. Sett till en procentuell svarsfrekvens hade det förmodligen inte 

förändrats. På grund av resultatets låga externa validitet kan vi inte dra några generella 

slutsatser för Luleå tekniska universitet samt andra universitet i Sverige (Olsson et al., 2011). 

Övriga eventuella felkällor är att avrundning gjordes till närmsta heltal och vissa summeringar 

blev inte alltid 100%. Vid närmare granskning gav detta inga större förändringar i resultatet. 

Resultatdelen bearbetades manuellt i Excel men korrekturräkning gjordes flera gånger för att 

minska felkälla. Om författarna hade lagt ner mer tid på att lära sig hur programmet fungerade 

skulle felkällan troligen minskats. Recall bias, vilket kan innebära svårighet i att minnas 

händelser, kan ha uppkommit vid den här retrospektiva studien (Bradburn, Rips & Shevell, 

1987). Det finns också en risk att enkäten inte besvarades helt ärligt. Författarna anser att det 

var viktigt att ta hänsyn till resultatet då risken fanns att individer har valt att t.ex. skryta om 

sin träning. Detta kan ha gjorts för att framstå som mer fysisk aktiv då de flesta individer idag 

verkar veta att fysisk träning är viktigt för hälsan.  
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Resultatdiskussion 

Vilka träningsvanor har Luleå tekniska universitets studenter utifrån frekvens, 

duration, intensitet och träningsform? 

Resultatet visade att deltagarna utförde fysisk träning med en genomsnittlig frekvens på 3,98 

tillfällen under för dem en normal vecka. Deltagarnas duration per träningstillfälle hamnade 

på ett medelvärde av 45 minuter. Resultatet visade att 0,4 tillfällen per vecka utfördes på 

intensitetsnivå Borg 8–11. Två träningstillfällen på måttlig intensitetsnivå Borg 12–15 och 1,8 

tillfällen på hög intensitetsnivå Borg 16–19. Huvudsakliga träningsformer var styrketräning 

samt konditionsträning på egen hand. Resultatet pekar på och kan sammanfattas som att 

studenter vid Luleå tekniska universitet uppnår en nivå av fysisk träning som rekommenderas. 

Detta utifrån frekvens, duration, intensitet och träningsform baserat på FYSS (2011) 

rekommendationer om fysisk aktivitet på minst 150 minuter/vecka med minst måttlig 

intensitet eller tex. 75 minuter/vecka med hög intensitet. Två tillfällen styrketräning bör också 

tillkomma. Resultatet pekar också mot en högre andel universitetsstudenter som uppnår 

rekommendationerna jämfört med tidigare publicerade forskningsresultat. Aceijas et al. 

(2016) presenterade i sin studie att en stor andel av universitetsstudenter (n=468) generellt sett 

inte uppnår rekommenderad nivå av fysisk aktivitet av 30 minuter/dag 7 dagar i veckan. En 

svårighet med att jämföra studiens resultat med resultatet i denna studie var att 

rekommendationer kring fysisk aktivitet är olika. Aceijas et al. (2016) utgick ifrån 30 

min/dag. I reviewartikeln av Irwin. (2004) jämfördes studenters fysiska aktivitet (n=35,747) 

med ACSM’s riktlinjer som motsvarar FYSS (2011) rekommendationer. Studien visade att 

studenterna inte uppnådde riktlinjerna. Det stora antal deltagare studierna har undersökt 

fångade troligen fler inaktiva individer. Den här aktuella studien har fokuserat på fysisk 

träning och gör det svårt att jämföra med Irwin et al. (2004) och Aceijas et al. (2016) resultat 

då de båda undersökt fysisk aktivitet. Författarna tror att det positiva resultatet, vilket skiljde 

sig från tidigare forskning, kan ha berott på att de som tränar ofta har ett stort intresse för 

träning och dess fördelar. Detta kan ha lett till att individen gärna förmedlar sin utförda fysisk 

träning.   

FYSS rekommendationer är som tidigare nämnt baserade på både fysisk träning och aktivitet. 

Då den här studien fokuserade på fysisk träning kan det ha funnits deltagare som besvarade 

enkäten men inte uppnådde rekommendationerna med enbart fysisk träning. Dessa skulle 

tekniskt sett ha kunnat nå upp till rekommendationerna om individen haft en tillräckligt 
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fysiskt aktiv vardag utöver träningen. Det kan även ha funnits deltagare som aldrig tränar 

planerat eller strukturerat men trots det kunnat uppnå rekommendationerna tack vare en 

tillräckligt fysisk aktiv vardag (FYSS, 2011). En bidragande orsak till det positiva resultatet 

kan enligt författarna ha berott på att Luleå tekniska universitet har en stor träningsanläggning 

placerad på universitetsområdet med goda möjligheter till fysisk träning. Vilket kan ha gjort 

att även om studierna krävt mycket tid går det fort att ta sig till träningsmöjligheter.  Det finns 

även sektioner för olika tränings- och aktivitetsformer att delta i (Luleå tekniska universitet, 

2016). 

Vilka faktorer motiverar till fysisk träning? 

Huvudsaklig motivationsfaktor till fysisk träning visade sig vara relaterat till en bättre hälsa. 

Därefter kom faktorerna att träning är roligt och för att bli stark och uthållig. Tidigare fann 

Egli, Bland, Melton & Czech, (2011) också i sin tvärsnittsstudie med över 2 000 deltagande 

studenter att den faktor som generellt motiverade studenterna till fysisk aktivitet var 

hälsorelaterat, dvs. att ha bra hälsa och undvika ohälsa. Att träna för att det är roligt klassades 

högre för dem som håller på med lagsport men var inte en lika viktig faktor för de som ägnar 

sig åt individuell träning (Kilpatrick, Hebert & Bartholomew, 2005). Detta skiljde sig från vår 

studie då roligt klassades högt och majoriteten av alla deltagare tränar individuellt. I studien 

av Kilpatrick et al. (2005) har det även framgått att de 233 undersökta amerikanska 

studenterna motiverades av utseendefaktorer som ej visats lika tydligt i vårt resultat. 

Att bättre hälsa låg högt ansåg författarna visa på en utbredd kunskap om vilka fördelar som 

finns med fysisk träning och att deltagarna troligen strävar efter att må bra. En annan möjlig 

förklaring till att bättre hälsa och att det är roligt klassades högt var att studien inkluderade en 

något större mängd FT studenter vilka ofta har ett intresse i att vara fysiskt aktiv och träna. 

Dessutom är fysisk aktivitet och fysisk träning ett av fysioterapeuters viktigaste verktyg och 

därför ingår studier i ämnet i fysioterapeututbildningen som ger studenterna fördjupade 

kunskaper inom området. Människor tenderar att motiveras av inre faktorer som upplevs ge 

autonomi och en känsla av att känna sig duktig (Deci & Ryan, 2000). Upplevs dessa känslor 

borde det bero på att individen tycker något är intressant och roligt vilket troligen leder till att 

det utförs. 
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Vilka faktorer upplevs som hinder till fysisk träning? 

Främsta hindret till fysisk träning hos studiens deltagare var tidsbrist. Andra faktorer var 

långvarig sjukdom, andra intressen eller att de helt enkelt var omotiverade till fysisk träning. 

En kvalitativ intervjustudie bland män (medelålder 20,8 år) som syftade till att få en fördjupad 

förståelse för faktorer som motiverar samt hindrar till en god livsstil relaterat till mat och 

fysisk aktivitet fann författarna att tidsbrist var en av de största faktorerna till att deltagarna 

inte tränar (Ashton, Hutchesson, Rollo, Morgan, Thompson & Collins. 2015). Studenter kan 

utsättas för höga stressnivåer (Vankim & Nelson, 2013; Aboalshamat, Hou, & Strodl, 2015) 

då övergången från tonåring till vuxen samt att börja på universitet innebär stora förändringar 

i livet. Faktorer som långa dagar och krav på godkänt studieresultat kan också varit en orsak 

till att individer inte prioriterar eller känner att de har tid till fysisk träning samtidigt som 

studierna pågår. Stress och fysisk aktivitet är nära sammankopplat och det är bevisat att de 

som tränar mindre mår sämre psykiskt (Vankim et al., 2013). Detta skulle kunna leda till en 

negativ spiral vilket bidrar till att individen känner sig mindre motiverad att lägga ner tid på 

fysisk träning. Som tidigare nämnts är intresset kring fysisk träning en stor del till att faktiskt 

motiveras att utföra det. Individer som inte känner att det är viktigt, intressant eller att de inte 

ger en känsla av autonomi, kommer troligen inte lägga ner lika mycket tid på sin fysiska 

träning (Deci et al., 2000).  

Finns det skillnad mellan studenterna på olika utbildningsprogram vad gäller 

träningsfrekvens och motivation till fysisk träning?   

Resultatet visade på en markant större träningsfrekvens hos FT än hos CM och L. FT tränade 

nästan dubbelt så mycket jämfört med övriga program och innebär att CM och L inte når upp 

till rekommenderad träningsfrekvens enligt FYSS (2011), då durationen är i snitt 45 minuter 

per tillfälle. I en studie av Chevan & Haskvitz, (2010) har fysioterapeuter (n=923), 

fysioterapeutstudenter (n=210) samt fysioterapeutassistenters (n=105) träningsmängd jämförts 

mot “vanlig” befolkning i USA. Där har det tydligt framgått att fysioterapeuter når upp i 

rekommenderade aktivitetsnivåer och de är mer fysiskt aktiva än jämförande 

befolkningsgrupp. Detta stämmer överens med resultatet i den här studien och bekräftar då att 

fysioterapeutstudenter tränar mer än övriga studenter. Bättre hälsa låg högst hos samtliga 

program medan FT också motiverades av att träning är roligt medan CM av styrka och 

uthållighet och L av utseende. Fysioterapeuter utbildas i att lära andra att träna fysiskt och har 

troligen ett grundintresse för fysisk aktivitet och en kropp i rörelse. De kunskaper 

utbildningen ger inom fysisk aktivitet och träning bidrar sannolikt till att dessa individer väljer 
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att applicera kunskapen på sig själva. Resultatet gällande CM och L berodde troligen inte på 

vald studieinriktning utan snarare på att det är majoritet killar respektive tjejer. Dessa 

slutsatser dras baserat på tidigare studier som undersökt motivationsfaktorer till fysisk 

aktivitet för killar och tjejer var för sig. Det har visat sig att killar till stor del väljer att träna 

för att öka inre faktorer som att bli starka men även för att öka prestationen i olika idrotter. 

Tjejer motiveras istället mer av yttre faktorer som sitt utseende och viktkontroll (Egli et al., 

2011). Detta stämmer överens med den här studiens resultat då stor majoritet av L var tjejer 

och samtliga deltagande CM var killar. 

 

Finns det könsskillnader mellan olika träningsformer? 

Styrketräning och konditionsträning på egen hand låg högt för både tjejer och killar men var 

något högre för killar ihop med lagsport och racketsport. Dans och yoga/pilates var 

överrepresenterade bland tjejer. I en tidigare studie av Firebaugh (1989) fann författaren att 

män tenderade att vara mer representerade i aktiviteter så som styrketräning, löpning och 

lagsporter. Tjejer ägnade sig mer åt att gå samt åt dans och aerobics. Förmodligen ligger detta 

synsätt djupt rotat hos oss människor, att killar ofta har fått rollen som stark och tuff medan 

tjejer har ansetts vara fina och graciösa. Trots att denna syn har börjat förändras finns det 

fortfarande mycket kvar i tankesättet synnerligen på grund av att människan anpassar sig efter 

samhällets ideal. Troligen avspeglar detta sig i vilken träningsform tjejer och killar väljer att 

utföra utifrån vad resultatet av den fysiska träningen blir på kroppen (Cash, Novy & Grant. 

1994; Chalabaev, Sarrazin, Fontayne, Boiché, & Clément-Guillotin, 2013). Den tid som 

media ägnar åt “manlig” idrott är väsentligt mycket större jämfört med “kvinnlig” idrott 

(Chalabaev et al, 2013) och kan spela en viktig roll i vad individen väljer för träningsform. 

Om en tjej aldrig syns i “manligt” idrottssammanhang är troligen inte chansen så stor att idén 

att börja med det infinner sig heller. 

Klinisk implikation 

Fysioterapeuten har goda kunskaper kring fysisk träning och aktivitet och är vanligtvis den 

profession andra väljer att referera till vad gäller just detta. Kompetens och licens är de 

argument som används till fysioterapeuters fördel då denna profession bygger på vetenskaplig 

grund. Fysioterapeuter utbildas till att bli en auktoritet inom fysisk träning och fysisk aktivitet 

vilket ger en god kontroll och kvalitet för att sprida kunskapen vidare (Williford, Barfield, 

Lazenby, & Olson, 1992; Fysioterapeuterna, 2014). Detta gör att fysioterapeuten har goda 

möjligheter att hjälpa, förmedla och motivera universitetsstudenter att fysiskt träna mer och 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cash%20TF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8022678
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Novy%20PL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8022678
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grant%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8022678
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rätt för att uppnå FYSS (2011) rekommendationer. En kanadensisk studie hävdar att det går 

att ersätta ämneslektioner med lektioner i form av fysisk aktivitet utan att försämra 

studieresultatet (Trudeau & Shepard, 2008). Regelbunden fysisk aktivitet har visat ge stora 

effekter på vår hjärna med stora skillnader i exekutiva hjärnfunktioner. De exekutiva 

förmågorna att koncentrera sig, planera och ta initiativ är de som eftersträvas i skolan och när 

det nu är klarlagt att det är fysisk aktivitet som ger detta allra bäst, vore en ökad andel 

fysioterapeuter inom studenthälsan på universitet önskvärt (Hansen, 2016). Fysioterapeuten 

skulle kunna arbeta preventivt med ohälsa och ergonomi. De skulle också kunna ge 

föreläsningar om fysisk aktivitet och hur studenter kan applicera kunskapen för att minska 

stillasittandet under långa dagar och inspirera till fysisk träning på fritiden.  

Konklusion  

Utifrån frekvens, duration, intensitet och träningsform baserat på FYSS (2011) 

rekommendationer pekade studiens resultat på att deltagande studenter vid Luleå tekniska 

universitet generellt uppnådde dessa krav, däremot fanns skillnader mellan studenter på olika 

program. Huvudsaklig motivationsfaktor till fysisk träning var för en bättre hälsa och 

huvudsakligt hinder var tidsbrist. Studien visade även att FT la ner mer tid på fysisk träning 

jämfört med resterande två grupper. P.g.a. stickprov från ett universitet och det låga antalet 

deltagare var det svårt att dra generella slutsatser. Fler studier inom ämnet krävs för att kunna 

fastställa svenska universitetsstudenters träningsvanor. 
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det är dags för examensarbete. Vi har valt att göra en enkätstudie med syfte att kartlägga 

träningsvanor samt faktorer som motiverar eller hindrar till fysisk träning hos studenter vid 

Luleå tekniska universitet. 
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Att medverka i studien är frivilligt, men har du lämnat in enkäten finns det ingen möjlighet att 

avbryta ditt deltagande. Som deltagare blir du helt anonym och inga svar kommer kunna 

identifieras eller härledas till dig. Resultatet kommer redovisas på gruppnivå vilket betyder att 

inga enskilda svar publiceras. Insamlad information kommer endast läsas av oss och vår 

handledare samt förvaras på låsta datorer. 
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