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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka om en individs tro och självtillit på sin egen 

förmåga att genomföra uppgifter (så kallad self-efficiacy) vid start av en 

träningsperiod påverkar kommande träningsfrekvens. Ett sekundärt syfte var att 

studera om deras intentioner av hur ofta de skulle vilja träna och den faktiska 

träningsfrekvensen påverkas av self-efficacy. Frågeställningarna var dels 

”Påverkar self-efficacy träningsfrekvens?” och dels ”Påverkar self-efficacy 

förmågan att uppnå uppsatta intentioner av träningsfrekvens?”. 

Metod 
En kvantitativ metod har valts med enkäter. Urvalet gjordes till de individer som 

tecknat ett medlemskap på minst sex månader på en specifik träningsanläggning 

under en viss tid och som dessutom behärskade svenska i tal och skrift. Studien 

baseras på 36 enkäter. Individerna har fyllt i en enkät vid inskrivningen på 

anläggningen, sedan har dessa individer följts via ett datasystem i tre månader för att 

undersöka träningsfrekvensen.  

Resultat 
Resultaten visade att varken ålder, kön, tidigare träning, motiv för träning, intentioner 

avseende intensitet och längd på träningspassen, upplevd hälsa samt 

träningsspecifik self-efficacy påverkar träningsfrekvensen under tre månader. Det 

enda som signifikant påverkade träningsfrekvensen var intentionen av 

träningsfrekvensen. Det återfanns inte heller någon signifikant skillnad mellan 

träningsspecifik self-efficacy och måluppfyllnad. 

 

Slutsats 

Studien visar att upplevd träningsspecifik self-efficacy inte påverkar vare sig 

träningsfrekvens, intensitet eller duration eller förmågan att uppnå uppsatta 

intentioner av träningsfrekvens i denna studie.  
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

Vi människor är skapta för rörelse, vi är genetiskt anpassade för att leva ett fysiskt 

aktivt liv. Fysisk inaktivitet är dock ett globalt samhällsproblem1, framförallt i i-länder, 

med många välfärdssjukdomar som följd2.  

 

Enligt WHO är mellan 40 och 50 % av befolkning i höginkomst länder inte tillräckligt 

fysiskt aktiva. Fysisk inaktivitet är den fjärde ledande riskfaktorn för dödlighet. Detta 

resulterar i negativa effekter på deras hälsa och välbefinnande.3 

 

1.2 Bakgrund 
 

Många människor väljer idag att bli medlemmar och börja träna på olika typer av gym 

och friskvårdsanläggningar för att medvetet prioritera sin egen hälsa. Dock är det 

långt ifrån alla som fullföljer det de har påbörjat. Många studier visar att allt från 40-

65 % av deltagare som påbörjar ett träningsprogram avbryter inom de första sex 

månaderna4,5,6,7,8. Den mest kritiska perioden för avbrytande av träningsprogram är 

de tre första månaderna9. De tre vanligaste orsakerna individer uppger till inaktivitet 

är upplevd tidsbrist, brist på energi och brist på motivation10.   

 

Stora hälsointerventioner har under flera årtionden på olika sätt försökt få individer att 

förändra beteenden, bland annat via information om fördelarna med fysisk aktivitet 

och riskerna med inaktivitet. Trots dessa interventioner, som blir fler och fler, ser man 

                                                
1 World Health Organization, Prevalence of insufficient physical activity, 2012-04-24. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 James J. Annesi, ”Effects of a cognitive behavioral treatment package on exercise attendance and drop out”, 
European Journal of Sport Science, 3 (2003:2), s. 2. 
5 Robert S Weinberg & Daniel Gould, Foundation of Sport and Exercise Psychology, 4th ed. (Champaign, IL, 
Human Kinetics, 2007), s. 419. 
6 Johan Faskunger & Erik Hemmingsson, Vardagsmotion – Vägen till hållbar hälsa, (Stockholm: Forum, 2005), 
s. 94. 
7 James J. Annesi, “Effects of a computer feedback treatment and behavioural support protocol on drop out from 
a newly initiated exercise program”, Perceptual and Motor Skills, 105 (2007), s. 55. 
8 James J. Annesi, “Relationship of social cognitive theory factors to exercise maintenance in adults”, Perceptual 
and Motor Skills, 99 (2004), s. 142. 
9 Annesi, 105, 2007, s. 57 
10 Weinberg, 2007, s. 418.  
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inte någon ökning av fysisk aktivitet11. En del forskare anser att interventioner i syfte 

att främja vidmakthållande av fysisk aktivitet bör vara ”baserade på en teoretisk 

utgångspunkt”12. 

 

Fysisk aktivitet avser alla former som ger en ökad energiutgift oavsett om det är 

medvetna eller omedvetna rörelser, planerad eller oplanerade rörelser. Träning är en 

speciell typ av fysisk aktivitet. Den bedrivs i regel med hög intensitet, är planerad och 

har en målsättning. Vardagsmotion hamnar i regel i kategorin fysisk aktivitet men 

räknas inte som träning. Ett psykologiskt begrepp som self-efficacy, som är en typ av 

självtillit och individs tro på sin egen förmåga att genomföra uppgifter, har visat sig 

var en tillförlitlig faktor vid både uppstarter och vidmakthållande av träning13. Self-

efficacy har sitt ursprung ur den socialkognitiva teorin. Detta gör att den 

socialkognitiva teorin till en potentiell utgångspunkt vid skapande av dessa 

hälsointerventioner14.  

 

Frågan är då om self-efficacy påverkar individer att påbörja regelbunden träning samt 

vidmakthålla denna över tid och om det påverkar förmågan att nå sina mål angående 

träningsfrekvens? 

 

1.3 Tidigare forskning 
 

Det finns mycket forskning gjord på träning och fysisk aktivitet och olika typer av 

beteendeförändringar. Det finns en del forskning gjord på self-efficacy. De flesta 

studier har fokus på specifika tillstånd alternativt grupper och träning.  

 

I en studie från 200515 undersöktes huruvida upplevd generell self-efficacy är en 

universell psykologisk faktor som påverkar flera olika mänskliga beteenden, så som 

personlighet, välbefinnande, relationer, stress och prestationsförmåga. I studien 
                                                
11 James J. Annesi & Jennifer L. Unruh, ”Effects of the coach approach intervention on dropout rates among 
adults initiating exercise programs at nine YMCAs over three years”, Perceptual and Motor Skills, 104 (2007), s. 
459. ; Faskunger, s. 62. 
12 Annesi, 2004, s. 142.; James J. Annesi, “Relationship of social cognitive theory factors to exercise 
maintenance in adults”, Perceptual and Motor Skills, 99 (2004), 142. 
13 Ibid. 
14 Ibid,  s. 143. ; Annesi, 2003:2, s.1. 
15 Ralf Schwarzer, Benicio Gutiérrez-Dona & Alexandra Luszcynska,, “General self-efficacy in various domains 
of human functioning: Evidence from five countries”, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY, 40 
(2005:2), s. 83ff. 
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deltog 8796 individer från Costa Rica, Tyskland, Polen, Turkiet och USA. Resultatet 

visade ett samband mellan upplevd self-efficacy och de valda variablerna. Hög 

upplevd self-efficacy återfanns vid variabler som hög optimism, självreglering och 

självkänsla (self-esteem). Låg upplevd self-efficacy framkom i samband med 

variabler som depression och ångest. I studien undersöktes även sambandet mellan 

self-efficacy och akademiska prestationer. Sambandet mellan self-efficacy och 

personlighetsdragen i form av ovanstående variabler var stabila hos individer i de 

olika kulturerna. Således verkar upplevd self-efficacy påverka flera psykologiska 

företeelser. 

 

En annan studie16 undersökte om self-efficacy influerade beredskapen till 

förändringar vid olika beteendeförändringar, vilket in om den transteoretiska 

modellen kallas SOC (stage of change). Tre beteendeförändringar undersöktes: 

uppstart av fysisk aktivitet, förmåga att sluta röka och reducera fettintag i kosten. Alla 

tre beteendeförändringar fick resultatet att dessa specifika self-efficacy har betydelse 

och influerar individens förmåga att förändra ett beteende. Vid träningsspecifik self-

efficacy återfanns ett tydligt samband. Individer med ett uppmätt högt self-efficacy 

påvisade också störst förändring, medan det konstaterades att individer med ett lågt 

uppmätt self-efficacy uppvisade en mindre, om än signifikant förändring. 

 

2008 utfördes en amerikansk longitudinell träningsstudie17 under åtta veckor där 52 

collegestudenter deltog. Self-efficacy uppmättes i början av studien. Resultatet 

visade att de studenter som hade lägre träningsfrekvens och avbröt träningen i förtid 

hade signifikant lägre uppmätt self-efficacy innan träningsperiodens uppstart. 

Flera andra studier visar att self-efficacy är en stark förutsägande faktor vid uppstart 

och vidmakthållande av olika typer av fysisk aktivitet18,19,20. Upplevd self-efficacy har 

                                                
16 Erin L. O’Hea, Edwin D. Boudreaux, et. al, “Stage of Change Movement Across Three Health Behaviors: The 
Role of Self-efficacy, American Journal of Health Promotion, 19 (2004), s. 94-102. 
17 Julie Sullum, Matthew M. Clark & Theresa K. King, ”Predictors of Exercise Relapse in a College Population”, 
Journal of American College Health, 48 (2008), s. 175-180. 
18 Stuart J.H. Biddle, Nikos Chatzisarantis, Martin S. Hagger, ”The influence of self-efficacy and past behaviour 
on the physical activity intentions of young people”, Journal of Sports Sciences, 19 (2001), s. 711-725 
19 Paul M. Wright, Sheng Ding & Weidong Li, “Relations of perceived physical self-efficacy and motivational 
responses toward physical activity by urban high school students”, Perceptual and Motor Skills, 101, (2005), s. 
651-656.  
20 Daniel Gould, Allen Jackson, Robert Weinberg, “Expectations and Performance: An Empirical Test of 
Bandura’s Self-efficacy Theory”, Journal of sports psycology”, 1 (1979), s. 320-331. 
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också visat sig vara en stor sporre och kraft till att forma intentioner till träning och att 

sedan även vidmakthålla detta över tid21.  

 

1.4 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien var att undersöka individer som blivit medlemmar på ett 

gym/friskvårdsanläggning och deras uppstart av träning. Fokus låg på individernas 

träningsfrekvens som verkar vara en viktig faktor för många hälsoeffekter av träning 

och om detta påverkas av self-efficacy, det vill säga en individs tro och självtillit på 

sin egen förmåga att genomföra uppgifter, vid början av träningsperioden, men även 

om deras intentioner hur ofta de skulle vilja träna (träningsfrekvens) och den faktiska 

träningsfrekvensen påverkas av self-efficacy. 

 

♣ Påverkar self-efficacy  träningsfrekvens? 

♣ Påverkar self-efficacy förmågan att uppnå uppsatta intentioner av 

träningsfrekvens? 

 

1.5 Begrepp och teoretiska utgångspunkter 
 

Nedan tas ett antal begrepp upp för definition samt för att klargöra skillnaderna av 

olika teoretiska utgångspunkter. 

 

1.5.1 Socialkognitiva teorin 
 

Den socialkognitiva teorin är en beteendeförändringsmodell som bland annat 

använts inom forskning av fysisk aktivitet. Psykologen Albert Bandura utvecklade 

teorin under 1970-talet. Enligt den socialkognitiva teorin styrs vårt beteende genom 

ett samspel mellan individen och dess omgivande fysiska och sociala miljö.22 Det 

betyder att vi både påverkar och påverkas av vår omgivning. Det är mer troligt att vi 

känner för en promenad i solen och när det är ljust ute än i regn eller vintermörker. Vi 

kan dock delvis påverka en del saker. Valet att köpa ett regnställ, gummistövlar och 

reflexer och skaffa en promenadkompis kan öka chansen att promenaden blir av 

trots regn och mörker. Detta ses som en viktig aspekt inom området miljö i den 
                                                
21 Ralf Schwarzer & Britta Renner, Health-Specific Self-Efficacy Scales, 2008-05-06, s. 2ff 
22 Albert Bandura, Self-Efficacy: The Exercise of Control, (Basingstoke, W. H. Freeman, 1997), s. 7 
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socialkognitiva teorin. 23 En viktig drivkraft för beteendeförändring är ett tidigare 

förväntat fördelaktigt resultat, detta motiverar till fortsatt vilja att förändras. En individs 

resurser att hantera olika situationer och dennes tro på sin egen förmåga är enligt 

den socialkognitiva teorin den största drivkraften för att kunna förändra en vana eller 

ett beteende. Det är detta som kallas self-efficacy. Tidigare erfarenheter från lyckade 

beteendeförändringar är den viktigaste faktorn för att förutsäga en individs självtillit i 

en liknande situation.24  

 

1.5.2 Upplevd (percieved) self-efficacy 
 

Self-efficacy, som eminerar ur den socialkognitiva teorin, benämns ibland på svenska 

som självtillit. Dock kommer den engelska termen self-efficacy att användas. 

Människors tillit till sin egen förmåga påverkar nästan allt de gör, från hur de tänker, 

motiverar sig själva, känner sig och beter sig25. Self-efficacy är ett multidimensionellt 

fenomen. Det speglar en individs tilltro till sin egen förmåga att genomföra uppgifter, 

detta kallas generell self-efficacy. Situationsspecifik self-efficacy handlar om 

individens tillit på sin egen förmåga, dock i en specifik situation. En individ kan till 

exempel uppleva sig som en mycket god bilförare samtidigt som den upplever sig 

själv som en dålig dansare.26 Det är viktigt att särskilja self-efficacy, självkänsla och 

självförtroende. Självkänsla har inget med self-efficacy att göra, då självkänsla 

handlar om hur en individ bedömer sitt eget värde, det personliga egenvärdet. Det vill 

säga hur vida en individ tycker om sig själv eller inte. Självförtroende är när en individ 

tror sig bemästra en uppgift då denne har kompetens att utföra den.27 Specifik self-

efficacy däremot relaterar till individens egen uppfattning om dess förmåga att nå ett 

specifikt mål eller utföra en uppgift, även då den nödvändigtvis inte innehar all 

nödvändig kompetens.  Ett exempel på dessa skillnader kan vara en individ som är 

en dålig bergsklättrare kan ha dåligt self-efficacy och dåligt självförtroende 

beträffande bergsklättring, detta behöver dock inte påverka denna individs 

självkänsla och egenvärd. Omvänt kan en skicklig bergsklättrare ställa mycket höga 

krav på sig själv och därav ha dålig självkänsla. Två individer kan också utföra en 

                                                
23 Kamilla Nylund & Johan Faskunger, Det löser sig, (Stockholm: SISU Idrottsböcker 2004), s. 18f 
24 Bandura, s. 7f; Nylund, s. 18f 
25 Bandura, s. 11 
26 Ibid, s. 36f 
27 Ibid, s. 11 
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och samma uppgift olika beroende på deras self-efficacy, trots att de besitter samma 

skickligheter, färdigheter och kunskaper. Som många studier visar har upplevd self-

efficacy en viktig påverkan för individs kompetens utan dess övertygelse vad den kan 

utför under olika omständigheter oavsett vilka individens prestationsförmåga, oavsett 

förkunskaper.28 Upplevd self-efficacy är inte ett mått på en färdighet individen har29. 

 

Upplevd self-efficacy kan förutsäga vilka och hur höga individuella målsättningar 

individer sätter upp och hur väl de uppnås. Däremot påverkar självkänslan varken 

målsättningar eller resultat30. Självkänsla ska här inte förväxlas med self-efficacy, 

skillnaden mellan dessa beskrivs i stycket ovan. Kunskapsläget inom self-efficacy 

kan uppfattas som oklart och motsägelsefullt. Därav finns ännu större anledning att 

göra studier inom området. 

 

Upplevd self-efficacy har visat sig vara en tydlig faktor då det bland annat gäller: 

• Intention att använda tandtråd och att faktiskt även göra det31 

• Hantera stress32, 33 

• Sluta röka34 

• Hantera alkoholproblem35 

• Fysisk aktivitet36, 37, 38 

• Rehabilitering av ortopediska skador39 

• Kostförändringar och diet med fettreduktion 40, 41 
 

Tron kan stärkas genom att fokus läggs på framsteg, förebilder och att genom 

gradvis genomföra förändringar. Upplevd self-efficacy har visat sig vara en stor 
                                                
28 Ibid, s. 37. 
29 Ibid. 
30 Ibid, s. 11. 
31 K. H. Beck, & Lund, A. K., “The effects of health threat seriousness and personal  
efficacy upon intentions and behavior”, Journal of Applied Social Psychology, 11 (1981:5), s. 406ff.  
32 Schwarzer, 2008-05-06, s. 5. 
33 R. S. Lazarus, & S. Folkman, “Transactional theory and research on emotions  
and coping”. European Journal of Personality, 1, (1987) s. 141-170. 
34 O’Hea, s. 98.s 
35 Schwarzer, 2008-05-06, s. 5 
36 Schwarzer, 2008-05-06, s. 4f. 
37 O’Hea, s. 98. 
38 Wright, s. 651. 
39 Pia Thomeé et al, ”Att tro på sig själv - grund för lyckad rehabilitering”, Läkartidningen, 32-33 (2008), s. 
1975-1977. 
40 O’Hea, s. 98 
41 Schwarzer, 2008-05-06, s. 4. 
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sporre och kraft till att forma intentioner till träning och även vidmakthållande av 

träning över tid. Generellt sätt är människor som tror att deras resultat av handlingar 

bestäms av deras beteende mer aktiva än de som tror att deras öde är förutbestämt. 
42  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
42 Schwarzer, 2008-05-06, s.7. 
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2 Metod 
 

2.1 Val av metod 
 

Studien genomfördes som en enkätstudie. Enkäten byggdes upp i tre delar. Den 

första delen inriktade sig på populationens bakgrund, målsättning och tidigare 

erfarenheter av träning. Del två tog upp generell self-efficacy och är baserad på 

Generalized Self-Efficacy Scale43 och den tredje och sista delen behandlar 

träningsspecifik self-efficacy och är delvis baserad på delar ur Health-Specific Self-

Efficacy Scales44.  

 

2.2 Urval och avgränsning 
 

Då studien utfördes avgränsades den till en specifik anläggning och ett urval av 

anläggningens medlemmar gjordes för att ingå i undersökningen. 

 

Anläggningen fanns i en kommun med knappt 100 000 invånare. Vid tidpunkten för 

undersökningen var anläggningen den enda i sitt slag då inga andra anläggningen i 

kommunen erbjöd samma utbud och service.  

Anläggningen hade vid tidpunkten för studien cirka 1000 medlemmar varav cirka 64 

% var kvinnor och 36 % män. Ungefär 25 % av medlemmarna var under 25 år, 40 % 

återfanns i ålderskategorin 26-39 år och 35 % var över 40 år. På anläggningen finns 

reception som alltid är bemannad med öppettider sju dagar i veckan, gym med 

styrketräningsmaskiner och fria vikter, konditionsavdelning, gruppträning och 

bemannad barnpassning under vissa tider.  

 
 

Urvalet utgjordes till de individer som blivit medlemmar på anläggningen inom en tre 

veckors period under september månad 2008. Populationen avgränsades till 

medlemmar som behärskade svenska i tal och skrift och tecknat ett medlemskap på 

minst sex månader. 42 enkäter delades ut, 37 av dessa återlämnades, varav 36 var 

korrekt ifyllda. 

                                                
43 Marcus Koskinen-Hagman, Ralf Schwarzer & Matthias Jerusalem, Swedish Version of the General Self-
Efficacy Scale, 1999. 
44 Ralf Schwarzer & Britta Renner, Risk and Health Behaviors, 2008-05-08, s. 24, 33f . 
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Medlemmarna fick vid inskrivning alternativt vid första träningsbesöket enkäten 

utdelad i ett kuvert av undersökaren personligen. Som tack för hjälpen fick de ett 

presentkort till anläggningen. Detta presentkort fick medlemmen oavsett om de 

lämnade in enkäten eller inte.  

 
2.3 Statistisk bearbetning 
 

I enkäten ställdes ett antal frågor kring individernas bakgrund målsättning och 

tidigare erfarenheter av träning, samt träningsspecifik self-efficiacy. Intensitet, 

duration, frekvens och self-efficacy var de kategorier som fanns avseende träning. 

Då endast en individ var i ålderskategorin 56-65 år flyttades individen till gruppen 40-

55 år. Denna ålderskategori omformades till <40 år. Detta justerande gjordes även 

på frågan som behandlade träningsintentionen antal gånger per vecka då endast en 

individ svarat att den hade intentionen att träna fem gånger per vecka. Den nya 

kategorin utgjordes av 4 ggr/v eller mer. I resultatdelen har svarsalternativ då inget 

svar återfanns ej redovisats, exempelvis hade ingen individ svarat att de upplevde 

sin hälsa som dålig. 

 

För att avgöra förmågan att uppnå uppsatta intentioner av träningsfrekvens 

dividerades individernas träningstillfällen under tre månader med individernas 

intention av träningstillfällen på tre månader. Detta benämns vidare som 

måluppfyllnad. 

 

Svaren från de 36 korrekt ifyllda enkäterna bearbetades först i Microsoft Excel, där 

de bland annat kodades om för att underlätta databearbetningen. 

Träningsfrekvensen angavs i form av en siffra för totala antalet träningstillfällen. Även 

self-efficacy beräknades och uttrycktes som poäng med siffror med en löpande skala 

från låg till hög. Samtliga svar ”Instämmer inte alls”, ”Instämmer något”, ”Instämmer 

delvis” och ”Instämmer helt” angavs med siffror. Data analyserades sedan i SPSS 

(ver 14, SPSS Inc., USA), T-test användes för att kunna jämföra medelvärden och 

hitta eventuella skillnader mellan två grupper, till exempel kön eller huruvida individer 

väljer att påbörja träning med viktkontroll som anledning eller inte. Variansanalys 

med post-hoc test användes då fler än två grupp per skulle jämföras. Spearmans 

korrelationaskoefficient användes för att studera korrelationen mellan träningsspecifik 
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self-efficacy och träningsfrekvens under tre månader samt korrelationen mellan 

träningsspecifik self-efficacy och måluppfyllnad i avseende på träningsfrekvens.  

Begreppet targeting används också och i detta fallet avser det måluppfyllnad av 

träningsfrekvens. Dataprogrammet Asterix som fanns på träningsanläggningen 

användes för att kontrollera antalet träningstillfällen hos individerna.  

 
2.5 Felkällor 
 

Det finns ett antal möjliga felkällor som kan påverka studiens resultat. Dessa har 

beaktats för att i så stor utsträckning som möjligt minimeras.  

 

Validitet avser huruvida det som mäts är det som är avsett att mätas45. Denna 

studies enkät bygger på färdiga enkätupplägg. Enkäten för träningsspecifik self-

efficacy är validitetstestad46,47,48.  

 

Hälsospecifik self-efficacy, så som träning, kost och alkohol, är signifikant relaterad 

till motivationen att anpassa eller bibehålla motsvarande hälsobeteende. I en studie 

var korrelationen mellan träningsspecifik self-efficacy och intentioner av träning var 

0,327 . Hälsospecifik self-efficacy har visat sig vara signifikant relaterat till 

motsvarande hälsobeteende. Självskattat beteende sex månader uppskattat specifikt 

self-efficacy visade korrelationen av träningsspecifikt self-efficacy och 

träningsbeteende (frekvens) vara 0,388 hos 994 individer. 49 

 

För att undvika missförstånd av frågorna i enkäten gjordes en feasability-studie på 

vänner och bekanta. Reliabilitet avser tillförlitligheten av resultatet, det vill säga om 

mätningen tillförlitlig och pålitlig50. Resultatet bör bli detsamma vid upprepade 

mätningar, oavsett vem som utför mätningen. Reliabiliteten av det använda 

enkätinstrumentet är inte testad i den här studien. 

 

                                                
45 Staffan Stukat, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 125. 
46 Schwarzer, 2008-05-08, s. 1 
47 Schwarzer, Ralf & Britta Renner, “Social-Cognitive Predictors of Health Behavior: Action Self-Efficacy and 
Coping Self-Efficacy”, Health Psychology, 19 (2000), s 488-489. 
48 Schwarzer, 2008-05-06, s. 14. 
49 Schwarzer, 2008-05-06, s. 13f. 
50 Ibid. 
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3 Resultat 
 

3.1 Bakgrundsfrågor 
 

3.1.1 Ålders- och könsfördelning 
 

Tabell 1. Ålders- och könsfördelning 

 Kvinnor n=25 Män n=11 

<25 år n=9 n=5 

26-39 år n=5 n=5 

>40 år n=11 n=1 

 

69 % av undersökningsgruppen bestod av kvinnor och 31 % av män. Denna 

fördelning mellan kön var snarlik könsfördelningen för hela anläggningen som var 64 

% kvinnor respektive 36 % män. De yngre medlemmarna (<25 år) i 

undersökningsgruppen stod för 39 % av deltagandet, 26-39 åringarna för 28 % och 

den äldsta gruppen (>40 år) för precis en tredje del, 33 %. 

 

3.1.2 Regelbunden fysisk aktivitet under det senaste året 
 

 38,9% av undersökningsgruppen hade inte varit regelbundet fysiskt aktiv under det 

senaste året. 25,0%, hade varit regelbundet aktiv, dock med flera månaders 

uppehåll. Regelbundet aktiv med kortare uppehåll på några veckor hade 19,4% av 

gruppen varit. Endast 16,7% hade varit regelbundet aktiva utan uppehåll det senaste 

året. 

 

3.2 Bakgrundsfaktorer som påverkar träningsfrekvens 
  

Följande frågor från enkäten har analyserats i korrelation till träningsfrekvensen 

under tre månader. 
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Tabell 2. Kön och träningsfrekvens 

Deltagare N Medel SD 

Kvinnor 25 25,04 9,463 

Män 11 20,64 6,087 

 

Kvinnor och män skiljer sig inte i träningsfrekvens (p>0,05). 

 

Tabell 3. Ålder och träningsfrekvens 

Deltagare N Medel SD 

<25 år 14 22,5 8,055 

26-39 år 10 23,8 10,612 

>40 år 12 25 8,367 

Totalt 36 23,69 8,73 

 

Signifikansen mellan dessa grupper var 0,777, vilket innebär att ålder inte 

samvarierar med träningsfrekvensen hos populationen. 
 

I studien kunde respondenterna ange anledning till varför de väljer att påbörja 

träningen. Anledningarna var att ”Öka kondition och/eller muskelstyrka”, ”Viktkontroll” 

samt ”Förebygga/behandla sjukdomar”. Respondenterna kunde välja en eller flera av 

anledningarna. Nedan visas resultatet för hur respondenternas träningsfrekvens 

skilde sig baserat på huruvida de hade valt respektive anledning.  

 

Det inte fanns någon signifikant skillnad (p=0,730) av träningsfrekvens om individen 

hade öka kondition och/eller muskelstyrka som främsta anledning till att påbörja 

fysisk träning eller om de inte hade det. 

 

Viktkontroll som anledning till start av träning hade ingen betydelse för 

träningsfrekvensen under de tre första månaderna (p=0,353), jämfört med de som 

inte hade angett viktkontroll som anledning till uppstart av träning.  
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Någon signifikant skillnad av träningsfrekvens om individen vill förebygga/behandla 

sjukdomar med hjälp av sin träning återfanns inte (p=0,308). 

 

Sammantaget har anledningen till att påbörja träning eller ålder ingen signifikant 

betydelse för själva träningsfrekvensen. Däremot återfanns en skillnad mellan könen. 

 

Tabell 4. Intentioner av träningspass per vecka vid start och träningsfrekvens under 

träning 

Intentioner 
av tränings 

dagar/v 

N Medel SD 

2 11 18,91 5,186 

3 18 23,89 7,753 

4 7 30,71 11,398 

Totalt 36 23,69 8,73 
 

Signifikansen var 0,015, vilket betyder att det fanns en signifikant skillnad mellan 

intentioner av träningspass och träningsfrekvens. Intentionen av antalet dagar per 

vecka individen har som målsättning att träna per vecka har alltså betydelse för den 

faktiska träningsfrekvensen. De individerna med högre målsättning tränar också fler 

gånger per vecka än de med lägre målsättning. 

 

Det fanns ingen signifikant betydelse (p=0,148) vid mätning av intentioner av 

träningspassens längd och träningsfrekvens.  Detta visar att intentionen av längden 

på träningspassen inte påverkar träningsfrekvensen. 
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Tabell 5. Intentioner av träningspassens intensitet och träningsfrekvens 

Intensitetsgrad N Medel SD 

Något 
ansträngande 

12 19,25 5,594 

Ansträngande 19 26,47 10,002 

Mycket 
ansträngande 

5 23,8 5,891 

Totalt 36 23,69 8,73 
 

Signifikansen var 0,077. Detta är ingen signifikant skillnad, dock nära gränsvärdet. 

En trend som kan ses är att de individer som har intentionen av träningsintensitet 

runt medel, det vill säga att träningspassen skall vara ansträngande, har högst 

träningsfrekvens.  

 

Det återfanns ingen signifikant betydelse (p=0,569) för hur individerna upplevde sin 

egen hälsa och deras träningsfrekvens.  

 

Det återfanns inte heller någon signifikant betydelse (p=0,421) av tidigare fysisk 

aktivitet under senaste året för träningsfrekvensen. Dock kunde man se en trend att 

kortare uppehåll till inget uppehåll ger fler träningstillfällen. Det vill säga att de 

individer som inte haft något uppehåll eller haft kortare uppehåll hade något högre 

träningsfrekvens än de individer som inte tränat innan alternativt haft uppehåll från 

träningen under längre perioder. 
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3.3 Träningsspecifik self-efficacy och träningsfrekvens 
 

Korrelationskoefficienten för träningsspecifik self-efficacy och träningsfrekvens var 

0,145 (icke signifikant, se fig 1) Detta betyder att det den träningsspecifika self-

efficacyn inte signifikant påverkade träningsfrekvensen i denna studie.  

 

 

Figur 1 Träningsspecifik self-efficacy och träningsfrekvens under tre månader 
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3.4 Träningsspecifik self-efficacy och måluppfyllnad 
 

Träningsspecifik self-efficacy påverkade inte signifikant måluppfyllnaden, det vill säga 

förmågan att uppnå uppsatta intentioner av träningsfrekvens. 

Korrelations koefficienten för träningsspecifik self-efficacy och denna måluppfyllnad 

av träningsfrekvensen var 0,43 (p=0,802, se fig 2). Det här betyder att den 

träningsspecifika self-efficacyn inte påverkade hur väl individerna uppnådde sina 

uppsatta intentioner av träningsfrekvensen i den här undersökta populationen. 

 

Targeting på den vänstra sidan avser måluppfyllnaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Träningsspecifik self-efficacy och måluppfyllnad under tre månader 
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Tabell 6. Måluppfyllnad i procent 

Intention  
antal/vecka 

Utfall antal/v Utfall/intention = 
måluppfyllnad (%) 

2 1,58 79,0%  

3 1,99 66,3%  

4 2,56 64,0%  
 

Snittet för hur väl individerna uppfyllde sina mål var 69,8%. Men en trend som 

återfanns var att ju lägre intention av träningsfrekvens individen hade desto lättare 

var det att uppnå detta mål. Skillnaden mellan grupperna var märkbara men endast 

signifikant mellan gruppen med intentionen 2 dagar per vecka och den med 4 dagar 

per vecka (p=0,012). Mellan gruppen med intentionen 2 dagar per vecka och de med 

3 var signifikansen 0,33 och mellan 3 och 4 var 0,185.  
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4 Diskussion 
 
  
  

Nedan kommer resultatet från enkäterna, individernas self-efficacy och dess 

eventuella påverkan träningsfrekvensen att diskuteras. 

 

Den enda signifikanta skillnaden i denna undersökning återfanns i individens 

intention av antalet träningstillfällen per vecka som påverkade träningsfrekvensen. 

Detta torde dock vara logiskt då en individ med målsättningen att träna endast två 

dagar per vecka kommer i större utsträckning medvetet att välja att inte överstiga 

detta. Individer med högre målsättning kommer troligtvis hela tiden fortsätta sträva 

efter att nå sitt mål på flera träningstillfällen per vecka. 

 

Intentionen av ansträngningsgraden på träningspassen visade inte heller någon 

signifikant skillnad, dock nära gränsvärdet (p=0,077). Trenden att individer med 

målsättningen att träna med en intensitet motsvarande “ansträngande” hade högst 

träningsfrekvens kan tänkas bero på att de individer med intentionen “mycket 

ansträngande” har en mer erfarenhet av träning och träningsplanering vilket 

resulterar i ett större krav på planerad återhämtning och vila. Individer med 

intentionen “något ansträngande” kan tänkas vara mindre engagerade, disciplinerade 

och hängivna än övriga gällande egen träning därav minst antal träningstillfällen. 

 

Self-efficacy behöver inte automatiskt betyda att hög träningsfrekvens eftersträvas. 

Träningsspecifik self-efficacy påverkade inte individernas förmåga att uppnå uppsatta 

mål av träningsfrekvens. Det vill säga jämförelsen mellan träningsspecifik self-

efficacy och måluppfyllnaden visade ingen signifikant skillnad. Däremot kunde det 

ses en signifikant skillnad när en grupp med en specifik måluppfyllnad jämfördes 

med en annan grupp med en annan måluppfyllnad . Ju lägre mål desto lättare att 

uppfylla. De individer med intentionen två dagar per vecka var de enda som låg över 

snittet för måluppfyllnad. 

 

Då “man sällan når högre än vad man siktar” är sannolikheten låg att samtliga 

individer i gruppen når sina mål. Till skillnad från punkten ovan borde individer i 
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denna punkt vara duktiga på att nå sina mål. Den enda som påvisades var att ju 

lägre mål desto lättare att uppnå detta mål. 

 

Oavsett målsättning kan det vara lättare att nå ett lägre mål än ett högre.  

 

Denna studie visade att träningsspecifik self-efficacy inte påverkade 

träningsfrekvensen under de tre första månaderna hos nyblivna medlemmar på en 

träningsanläggning. Vänder man sig till andra mer omfattande studier kan dock 

sambandet mellen self-efficacy och träningsfrekvens påvisas51,52,53,54. Att det inte 

kunde påvisas i denna studie kan bero på en mängd olika faktorer. Urvalet av 

individer som ingick i studien tros vidare inte vara en felkälla. Då enda selektering 

som gjordes av de individer på den specifika anläggningen var att de individer som 

ingick i studien skulle behärska svenska i tal och skrift. Dock gjordes ett urval i 

samband med att studien utfördes på den specifika anläggningen, som kan vara en 

möjlig felkälla. Vidare kan som sagt urvalet av individer varit för få. Konsekvensen av 

detta är att den statistiska undersökningsstyrkan blir begränsad, vilket i sin tur leder 

till en större risk att man missar en sann skillnad. Till exempel som i min 

undersökningsgrupp då urvalet var begränsat till ett mindre antal individer. I de flesta 

andra studier som hittats var undersökningsgruppen betydligt större. I studien 

”Stages of Change”55 användes en mycket större population, 426 individer, som 

intervjuades på fyra olika vårdcentraler i väntan på ett läkarbesök och som sedan en 

månad senare blev uppringda av intervjuaren för uppföljning angående deras fysiska 

aktivitet. Detta till skillnad från denna studie som genomfördes med en betydligt 

mindre population på 36 individer, med hjälp av enkäter och ett datasystem. I en 

studie56 var populationen mellan 18 och 23 år medans åldersspannet i denna studie 

var mellan 18 och 65 år. I den tidigare studien fick även deltagarna själva aktivt 

anmäla sig till studien vilket kanske kan leda till högre motivation och självinsikt om 

att de klarar att genomföra sina planer. I denna studie fick alla som klarade kravet för 

studien ett kuvert i handen. 

                                                
51 Schwarzer et al, 40 (2005:2), s. 83ff. 
52 O’Hea et al, 19 (2004), s. 94-102. 
53 Sullum et al , 48 (2008), s. 175-180. 
54 Biddle et al, 19 (2001), s. 711-725. 
55 O’Hea et al, 19 (2004), s. 94-102. 
56 Sullum et al , 48 (2008), s. 175-180. 
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Möjligtvis kan en del individer ha haft lägre träningsspecifikt self-efficacy från början 

men med tiden på anläggningen byggt upp det. För alla individer fanns det tillgång till 

en medlemstränare för stöd och hjälp vid uppstart och vidmakthållande av träning, 

det var dock något som varje individ fick ta ställning till själva om de ville utnyttja den 

servicen. Studien har inte tagit hänsyn till detta. 

 

4.1 Sammanfattande diskussion 
 

Den här studien visar att träningsfrekvensen inte påverkades av träningsspecifik self-

efficacy. Träningsspecifik self-efficacy påverkar inte heller måluppfyllnad, det vill 

säga individers förmåga att nå uppsatta mål av träningsfrekvens. Däremot återfanns 

en signifikant skillnad mellan den specifika måluppfyllnaden för gruppen med 

intentionen att träna två gånger per vecka i jämförelse med måluppfyllnaden för 

gruppen med intentionen att träna fyra gånger per vecka. De med det lägre målet, att 

träna två gånger per vecka, hade lättare att uppnå sitt mål vilket kan te sig rimligt då 

det är lättare att nå ett lågt uppsatt mål än ett högt. 

 

Det finns ett antal möjliga felkällor som kan påverka studiens resultat. Dessa har 

beaktats för att i så stor utsträckning som möjligt minimeras.  

 

 Antalet individer i urvalsgruppen var relativt lågt vilket gör att varje enskild individ 

påverkar resultatet i större utsträckning än vid en stor population.  

 

Då anledningen till avbrytande av träning alternativt minskad träningsfrekvens inte 

går att besvara minskar validiteten. Avbrytande av träning kan bero på yttre faktorer 

som individen inte viljemässigt kan påverka, till exempel sjukdom. Även om yttre 

omständigheter och förhinder för träningsfrekvens bör slå lika över hela gruppen kan 

ett förhinder så som sjukdom kan ge relativt stor effekt på resultatet då antalet 

individer endast var 36 stycken. Detta kan förklaras med en mindre population som 

leder till att varje individs svar och resultat får en större på verkan på slutresultatet. 

Det innebär också att det kan finnas skillnader eller samband som inte blir 

signifikanta med ett lågt antal individer i urvalsgruppen.  

Enkätsvaren granskades för att kontrollera att det inte förekom några allt för stora 

avvikelser eller frågetecken. 
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4.2 Vidare reflektion 
 

Det vore intressant att se om det finns skillnad mellan träningsspecifik self-efficacy 

för de tre olika grupperna med olika intentioner. Med totalt 36 personer går det inte 

att utföra detta då gruppen är för liten. Det går inte att se statistiska samband för till 

exempel åtta personer. 

Det vore även intressant att kunna mäta individernas självförtroende och självkänsla i 

förhållande till deras self-efficacy och se om och hur det påverkar varandra och hur 

dessa faktorer påverkar andra aspekter såsom träningsfrekvens, intentioner med 

mera. 
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5 Slutsats 
 

Denna studie visar att upplevd träningsspecifik self-efficacy inte påverkar 

träningsfrekvensen under de tre första månaderna vid uppstart av träning på en 

träningsanläggning. Denna studie visar även att varken upplevd hälsa, tidigare 

regelbunden fysisk aktivitet, intentioner av längd och intensitet på träningspassen har 

någon signifikant påverkan på träningsfrekvensen. Intentionen av antalet 

träningspass per vecka visar en signifikant påverkan på träningsfrekvensen. 
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Bilaga 1  

 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien var att undersöka individer som blivit medlemmar på ett 

gym/friskvårdsanläggning och deras uppstart av träning. Fokus låg på individernas 

träningsfrekvens och om detta påverkas av self-efficacy, men även om deras 

intentioner av träningsfrekvens och den faktiska träningsfrekvensen påverkas av 

self-efficacy. 

♣ Finns det ett samband mellan self-efficacy och träningsfrekvens? 

♣ Finns det ett samband mellan self-efficacy och sannolikheten att uppnå 

uppsatta intentioner av träningsfrekvens? 

 

Sökord  
Ämnesord          Synonymer 

Avbrytande   Dropout, relapse  

Träning   Exercise 

Fysiskt aktivitet  Physical activity 

Self-efficacy 

James J. Annesi 

James O. Prochaska 

Albert Bandura 

Ralf Schwarzer 

 

Databaser 
SportDiscus  

Pubmed 

Mdh:s bibliotekskatalog 

Eskilstuna Stadsbiblioteks katalog 

libris.se 

Google Scholar 

GIH:s bibliotekskatalog 
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Sökningar som gav relevant resultat 

SportDiscus: “James J. Annesi” 

SportDiscus: “James J. Annesi” AND “self-efficacy” 

SportDiscus: “Albert Bandura” AND “self-efficacy” 

SportDiscus: “self-efficacy” AND exercise OR “physical activity” 

SportDiscus: “Ralf Schwarzer” 

SportDiscus: “James O.Prochaska” 

SportDiscus: exercise OR “physical activity” AND dropout OR relapse 

SportDiscus: “self-efficacy” AND dropout OR relapse 

Pubmed: “self-efficacy” AND exercise OR “physical activity” 

Pubmed: “James O.Prochaska” 

Google Scholar: “Ralf Schwarzer” 

libris.se: “Albert Bandura”  

libris.se: “Albert Bandura” AND “self-efficacy” 

Mdhs bibliotekskatalog: Albert Bandura AND self-efficacy 

 

KOMMENTARER:  
Jag har sökt mest på engelska då “self-efficacy” inte har någon bra översättning till 

svenska och då de svenska sökningarna inte gav tillfredsställande resultat. 

SportDiscus gav bäst och flest relevanta träffar. De träffar jag fick i PubMed 

återfanns även i SportDiscus . 

I de fall då jag inte fick tag i hela artikeln med full text sökte jag i GIH:s 

bibliotekskatalog för att se om de fanns där. I annat fall läste jag ändå review artiklar 

då jag ansåg att de gav övergripande information om ämnet samt att de kunde ge 

ledtrådar till andra referenser. Det fanns många studier gjorda angående träning och 

en hel del angående self-efficacy. I många studier angående self-efficacy inriktades 

på en specifik population med specifika tillstånd. Exempelvis en grupp diabetes sjuka 

patienter som tränade yoga. Cancerpatienter och individer med hjärt-kärl- sjukdomar 

återkom också ofta i studier. Det var svårare att hitta relevanta studier på en “vanlig” 

population. Några artiklar har jag fått i handen av bekanta som vet vad jag gör för 

studie. Jag har även valt att söka på vissa forskare då jag vet att de gjort studier 

inom ämnet. 
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Bilaga 2  

 
 

  

                   
 
 
Enkätundersökning  
 
Jag heter Hanna Olofsson och läser till Hälsopedagog vid Gymnastik- och 
Idrottshögskolan i Stockholm. Jag håller just nu på att skriva mitt 
examensarbete. 
Jag vill i mitt arbete undersöka nya medlemmar och bland annat deras 
inställning till träning och vad de har för förväntningar på deras träning. 
 
För att kunna genomföra denna undersökning behöver jag just Ditt deltagande. 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och kommer senare inte att kunna 
kopplas till dig personligen.  
 
Deltagandet är självklart frivilligt. Jag hoppas dock att Du gärna vill vara med 
och hjälpa mig.  
 
Tack för Din hjälp!  
 
 
Med vänliga hälsning 
 
Hanna Olofsson  
 
 
Kontakt mig gärna om du har frågor eller funderingar 
 
016 – 51 11 88 eller ihs791@stud.ihs.se 
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ENKÄT 
 
 

Medlemsnummer:   
            

(Ditt medlemsnummer hittar du på ditt medlemskort) 
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Med regelbunden fysisk aktivitet respektive träning avser planerad sådan, 2-3 gånger per 

vecka minst 30 minuter per tillfälle och då ansträngningsgraden är minst lätt andfådd. 

 

 

Kön:   □ Kvinna □ Man 
Ålder:   □ <25 år          □ 25-39 år □ 40-54 år □ 55-64 år □ >65år 

 

 

1. Den främsta anledning till att JAG vill börja träna är…. 

Jag vill: 
• □ Öka konditionen och/eller muskelstyrkan 
• □ Viktkontroll  
• □ Förebygga/behandla sjukdomar, exempelvis hjärt-kärl-, diabetes, 

övervikt,   
           ryggproblem                   
• □ Komplettera annan sport/träning, träna inför en tävling 
• □ Annat: 

……………………………………………………………………………………… 
   

               

2. Min intention att träna på den här anläggningen är…. 

□  1        □ 2         □ 3        □ 4         □ 5         □ 6         □ 7         

dagar/vecka. 
 

3. Min intention är att längden på mina träningspass ska vara ungefär…. 

□ <30min       □ 30-60 min       □ 60-90 min       □ 90-120 min       □ >120 min 

 

4. Intensiteten på mina träningspass kommer för mig oftast vara…. 

□ Lätt ansträngande      □ Något ansträngande      
□ Ansträngande            □ Mycket ansträngande 
 

 
5. Jag anser att min hälsa generellt sett är…. 

□ Dålig □ Inte så bra      □ Bra □ Utmärkt 
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6. Jag har gjort en livsstilsförändring tidigare, exempelvis sluta röka, ändra 
kosten etcetera. 
□ Nej  □ Ja 

• Om ja, upplevde du att du lyckades?          □ Nej □ Ja 
 

 
7. Jag har varit regelbundet fysiskt aktiv under det senaste året…. 

□ Nej    
□ Ja, men med längre uppehåll (flera månader) 
□ Ja, men med kortare uppehåll (ett par veckor) 
□ Ja, utan uppehåll 
 

8. Jag har tidigare försökt att återuppta fysisk aktivitet efter ett uppehåll……. 

□ Nej  □ Ja  

• Om Ja, anser du att du lyckades?  

□ Nej   □  Ja (vid flertal gånger, välj antal som var övervägande) 
 
 
 

 
 

 
 

Påstående 9-14 är allmänna påståenden och har inget med din träning/fysiska 
aktivitet att göra. 
 
 
9. Jag lyckad alltid lösa svåra problem om jag bara anstränger mig 

tillräckligt. 
□ Instämmer inte alls  □ Instämmer något □ Instämmer delvis □ Instämmer helt 

 
10. Även om någon motarbetar mig hittar jag ändå utvägar att nå mina mål. 
□ Instämmer inte alls  □ Instämmer något □ Instämmer delvis □ Instämmer helt 

 
11.  Jag har inga svårigheter att hålla fast vid mina målsättningar och 

förverkliga mina mål. 
□ Instämmer inte alls  □ Instämmer något □ Instämmer delvis □ Instämmer helt 

 
12.  Tack vare min egen förmåga känner jag mig lugn även när jag ställs inför 

svårigheter. 
□ Instämmer inte alls  □ Instämmer något □ Instämmer delvis □ Instämmer helt 
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13.  Om jag ställs inför nya utmaningar vet jag hur jag ska ta mig an dem. 
□ Instämmer inte alls  □ Instämmer något □ Instämmer delvis □ Instämmer helt 

 
14.  När problem uppstår kan jag vanligtvis hantera dem av egen kraft. 
□ Instämmer inte alls  □ Instämmer något □ Instämmer delvis □ Instämmer helt 

 

 

 

Påstående 15-17 syftar på din träning/fysiska aktivitet. 
 
15.  Jag har konkreta planer angående…. 
    
…. när och hur ofta jag ska träna  
□ Instämmer inte alls  □ Instämmer något □ Instämmer delvis □ Instämmer helt 

 
.... vad jag ska göra ifall något annat  kommer emellan 
□ Instämmer inte alls  □ Instämmer något □ Instämmer delvis □ Instämmer helt 

 
.... vid vilka situationer jag ska vara speciellt uppmärksam på eventuella 
hinder  
□ Instämmer inte alls  □ Instämmer något □ Instämmer delvis □ Instämmer helt   

 

 
16.  Jag är säker på att…. 
 
.… jag kan förändra min livsstil och bli en fysiskt aktiv individ 
□ Instämmer inte alls  □ Instämmer något □ Instämmer delvis □ Instämmer helt 

 
…. jag kan träna en gång i veckan 
□ Instämmer inte alls  □ Instämmer något □ Instämmer delvis □ Instämmer helt 

 
…. jag kan träna minst 3 gånger i veckan 30 minuter per gång 
□ Instämmer inte alls  □ Instämmer något □ Instämmer delvis □ Instämmer helt 
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17.  Jag är övertygad att jag kan fortsätta vara fysiskt aktiv regelbundet, även 

om…. 
 
…. jag inte lyckas eller ser resultat på en gång 
□ Instämmer inte alls  □ Instämmer något □ Instämmer delvis □ Instämmer helt 

 

…. jag är trött, stressad eller har tidsbrist 
□ Instämmer inte alls  □ Instämmer något □ Instämmer delvis □ Instämmer helt 

 

…. jag utövar aktiviteterna ensam 
□ Instämmer inte alls  □ Instämmer något □ Instämmer delvis □ Instämmer helt 

 
…. jag inte får socialt stöd från min omgivning 
□ Instämmer inte alls  □ Instämmer något □ Instämmer delvis □ Instämmer helt 

 
 
 
 

Tack för din tid och ditt engagemang! 
  

Lycka till med din träning! 
 

Med vänlig hälsning, Hanna



 

 


