
 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

 

 

 

TRÄNINGSMOTIV OCH 
KROPPSUPPFATTNING BLAND 
HÖGSKOLESTUDENTER 

En kvantitativ enkätundersökning 

JOHANNA PETERSSON 

 

Folkhälsovetenskap 
Grundnivå 
15 hp 
Folkhälsovetenskapliga programmet 
Examensarbete i Folkhälsovetenskap 
FHA032 

Handledare: Helena Olsson 
Examinator: Rebecka Addo 
 
Seminariedatum: 2019-04-30 
Betygsdatum: 2019-05-20 

 



SAMMANFATTNING 

Kroppsuppfattningen hos människor varierar över situationer och är påverkningsbar. En 

negativ kroppsbild är vanligt förekommande för både män och kvinnor i alla åldrar. 

Anpassningen för att efterlikna ett osunt kroppsideal är svårt utan reglerad kost och motion. 

Fysisk aktivitet anses vara ett starkt motiv till kroppsbildshantering. Syftet med studien är att 

undersöka i vilken utsträckning högskolestudenters kroppsuppfattning är förknippad med 

träningsmotiv och träningsfrekvens. Metoden som har använts är en kvantitativ ansats med 

ett bekvämlighetsurval. Data till studien samlades in genom en enkätundersökning där totalt 

112 enkäter samlades in av högskolestudenter på Mälardalens högskola. Insamlade data 

analyserades med frekvenstabeller, pearsons r och independent sample t-test i 

datorprogrammet SPSS. Resultatet visar att högskolestudenternas träningsmotiv främst 

består av inre träningsmotiv och att majoriteten av högskolestudenterna har en positiv 

kroppsuppfattning. Resultatet visar också att det finns ett samband mellan träningsmotiv och 

kroppsuppfattning men påvisade ingen signifikant skillnad mellan kroppsuppfattning och 

högskolestudenter som tränar ofta eller sällan. Slutsatserna är att högskolestudenter har en 

positiv kroppsuppfattning som inte skiljer sig om träning sker ofta eller sällan. Det främsta 

träningsmotivet är att träna av inre träningsmotiv. 

Nyckelord: fysisk aktivitet, kroppsuppfattning, kroppsmissnöje, motivation, 

Självbestämmandeteorin. 

 

  



ABSTRACT 

The body perception of humans varies across situations and is influenceable. A negative body 

image is existing among both men and women of all ages. The adaptation to mimic an 

unhealthy body ideal is difficult without regulated diet and exercise. Physical activity is 

therefore considered to be a strong motive for body image management. The aim of the study 

was to investigate the extent to which college students' body image is associated with 

motivational factors to exercise and frequency of exercise. The study consists of a 

quantitative approach with a cross-sectional study. Data for the study were collected through 

a survey which was collected by a total of 112 questionnaires by university students at 

Mälardalen University. The data was analyzed with frequency tables, pearsons r and an 

independent sample t-test in the computer program SPSS. The study's findings and 

conclusions show that the college students' motivational factors to exercise consisted mainly 

of internal training motives and that most of the college students have a positive body image. 

It was also a connection between motivational factors and body image, but no significant 

difference between body image and college students who train frequently or less frequently. 

The conclusion is that college students have a positive body image, which does not differ if 

the individual is practicing often or rarely. The most common motivation factor to exercise is 

to train internal training motives. 

Keywords: body dissatisfaction, body image, motivation, physical activity, self-determinant 

theory.
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1 INTRODUKTION 

I dagens samhälle påverkar utseendeidealet individer i en stor utsträckning och visas 

nästintill överallt. Något som har varit bestående över tid och genom historien är att 

manipulera kroppen för att efterlikna de rådande idealen. En vältränad och smal kropp är en 

del av dagens kroppsideal både för män och kvinnor. I dagens samhälle läggs stor vikt på yta 

och utseende och för många människor är strävan efter att förändra det yttre ett ständigt 

projekt. En konsekvens som utseendekulturen kan medföra är bland annat en förvrängd 

kroppsuppfattning och många människor kämpar med känslor om att sällan se tillräckligt 

bra ut. Intensiv träning anses vara vägen till att uppnå detta ideal snarare än bantning och 

fysisk aktivitet anses vara ett starkt motiv till kroppsbildshantering. 

Den psykiska ohälsan anses öka i Sverige bland barn och unga vuxna där olika faktorer 

påverkar det psykiska välbefinnandet. Även studenter som studerar på högskola rapporterar 

bland annat högre nivåer av nedsatt psykologiskt välbefinnande. En negativ 

kroppsuppfattning i tonåren anses vara relaterat med en negativ hälsoutveckling senare i 

livet som bland annat psykisk ohälsa, bantning, hetsätning och minskad fysisk aktivitet. 

Eftersom kroppsmissnöje anses ökat under de senaste decennierna så finns det 

kunskapsluckor inom ämnet som jag vill försöka fylla med den här studien. Därav syftar 

denna studie till att undersöka högskolestudenters kroppsuppfattning i relation till fysisk 

aktivitet, så som att undersöka träningsmotiv och träningsfrekvens. Högskolestudenter 

valdes till denna studie eftersom högskolan är en plats där det förekommer ett brett 

spektrum av människor i olika åldrar och med olika kön. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Fysisk aktivitet och hälsa 

Hälsa är ett begrepp som inte har en entydig definition. En vanlig definition av hälsa är 

World Health Organisations (WHO) definition från 1948: ”Hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaron av sjukdom 

eller handikapp” (Andersson & Ejlertsson, 2009, s.19). Hassmén, Hassmén och Plate (2003) 

beskriver hälsa som ett kroppsligt och mentalt välbefinnande och beskriver att en individ kan 

vara frisk ur en medicinsk synpunkt men på grund av exempelvis stress kan individen 

uppleva den totala hälsan som mindre bra. En individs hälsa påverkas av många olika 

faktorer, en friskfaktor som bidrar till en god hälsa är bland annat fysisk aktivitet. Fysisk 

aktivitet kan skapa gynnsamma effekter på det fysiologiska såväl som det psykologiska 

välbefinnandet (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). Fysisk aktivitet innebär all typ av 

kroppsrörelse som aktiverar kroppens muskler som bidrar till en ökad energiförbrukning. 

Detta innefattar kroppsrörelser under arbete såväl som fritid. Fysisk aktivitet innefattar 

exempelvis friluftsliv, motion, fysisk träning, promenader, cykling, trädgårdsarbete samt 

aktiviteter i hemmet eller på arbetet (Folkhälsomyndigheten, 2013).  

De psykologiska effekter som fysisk aktivitet kan bidra med är bland annat en förstärkt 

självkänsla, förbättrat humör och bättre sömn. Fysisk aktivitet kan även förebygga 

depression samt minska oro och ångest. De fysiologiska effekterna som fysisk aktivitet kan 

bidra med är att förebygga och sänka ett högt blodtryck samt minska risken för hjärt-

kärlsjukdomar. Vidare anses fysisk aktivitet kunna minska risken för fetma och övervikt och 

förebygga risken för diabetes typ 2 (Faskunger & Hemmingsson, 2005). 

De rekommendationerna för fysisk aktivitet som bidrar till fördelaktiga hälsoeffekter bland 

vuxna är minst 30 minuters aktivitet om dagen. För ytterligare hälsofördelar rekommenderas 

60 minuters rörelse per dag. En vuxen person bör vara fysiskt aktiv 150 minuter i veckan 

med minst måttlig intensitet eller alternativt 75 minuter fysisk aktivitet med högintensiv 

intensitet (Faskunger, 2013). Intensitet står för hur hårt en individ anstränger sig under sin 

aktivitet (Faskunger & Hemmingsson, 2005). Fysisk aktivitet kan som tidigare nämnt bidra 

till fördelaktiga hälsofördelar. Vidare belyser Hassmén, Hassmén & Plate (2013) att om 

rutinerna för träning och hälsa blir för strikta med för lite vila och återhämtning kan detta 

leda till beteenden som kan vara skadliga för individens hälsoutveckling. Dessa beteenden är 

bland annat överträning och förändrad kosthållning (Hassmén et al., 2003).  

Träning och motion är två delaspekter av fysisk aktivitet och skiljer sig från fysisk aktivitet i 

allmänhet. Enligt WHO (2019) är träning en aktivitet som är planerad och strukturerad som 

upprepas flera gånger där syftet och målet är fysisk kondition. Motion är också en form av 

fysisk aktivitet som planerad, strukturerad som syftar till att bevara eller förbättra fysisk 

kondition. Detta innebär aktiviteter som inbegriper muskelstyrka, muskeluthållighet, 

rörlighet, balans och koordination (Faskunger, 2013).  
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Hassmén et al. (2003) definierar motion som ”kroppsrörelse vilken utförs regelbundet i 

syfte att uppnå fysisk och/eller mental hälsa”. Det som skiljer motion från fysisk aktivitet i 

allmänhet är att avsikten med motion innefattar att bidra till fysisk och psykisk hälsa 

(Hassmén et al., 2003). I den aktuella studien kommer fysisk aktivitet, motion och träning 

att nämnas och kommer därmed avse förklaringen av träning då denna studie förhåller sig 

till denna form av fysisk aktivitet. 

2.2 Kroppsuppfattning 

Frisén, Gattario och Lunde (2014) beskriver kroppsuppfattning som ett omfattande och 

komplext begrepp som innefattar olika faktorer som påverkar individens självbild. 

Kroppsuppfattning kan innebära huruvida en individ bedömer sin insida utifrån sin utsida, 

vilket indikerar på en psykologisk värdering av utseendet. Därtill innefattar begreppet fyra 

komponenter som kan påverka den individuella synen kroppen. Dessa fyra komponenter 

benämns som upplevelser, känslor, attityder och beteende. Upplevelserna i relation till 

kroppen kan exempelvis innebära vad individen ser i sin spegelbild där olika sinnesintryck 

spelar in. Dessa sinnesintryck kan bland annat vara att känna exempelvis beröring. När en 

individ känner stolthet och gläds över sin kropp eller motsatt skam och missnöje så handlar 

det om individens känslor. Attityder avser hur betydelsefullt det är med utseende och 

kroppsideal som finns i dagens samhälle. Därefter inkluderar beteende individens sätt att 

agera utifrån upplevelserna, känslorna och attityden till sin egen kropp. Vidare är det viktigt 

att poängtera att kroppsuppfattningen varierar över situationer och ska därmed inte förstås 

som antingen positiv eller negativ. När kroppen exempelvis ska visas upp i badkläder eller 

tajta träningskläder kan känslan av ett starkare kroppsmissnöje uppstå hos individen (Frisen 

et al., 2014). 

Kroppsmissnöje ses som en del av kroppsuppfattningen och innefattar den negativa synen av 

den fysiska kroppen i relation till kroppsform och vikt. En negativ kroppsbild är relaterat 

med ett nedsatt psykologiskt välbefinnande, vilket kan leda till en lägre grad av självkänsla, 

försämrad livskvalitet samt depression (Coco et al. 2013). Kroppsmissnöje kan även leda till 

beteendeförändringar så som ändrade träningsrutiner och förändrade kostvanor, vilket i sin 

tur kan skapa konsekvenser för en individs hälsoutveckling (Frisen et al., 2014). En negativ 

kroppsbild är vanligt förekommande för både män och kvinnor i alla åldrar (Tiggermann, 

2004). Däremot har tidigare forskning påvisat att kroppsmissnöje har undersökts i större 

utsträckning bland kvinnor och unga tjejer än bland män. Vidare har forskningen i relation 

till kroppsmissnöje på senare tid visat sig vara ett rådande problem även bland män såväl 

som hos kvinnor (Basset-Gunter, McEwan & Kamarhie, 2017). 

 

De könsskillnader som finns gällande kroppsuppfattningen mellan kvinnor och män är att 

kvinnor anses vara mer missnöjda med sina kroppar och rapporterar i större utsträckning att 

engagera sig i sitt utseende än män (Davison & McCabe, 2005). Kvinnor anses också vara 

mer kritiska till sina kroppar och upplever mer bekymmer över vikt och utseende (Lindwall & 

Hassmén, 2004). Utöver detta förekommer också mer avsiktlig viktminskning bland kvinnor 

(Keski-Rahkonen, 2005).  
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En bidragande orsak till att kvinnor är mer missnöjda med sina kroppar i jämförelse med 

män är bland annat de krav som ställs på det tunna kroppsidealet i samhället och 

idealiserade bilder av kvinnor i media (Ålgars et al., 2009).  

Muskulatur och längd anses vara några faktorer som kan bidra till kroppsmissnöje bland 

män (Ålgars et al., 2009). Basset-Gunter et al. (2017) beskriver i sin studie att önskan att bli 

smalare också ses som en bidragande orsak till kroppsmissnöje bland män. Vidare anses män 

som upplever kroppsmissnöje också vara i riskzonen för att utveckla negativa fysiska och 

psykiska besvär, sterioidanvändning och störda ätbeteenden. Kroppsidealet är något som har 

varierat under tidens gång både för kvinnor och män. Något som finns gemensamt i 

kroppsuppfattningen mellan kvinnor och män är det vältränade kroppsidealet, vilket innebär 

att se vältränad ut med synliga muskler (Frisén et al., 2014). 

 

Bortsett från kroppsmissnöje förekommer ett relativt nytt spår inom forskningen som 

innebär att studera individers positiva kroppsuppfattning (Frisén et al.,2014). En positiv 

kroppsuppfattning associeras med attityder och beteenden som avspeglar en hälsosam 

acceptans och uppskattning till den egna kroppen. (Homan & Tylka. 2014). Den positiva 

kroppsuppfattningen består av kroppsuppskattning som avser respekt och acceptans mot 

kroppen. Det som utmärker en individ med positiv kroppsuppfattning är att dessa personer 

uppskattar sin kropp och anser att kroppen är unik. Dessa personer anses acceptera 

kroppens brister såväl som tillgångar och respekterar sin kropp som den är och 

tillfredsställer sin kropps behov på ett hälsosamt sätt. Personer med en positiv kroppsbild 

övervakar inte sin kropps yttre utseende eller påverkas av olika kroppsideal i samma 

utsträckning som personer med kroppsmissnöje (Homan & Tylka, 2014; Frisén & Holmqvist, 

2010). 

2.2.1 Kroppsuppfattning och träning 

Förändring av kroppen är för många individer svårt och kräver ansträngning, dessa 

ansträngningar för att uppnå ett visst kroppsideal anses ofta vara misslyckade och 

orealistiska. Vidare innebär detta att anpassning för att uppnå orealistiska kroppsideal är 

svåra att uppnå utan reglerad kost och träning (Frisén et al., 2014). Enligt Hausenblas och 

Fellon (2006) anses fysisk aktivitet vara ett starkt motiv till kroppsbildshantering. Som 

tidigare nämnt påverkar utseendeidealet människor nästintill överallt och vi kan läsa om den 

positiva effekten av fysisk aktivitet på kroppen och hälsan i tidningar och på löpsedlar. Dessa 

tidningar och löpsedlar förmedlar att träning bidrar till en positiv syn på kroppen som i sin 

tur bidrar till en bättre självkänsla. Det finns studier påvisar detta, men det finns också 

studier som visar motsatt effekt (Hausenblaus & Fellon, 2006; Petrie & Greenleaf, 2011; 

Vartanian, Wharton & Green, 2012). Hausenblas och Fellon (2006) beskriver i sin studie att 

personer som utför fysisk aktivitet regelbundet anses rapportera ett högre psykologiskt 

välbefinnande och en mer positiv inställning till sin kropp än de personer som inte utför 

någon form av träning alls. Frisén et al. (2014) beskriver i sin tolkning av Petrie & Greenleaf 

(2011) att trots de positiva effekterna av fysisk aktivitet så finns det inom olika träning-och 

idrottssammanhang och miljöer som ställer krav på hur kroppen ska se ut. Detta kan bidra 

till att risken för att utveckla allvarliga problem ökar som bland annat ätstörningar (Frisén et 

al., 2014).  
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Personer som tränar för att förbättra sitt utseende rapporterar ofta i större utsträckning 

högre nivåer av bland annat kroppsmissnöje (Vartanian et al., 2012). Det finns också 

personer som undviker att träna eller motionera på grund av missnöje med kroppen trots att 

de skulle må bra av det. Om en person upplever sig själv som överviktig kan detta ses som en 

motivation till att träna samtidigt som det kan hindra en individ för att delta i fysiska 

aktiviteter. Vidare kan en orsak vara rädslan för att inte passa in i sportkulturen som anses 

relatera med ett slankt ideal (Grogan, 2006). 

2.2.2 Motivation till träning 

För att utföra någon form av fysisk aktivitet så krävs det motivation för att utföra handlingen. 

Motivationen kan beskrivas som de inre respektive yttre drivkraften som ligger till grund för 

att påbörja en intention som exempelvis börja träna (Fortier et al., 2011). Motivationen i 

träningssammanhang kan relateras med träningsmotiv, vilket delas in i inre och yttre 

träningsmotiv. Träningsmotiven är en viktig faktor för att skapa förståelse kring sambandet 

mellan människors träningsbeteenden samt huruvida dessa personer uppfattar kroppen och 

utseendet. Med inre träningsmotiv menas att motivationen kommer från individen själv. 

Detta innebär att träningen utförs för att individen upplever att träning bidrar till bland 

annat välmående och glädje. Yttre träningsmotiv handlar motivation som kommer utifrån i 

omvärlden. Dessa yttre träningsmotiv handlar ofta om att träna för att förbättra utseendet 

eller strävan efter att efterlikna ett visst kroppsideal. Detta kan också handla om att träna för 

att bli bekräftad av omgivningen eller att behaga andra personer (Frisén et al., 2014). 

Motiven som driver en individ till att träna kan bidra med positiva såväl som negativa 

konsekvenser för hur träningen upplevs samt hur individen upplever sitt träningsbeteende på 

lång sikt (Frisen et al., 2014). Yttre träningsmotiv förknippas oftast med negativa 

konsekvenser på en individs hälsoutveckling. Personer som motiveras av att träna för att 

förbättra sitt yttre anses i större utsträckning ha en högre grad av problematiska 

ätbeteenden, minskad självkänsla och generellt ett minskat psykologiskt välbefinnande 

(Vartanian et al., 2012). Vidare anses träning som utförs av hälsoskäl vara förknippad med 

positiva effekter som bidrar till positiv kroppstillfredsställelse och en ökad självkänsla. 

Personer som tränar för hälsoskäl rapporterar också en högre grad av psykiskt välbefinnande 

(Vartanian et al., 2012). Träningsmotiven påverkar också på vilket sätt en individ väljer att 

träna. Personer som motiveras att träna av yttre träningsmotiv anses vara mindre engagerad 

i sin träning och har lättare för att avsluta träningen om kroppsliga förändringar inte sker 

som önskat. Träning för att förändra kroppen kan ta lång tid för många människor och 

kräver därför regelbunden träning och tålamod på en längre sikt. Detta kan vara en orsak till 

att personer som tränar av yttre träningsmotiv ger upp sin träning innan påvisade effekter på 

utseendet eller hälsan (Frisén et al., 2014).  
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2.3 Teoretisk utgångspunkt 

Self-determination theory (SDT) utvecklades av Edward Deci och Richard M. Ryan. Denna 

teori benämns på svenska som självbestämmandeteorin och är en motivationsteori som 

handlar om vad som motiverar människor att utföra vissa handlingar. Människor har olika 

typer av motivation respektive olika motivationsnivåer, dessa styrs bland annat av 

bakomliggande egenskaper och mål som ligger till grund för att en handling utförs och varför 

(Ryan & Deci, 2000).  

Inom självbestämmandeteorin delas motivationen upp i inre motivation, yttre motivation 

och amotivation. Inre motivation handlar om att individ utför en aktivitet utifrån ett inre 

intresse som bidrar till tillfredsställelse. Individens inre motivation styrs till viss del av 

psykologiska och medfödda behov av autonomi (självbestämmande), kompetens (tilltro till 

den egna förmågan), och samhörighet (gemenskap). Några exempel på inre 

motivationsfaktorer är bland annat personlig utveckling, nyfikenhet och självförverkligande 

(Ryan & Deci, 2000). En handling som utförs av inre motivation kan vara på grund av att 

något är roligt och skapar glädje. Den inre motivationen ses som helt autonom, detta innebär 

att det inte finns någon yttre påverkan på individens avsikt till att utföra aktiviteten (Ryan & 

Deci, 2007).  Den yttre motivationen ses som en motsats till inre motivation och styrs av 

externa motiv. Därmed anses yttre motivation vara mindre självbestämmande och 

kontrollerad än inre motivation. Vidare innefattar den yttre motivationen fyra 

underkategorier som består av yttre reglering, introjicerad reglering, identifierad reglering 

och integrerad reglering (Ryan & Deci, 2000).   

Yttre reglering är den typ av yttre motivation som är minst självbestämmande och 

kontrollerad. Detta innebär att en person engagerar sig i en aktivitet för att få någon form av 

belöning eller undkomma bestraffningar (Ryan & Deci, 2000b). Introjicerad reglering 

innebär att individens beteende inför att utföra en viss aktivitet kommer i från utomstående 

källor. Detta innebär att beteendet inte är självvalt eller sker utifrån egna värderingar utan 

kan styras av andras påtryckningar. Identifierad reglering innebär att individen har 

accepterat ett beteende och utför en aktivitet självvalt då det leder till ett personligt värde. 

Detta kan exempelvis innebära att en individ utför en aktivitet regelbundet för att värdera 

den egna hälsan. Integrerad reglering anses vara mest självbestämmande formen av 

motivation hos individen. Detta innebär att individen är benägen att utföra en aktivitet 

utifrån egna värderingar och behov (Ryan & Deci, 2000b). Därefter sträcker sig motivationen 

från att vara helt självbestämmande till avsaknad av motivation, vilket relateras med 

amotivation (Ryan & Deci, 2007).  

Vidare är det också betydelsefullt att vara medveten om att en individs motivation varierar 

beroende på om motivationen är självbestämmande eller kontrollerad. Motivation styrs ofta 

av flera olika motivationstyper samtidigt, det som skiljer sig är hur stark motivationen är 

mellan dessa motivationstyper för att utföra en handling (Silva et al., 2010). Denna teori har 

använts i tidigare studier för att undersöka sambandet mellan träningsmotiv och 

träningsbeteenden (Sibley, Hancock & Bergman,2013). I denna studie kommer denna teori 

att tillämpas för att undersöka vilka inre respektive yttre träningsmotiv som ligger till grund 

för högskolestudenternas avsikt till att utföra fysisk aktivitet. 
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2.4 Problemområde 

Kroppsmissnöje och kroppsbildsrelaterade problem anses ökat under de senaste decennierna 

(Bassett-Gunter et al., 2017). Missnöje med kroppen har varit associerat med negativa 

psykosociala konsekvenser bland både män och kvinnor och har därmed övergått till att vara 

ett folkhälsoproblem (Gestsdottir et al., 2018). I massmedier skrivs det bland annat att 

ätstörningar ökar, vilket enligt Coco et al. (2013) är en riskfaktor av bland annat 

kroppsmissnöje. Det skrivs också att tvångsmässig träning kan vara en bidragande orsak 

samt att kroppsidealet har skiftat fokus från att vara smal till att vara vältränad. Eftersom det 

är vanligt förekommande att uppleva någon form av kroppsmissnöje samt att det övergått till 

att vara ett folkhälsoproblem, finns det ett behov av att ytterligare studera kroppsuppfattning 

samt vilka faktorer som ligger till grund för individens uppfattning kring den. 

3 SYFTE 

Syftet med denna undersökning är att undersöka i vilken utsträckning högskolestudenters 

kroppsuppfattning är förknippad med träningsmotiv och träningsfrekvens. 

3.1 Frågeställningar 

 

• Vilka är högskolestudenters träningsmotiv? 
 

• Vilken kroppsuppfattning har högskolestudenter? 
 

• Finns det ett samband mellan kroppsuppfattning och träningsmotiv bland 
högskolestudenter? 

 

• Finns det skillnad i kroppsuppfattning mellan högskolestudenter som tränar 
ofta och sällan? 
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4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Metodval och studiedesign 

För att besvara studies syfte och frågeställningar har en kvantitativ metod tillämpats. En 

kvantitativ metod innefattar mätningar av insamlade data och statistiska analysmetoder 

(Patel & Davidsson, 2011). Mätningen bidrar till att forskaren kan beskriva olika skillnader 

samt olika variationer mellan variabler (Bryman, 2011). Den kvantitativa metoden ansågs 

vara mest användbar i den aktuella studien eftersom syftet med studien är att redogöra för 

förekomsten av högskolestudenters träningsmotiv och kroppsuppfattning samt att studera 

olika sambandsmönster. 

Den studiedesign som har använts till denna studie var en tvärsnittsdesign. En 

tvärsnittsdesign är enligt Bryman (2011) en studiedesign som används vid insamling av data 

från mer än ett enda fall samt vid ett visst tillfälle. En tvärsnittsdesign syftar till att samla in 

kvantitativa och mätbara data som berör en eller flera variabler. Dessa variabler analyseras 

därefter för att kunna identifiera eventuella samband eller variationer mellan variablerna 

(Bryman, 2011).  

 I denna studie samlades data in vid ett visst tillfälle för att skapa en bild av studiens 

population. Vidare analyseras den insamlade data för att undersöka eventuella 

sambandsmönster mellan olika variabler. Denna studiedesign tillämpades för att nå ut till ett 

brett spektrum av människor under datainsamlingen. Vidare användes studiedesign också på 

grund av tidsbegränsningen på 10 veckor då en tvärsnittsstudie enligt Merrill (2013) är 

användbar under en kort tidsperiod. 

4.2 Studiepopulation och urval 

En studiepopulation består av de enheter som forskaren gör sitt urval till en studie ifrån 

(Bryman, 2011). I linje med studiens avsikt att undersöka i vilken utsträckning 

högskolestudenters kroppsuppfattning är förknippad med träningsmotiv och 

träningsfrekvens, utgörs studiepopulationen i den aktuella studien av högskolestudenter. 

Respondenterna till studien valdes ut genom ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman 

(2011) innebär att de personer som finns tillgängliga för forskaren vid det aktuella 

undersökningstillfället blir studiens respondenter. Urvalet i denna studie består 

högskolestudenter på Mälardalens högskola. Studiens enkät delades ut till de studenter som 

fanns tillgängliga vid tillfället, det vill säga studenter som befann sig på skolan under de två 

dagarna som datainsamlingen inträffade.  
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Totalt var det 73 respondenter som var kvinnor och 39 respondenter var män. Åldersspannet 

mellan respondenterna var mellan 19–44 år varav tre respondenter inte angav sin ålder. Vid 

granskningen av enkäterna delades respondenternas ålder in i ålderskategorier för att få en 

tydligare bild av urvalets åldersfördelning. Åldersfördelningen av respondenterna 

presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1: redogör för högskolestudenternas åldersfördelningen (n=112) 

 

4.3 Enkätformulering 

Denna studie baseras på en egenformulerad enkät som består av bakgrundsfrågor, frågor om 

träning och motionsvanor, motiv till träning och frågor om kroppsuppfattning. Enkäten 

består av totalt 25 frågor, varav två utgjordes av frågebatterier med 12 respektive sju 

underfrågor. Svarsalternativen i enkäten formulerades utan ett mittenalternativ för att få ett 

mätbart resultat där ställning måste tas. Därtill fanns det instruktioner om hur respondenten 

ska besvara varje fråga. Bakgrundsvariablerna i enkäten består av kön, ålder, träning och 

motionsvanor. För att undersöka deltagarnas träning- och motionsvanor ställdes frågan 

”Utför du någon träning/motion på fritiden?” där svarsalternativet var ja eller nej. Därefter 

fick deltagarna som svarade ja på denna fråga ange vilken typ av träning eller motion de 

utför. Därefter ställdes frågor om hur ofta deltagarna utför träning eller motion, där de fick 

välja mellan olika svarsalternativ (Bilaga A). De som svarade nej på frågan om de utför någon 

träning eller motion på fritiden ombads gå vidare till frågorna om kroppsuppfattning. 

För att mäta högskolestudenternas träningsmotiv skapades egenformulerade frågor med 

inspiration från teorin SDT och dess komponenter av inre motivation och yttre motivation 

samt ifrån The Behavioural Regulation In Exercise Questionnaire (BREQ-2) (Markland och 

Tobin, 2004).  

 

 

 
Ålder 

 
n= 

 
Ej angiven ålder 

 
3 

 
19-25 år 

 
61 

 
26-35 år 

 
38 

 
36-44 år 

 
10 

  
Total n = 112 
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I denna studie definieras fråga sju och åtta som inre träningsmotiv. Dessa två frågor 

utformades med inspiration från teorin SDT och beskrivningen av inre motivation. 

Enkätfråga 9, 10, 12 14 och 16 (Bilaga A) definieras i denna studie som yttre träningsmotiv 

och utformades utifrån teorin SDT och definitionen av yttre träningsmotiv. Vidare 

utformades enkätfråga 11, 13, 14, 15, 17 och 18 (Bilaga A) med inspiration ifrån 

mätinstrumentet BREQ-2 (Markland och Tobin 2004). Frågorna som har inspirerats från 

detta mätinstrument omarbetades för att passa in i den aktuella studien.  

Slutligen för att mäta studenternas kroppsuppfattning formulerades enkätfrågor med 

inspiration utifrån litteraturkällan projekt perfekt av Frisén, Gottario och Lunde (2014). 

Enkätfrågorna konstruerades utifrån vad som anses illustrera en positiv respektive negativ 

kroppsuppfattning. I denna studie definieras fråga 19, 20, 23, 24 och 25 som positiv 

kroppsuppfattning och fråga 21 och 22 relateras med en negativ kroppsuppfattning. 

4.4 Datainsamling 

Datainsamlingen utgörs av en enkätundersökning. En fördel med enkätundersökning är att 

det är möjligt att dela ut ett flertal enkäter vid ett enda tillfälle (Bryman, 2011). Enkäterna till 

denna studie delades ut i pappersform vid två tillfällen till studenterna på Mälardalens 

högskola i Västerås. Innan den egentliga enkätundersökningen genomfördes en pilotstudie 

för att pröva den aktuella enkäten. Med en pilotstudie menas att testa enkäten och dess 

innehåll innan den egentliga undersökningen för att kunna upptäcka eventuella oklarheter 

(Bryman, 2011). I pilotstudien ingick sju studenter från Mälardalens högskola i Eskilstuna. 

Efter pilotstudien genomfördes en justering i svarsalternativen som berör kroppsuppfattning 

där ett fel upptäcktes i svarsalternativen om kroppsuppfattning. Vidare korrigerades 

svarsalternativen för denna fråga inför den egentliga undersökningen. 

Därefter genomfördes den egentliga enkätundersökningen. Totalt under det första 

insamlingstillfället samlades 80 enkäter in i Västerås. Respondenterna som tillfrågades 

informerades om studien och blev tillfrågade om de var villiga att delta. De respondenter som 

tillfrågades befann sig på de offentliga studieytorna i skolans två olika byggnader. Vid det 

andra tillfället gavs det möjlighet att lämna ut enkäter under ett lektionstillfälle som 

arrangerades i samarbete med en lärare på skolan. Därefter samlades ytterligare några 

enkäter in på skolans studieytor för att utöka antalet respondenter. Totalt under dag två 

samlades 32 enkäter in. Sammanfattningsvis samlades totalt 112 enkäter in under dessa två 

dagar. 
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4.5 Svarsfrekvens och bortfall 

Bortfall kan delas in i interna och externa bortfall. Det interna bortfallet innebär att 

respondenten har valt att lämna någon eller några frågor i enkäten obesvarade (Bryman, 

2011). Totalt tillfrågades 119 personer om att delta i studien varav 112 personer valde att 

delta, vilket innebär en svarsfrekvens på 94 procent. 

Av de 112 enkäter som delades ut förekom 86 interna bortfall där respondenterna hade valt 

att inte besvara olika frågor i enkäten. De personer som inte tränar räknas inte med i det 

interna bortfallet då dessa respondenter blev hänvisade att gå vidare från frågorna om 

träningsmotiv till kroppsuppfattning. Detta eftersom frågorna om träningsmotiv inte var 

utformade så att respondenterna som inte tränar kunde besvara dessa. Sammanfattningsvis 

blir det interna bortfallet 60 utan de som inte tränar. 

Vidare beskriver Bryman (2011) ett det externa bortfallet menas med att en person i urvalet 

inte har möjlighet eller viljan att delta undersökningen. I detta fall förekom sju externa 

bortfall där personerna valde att inte delta i undersökningen på grund av tidsbrist. Det 

interna bortfallet i studien presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2: Redogör för studiens interna bortfall per fråga 

Enkätfrågor: Internt 

bortfall: 

2 3 

3, 8, 9, 10 1 

5, 6, 7, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20 

2 

21 7 

22, 23, 24, 25 5 

1, 4 0 

 

 

4.6 Databearbetning och analys 

För att analysera det insamlade datamaterialet ifrån enkätundersökningen användes 

datorprogrammet IBM SPSS for statistics version 24. Innan bearbetningen av det insamlade 

materialet kodades alla enkäter med ett specifikt ID-nummer mellan 1–112. Därefter kodades 
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alla svarsalternativ med ett värde mellan 1–4, sedan fördes samtliga enkäter och enkätsvar in 

i SPSS.  

För att besvara frågeställning ett användes en deskriptiv analysmetod med en frekvenstabell 

tillämpats. En deskriptiv analys syftar till att undersöka förekomsten av en företeelse utan att 

undersöka några sambandsmönster (Merrill, 2013). Denna analysmetod tillämpades då den 

var mest relevant då frågeställningen syftar till att enbart undersöka vilka träningsmotiv 

högskolestudenterna har.  

En dikotomisering på svarsalternativen på fråga sju till 16 (Bilaga A) som berör 

träningsmotiv genomfördes innan analysen av resultatet. Dikotomisering innebär att fördela 

svarsalternativ i två kategorier (Field, 2009). Svarsalternativen för samtliga frågor som berör 

träningsmotiv var stämmer bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt och stämmer 

mycket dåligt (Bilaga A). Dessa svarsalternativ dikotomiserades till stämmer och stämmer 

inte (Tabell 3). Dikotomiseringen av dessa svarsalternativ genomfördes för att underlätta 

analysen om högskolestudenternas träning drivs av inre eller yttre träningsmotiv.  

 

Tabell 3: Dikotomisering av svarsalternativen för fråga 7-16 

 

Svarsalternativen för frågorna som berör kroppsuppfattning är kodade så att alltid och ofta 

innebär ett lågt värde (1-2) medan svarsalternativen sällan och aldrig innebär ett högt värde 

(3-4). Innan analysen av frågeställning två omkodades svarsalternativen på enkätfråga 21 och 

22 (Bilaga A) för att ett högt värde skulle innebära samma sak på samtliga frågor. Dessa 

frågor omkodades då de är formulerade så att ett lågt värde är relaterat med en negativ 

kroppsuppfattning och ett högt värde är relaterat med en positiv kroppsuppfattning. 

Resterande frågor är formulerade så att ett lågt värde är relaterat med en positiv 

kroppsuppfattning och ett högt värde är relaterat med en negativ kroppsuppfattning.  

Ett högt värde på enkätfråga 21 och 22 innebär alltså att alltid eller ofta se sin kropp som ett 

objekt som är till för att behaga andra respektive att tycka att man väger för mycket, vilket 

betraktas som negativ kroppsuppfattning, medan ett högt värde på resterande frågor innebär 

att alltid eller ofta trivas i sin kropp, respektera sin kropp, finna många styrkor i sin 

kropp, acceptera sin kropp samt i det stora hela var nöjd med sin kropp, vilket kan 

betraktas som positiv kroppsuppfattning. Efter omkodningen på fråga 21 och 22 innebär ett 

lågt värde positiv kroppsuppfattning och ett högt värde negativ kroppsuppfattning på 

samtliga frågor. Fråga 17 och 18 (Bilaga A) exkluderades för att dessa inte var anpassade med 

Fråga: Varför tränar/motionerar du? 
 
Innan dikotomisering 

 
                                     Efter dikotomisering 

 
Stämmer bra (1)  
Stämmer ganska bra (2) 

 
                                                       Stämmer (1) 

 
Stämmer ganska dåligt (3) 
Stämmer mycket dåligt (4) 
  

 
                                                     
                                                       Stämmer inte (2)  
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frågan om varför människor väljer att träna utan handlade mer om varför människor inte är 

motiverade till att träna.  

För att besvara studiens andra frågeställning användes ett liknande tillvägagångsätt som på 

frågeställning ett. En deskriptiv analysmetod tillämpades då frågeställningen syftar till att 

enbart undersöka högskolestudenternas kroppsuppfattning. En dikotomisering genomfördes 

av svarsalternativen för frågorna 19 till 25 vilket också innefattar de variabler som är 

omkodade. Dessa frågor handlar om kroppsuppfattning där svarsalternativen var alltid, ofta, 

sällan och aldrig (Bilaga A). Dessa svarsalternativ dikotomiserades till svarsalternativen 

positiv kroppsuppfattning och negativ kroppsuppfattning (Tabell 3). Även dessa 

svarsalternativ dikotomiserades för att underlätta analysen för redogörelsen om hur 

högskolestudenter uppfattar sin kropp, det vill säga positivt eller negativt. Därefter 

analyserades resultatet med hjälp av en frekvenstabell för att studera olika värden av 

variablerna. 

 

Tabell 3: Dikotomisering av svarsalternativen för kroppsuppfattning 

 

 

För att besvara den tredje frågeställningen skapades först index och därefter användes 

korrelationsanalyser. Indexen skapades utifrån två frågebatterier som berör enkätfrågorna 

om träningsmotiv och kroppsuppfattning. Ett index innebär enligt Bryman (2011) att flera 

frågor som berör samma tema sammansätts till en ny variabel.  

 

 

 Fråga: Vilken kroppsuppfattning har högskolestudenter? 

 
Innan dikotomisering 
Fråga: 19, 20, 23, 24 , 
25 

  
Efter dikotomisering 
Fråga: 19, 20, 23, 24 , 
 25 

 
Alltid (1) 

  
Positiv kroppsuppfattning (1) 

Ofta   (2)   

 
Sällan (3) 

  
Negativ kroppsuppfattning (2) 

Aldrig (4) 
 

  

 
Omkodade variabler 
innan dikotomisering 

  
Omkodade variabler efter  
dikotomisering 

Fråga: 21 och 22   21 och 22 

 
Alltid (4) 

  
Negativ kroppsuppfattning (2) 

Ofta   (3)   

 
Sällan (2) 

  

Aldrig (1)  Positiv kroppsuppfattning (1) 
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Frågebatteriet som berör träningsmotiv innefattar 12 frågor varav fråga 17 och 18 (Bilaga A) 

har exkluderats då dessa frågor inte är anpassade för varför människor väljer att träna och 

motionera. Svarsalternativen för respektive fråga var stämmer bra, stämmer mycket bra, 

stämmer ganska dåligt, och stämmer mycket dåligt (Bilaga A).  

Fråga sju och åtta (Bilaga A) som i denna studie relateras med inre träningsmotiv 

summerades till ett index med värdet noll till sex, där ett lågt värde motsvarar att träna för 

inre påverkan och ett högt värde motsvarar att inte träna för inre påverkan. Därefter 

summerades fråga nio till 16 (Bilaga A) som motsvarar studiens yttre träningsmotiv till ett 

index med värdet noll till 24 där ett lågt värde motsvarar att träna för yttre påverkan och ett 

högt värde motsvarar att inte träna av yttre påverkan. Det frågebatteri som berör 

kroppsuppfattning innefattar sju frågor med tillhörande svarsalternativ: alltid, ofta, sällan 

och aldrig (Bilaga A). Dessa frågor summerades till ett index med värdet noll till 21, där ett 

lågt värde motsvarar positiv kroppsuppfattning och ett högt värde motsvarar en negativ 

kroppsuppfattning. 

I samband med att indexen skapades genomfördes ett Cronbachs alfa test, vilket enligt Field 

(2009) innebär att frågornas interna reliabilitet och hur väl frågorna hänger samman med 

varandra testas. Ett acceptabelt värde för Cronbachs alfa är mellan 0.70–0.80 som motsvarar 

en tillförlitligt intern reliabilitet, vilket innebär att frågorna hänger samman med varandra 

och avser att mäta samma sak. Vidare indikerar ett lägre värde på en mindre opålitlig intern 

reliabilitet (Field, 2009). Cronbachs alfa är också enligt Pallant (2016) beroende av hur 

många frågor/påståenden, ibland kallad items som ingår i indexets skala. En skala som 

innefattar mindre än 10 items kan bidra till att värdet på Cronbachs alfa blir ganska lågt 

(Pallant, 2016). I detta fall visades ett värde på 0.686 på frågorna som berör inre 

träningsmotiv vilket underskrider det acceptabla värdet på 0.70. Frågorna om yttre 

träningsmotiv visade ett värde på 0.554 vilket också underskrider det acceptabla värdet, 

vilket innebär att frågornas interna reliabilitet är låg. Ett Cronbachs alfa test genomfördes 

även på frågorna som berör träningsmotiv och visade ett värde på 0.836, vilket enligt Field 

(2019) motsvarar ett acceptabelt värde. Detta indikerar på en hög intern reliabilitet för 

frågorna om kroppsuppfattning och att frågorna hänger samman med varandra. 

Därefter genomfördes två korrelationsanalyser där korrelationskoefficienten som användes 

var pearsons korrelationskoefficient, ibland kallad Pearsons r. Pearsons 

korrelationskoefficient används för att mäta olika samband mellan två variabler (Ejlertsson, 

2012). Vidare ska variablerna vara av intervall- eller kvotvariabler för att det ska vara möjligt 

att genomföra Pearsons r (Bryman, 2011). Koefficientvärdet som visas utifrån Pearsons r kan 

bland annat visa styrkan på sambandet mellan variablerna. Koefficientvärdet visar ett värde 

mellan 0 till 1 eller - 1. Koefficientvärdet 0 innebär inget samband, medan värdet 1 innebär 

ett perfekt positivt samband och värdet -1 innebär ett perfekt negativt samband.  

Koefficienten visar även vilken riktning sambandet har, om sambandet är positivt eller 

negativt. Detta innebär att ett positivt samband innebär ett högt värde på den ena variabeln 

som därmed hänger samman med ett högt värde på den andra variabeln. Ett negativt värde 

innebär ett lågt värde på den ena variabeln som hänger samman med ett lågt värde på den 

andra variabeln (Bryman, 2011). Det finns även olika kriterier för effektstorleken för 



 15  

Pearsons r som visar vilken effektstyrka sambandet har, det vill säga om sambandet har en 

stark eller svag effekt. Dessa kriterier benämns som: .1 = Svag effekt, .3= medelstark effekt 

och .5 = stark effekt (Field, 2009). 

För att kunna dra slutsatsen om ett resultat är statistiskt signifikant eller om det finns ett 

samband mellan variabler användes ett p-värde för att analysera resultaten. Med statistisk 

signifikansnivå menas den risknivå som kan godtas när en slutsats ska fastställas om det 

finns ett samband eller inte mellan två variabler. Inför analyserna i denna studie antas en 

godtagbar lägsta signifikansnivå på 0.05 (p= <.05). Detta beskrivs enligt Ejlertsson (2012) 

vara den mest vanligt förekommande inom vetenskapen. Bryman (2011) beskriver att en 

signifikansnivå på 0.05 innebär att den högst godtagbara risken för att ett resultat skulle 

uppstå av slumpen är fem procent. Denna analysmetod tillämpades för att besvara denna 

frågeställning då studiens frågeställning syftade till att undersöka om det finns ett samband 

mellan variablerna kroppsuppfattning och träningsmotiv. Vidare är variablerna som ska 

beräknas av intervallnivå därav ansågs denna metod mest tillämpbar. 

För att besvara den fjärde frågeställningen genomfördes ett independent sample t-test för att 

mäta om skillnaden mellan dessa variabler är signifikant. Ett independent sample t-test 

används enligt Landau och Everitt (2004) för att studera om medelvärdet mellan två grupper 

är densamma och om medelvärdet är statistiskt signifikant. Ett p-värde bestämmer om det 

finns någon skillnad för medelvärdet (Landau & Everitt, 2004). Ett p-värde som är lika med 

eller under .05 innebär att skillnaden är signifikant och ett p-värde över .05 innebär en icke-

signifikant skillnad (Rissanen, 2013). 

Inför analysen dikotomiserades svarsalternativen för enkätfråga fem (Bilaga A) Hur ofta 

tränar/motionerar du? Svarsalternativen för denna fråga var varje dag, en dag i veckan, två 

till tre dagar i veckan, fyra till sex dagar i veckan, en dag i månaden, två till tre dagar i 

månaden och mindre än en gång i månaden. (Bilaga A). Dessa svarsalternativ 

dikotomiserades till svarsalternativen ofta och sällan (Tabell 4). En dikotomisering av denna 

fråga genomfördes för att underlätta analysen av frågeställningen. 

 

Tabell 4: Dikotomisering av svarsalternativen på fråga 5 

 

Fråga: Hur ofta tränar/motionerar du? 
   
Varje dag   
1 dag i veckan  Ofta 
2-3 dagar i veckan   
4-6 dagar i veckan   
 
1 dag i månaden 

  

2-3 dagar i månaden  Sällan 
Mindre än 1 gång i 
månaden 
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4.7 Kvalitetskriterier  

För att bedöma styrkan för undersökningens kvalitet beaktas inom den kvantitativa metoden 

olika kvalitetskriterier. De vanligast förekommande kvalitetskriterierna inom den 

kvantitativa metoden är validitet, reliabilitet och generaliserbarhet (Bryman, 2011).  

Validitet syftar till i vilken utsträckning ett begrepp i studiens syfte verkligen mäter det som 

är ämnat att mäta. Detta medför i sin tur vilken trovärdighet studien har (Bryman, 2011). Ett 

sätt att beakta validiteten och öka trovärdigheten är att enkäten som används vid 

datainsamlingen är framarbetad så att det som är avsatt att mäta verkligen mäts. I denna 

studie utformades enkäten utifrån en grundlig litteratursökning om det aktuella ämnet. 

Reliabilitet syftar till huruvida måtten på olika begrepp vid mätningen är 

överensstämmande, pålitliga och följdriktiga (Bryman, 2011). 

Ett sätt att mäta en studies reliabilitet är att undersöka studiens interna reliabilitet. Intern 

reliabilitet handlar enligt Bryman (2011) om att undersöka om studiens frågor är relaterade 

till samma mått, vilket innebär om de är följdriktiga och överensstämmande. 

Generaliserbarhet innefattar huruvida ett resultat är generaliserbart och hur överförbart det 

är till att användas i andra urval eller populationer (Bryman,2011). Generaliserbarheten i 

studien är svår att beakta då ett bekvämlighetsurval har använts.  

4.8 Forskningsetiska principer 

Inom forskning finns det etiska frågor som berör deltagarna som deltar i forskningen. Dessa 

etiska frågor berör deltagarnas frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet 

(Bryman, 2011). Vid forskning som berör människor är det viktigt att beakta de 

forskningsetiska principerna. Detta är viktigt för att inte utsätta människorna för någon form 

av psykisk skada (Vetenskapsrådet, 2017). Dessa forskningsetiska principer benämns som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet (Bryman, 

2011). 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna i forskningen om 

undersökningens syfte och moment som ingår i undersökningen. Deltagarna ska också bli 

informerade om att deltagandet är frivilligt och att det är möjligt att avbryta deltagandet om 

så önskas (Bryman, 2011). För att beakta informationskravet i denna studie informerades 

respondenten om studiens syfte och innehåll muntligt samt genom medföljande missivbrev 

som bifogades tillsammans med enkäten (Bilaga B). I missivbrevet blev respondenterna även 

informerade om att deltagandet är frivilligt och att det när som helst är möjligt att avbryta 

deltagandet vilket beaktar Samtyckeskravet. Samtyckeskravet innebär enligt Bryman (2011) 

att deltagarna i studien har rätt att själva avgöra deltagandet i studien (Bryman, 2011). 

Respondenten informerades även muntligt om att de lämnar sitt samtycke att delta i 

undersökningen sker genom att fylla i enkäten. 
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Vidare kommer den insamlade informationen förvaras så att endast författaren av studien 

kommer att ha tillgång till den insamlade informationen. Eftersom enkäten var anonym 

kommer ingen utomstående kunna identifiera någon av respondenterna. Detta innebär att 

Konfidentialitetskravet har beaktats i denna undersökning. Konfidentialitetskravet handlar 

enligt Bryman (2011) om att insamlad information om deltagarna ska behandlas med 

konfidentialitet samt bevaras på ett sätt där ingen obehörig kommer åt informationen 

(Bryman, 2011).  

Slutligen innebär nyttjandekravet att den information och uppgifter som samlas in i 

undersökningen endast får användas i den aktuella forsknings (Bryman,2011). Efter studiens 

avslut kommer därmed enkäterna med den insamlade informationen att makuleras. 

Avslutningsvis informerades respondenten om samtliga forskningsetiska principer i det 

medföljande missivbrevet (Bilaga B). 

5 RESULTAT 

I denna studie deltog totalt 112 respondenter varav 73 respondenter var kvinnor och 39 var 

män. Respondenterna som har deltagit i studien är mellan 19 och 44 årsåldern. De 

respondenter som uppgav att de tränar/motionerar är 88 respondenter och 22 respondenter 

uppgav att de inte tränar/motionerar. Den vanligaste träningsformen bland respondenterna 

var att träna på gym, och de flesta var aktiva två till tre dagar i veckan mellan 45 till 60 

minuter. 
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5.1 Högskolestudenters träningsmotiv 

Resultatet visar att högskolestudenters motiv till träning varierar mellan inre och yttre 

träningsmotiv. Majoriteten av högskolestudenterna tränar och motionerar av inre 

träningsmotiv. De vanligaste inre träningsmotiven är att träna och motionera för att må bra 

och för att det är roligt. 

De yttre träningsmotiven som är vanligast förekommande bland högskolestudenterna är att 

träna och motionera för att förbättra sin hälsa och för att förbättra vissa delar av sin kropp 

i följd av att träna och motionera för att förbättra vissa delar av kroppen, för att få mera 

muskler och för att nå ett specifikt mål. Vidare uppger lite mer än hälften av 

högskolestudenterna att de tränar och motionerar för att minska i vikt. De yttre 

träningsmotiv som är mindre förekommande bland högskolestudenterna är att träna och 

motionera för att skuldkänslor skulle uppstå om trängningen inte blir av samt på grund av 

påtryckningar av andra. En sammanställning av högskolestudenternas träningsmotiv 

presenteras i tabell 5. 

Tabell 5: Deskriptiv analys som redogör för högskolestudenters träningsmotiv (n= 88-89). 

Träningsmotiv Stämmer bra Stämmer inte n= total 

Jag tränar och 

motionerar… 

   

för att det är roligt 79 (89,8%) 9 (10,2%) 88 

för att jag ska må bra 87 (97,8%) 2 (2,2%) 89 

för att få mer muskler 65 (73,9%) 23 (26,1%) 88 

för att minska i vikt 50 (56,2%) 39 (43,8%) 89 

på grund av påtryckningar 

av andra 
11 (12,5%) 77 (87,5%) 89 

för att förbättra min hälsa 82 (93,2%) 6 (6,8%) 88 

för att jag får skuldkänslor 

om jag inte gör det 
34 (38,6%) 54 (61,4%) 88 

för att förändra vissa delar 

av min kropp 
66 (75%) 22 (25%) 88 

för att jag tycker att det är 

viktigt att träna 

regelbundet 

76 (86,4%) 12 (13,6%) 88 

för att nå ett specifikt mål 65 (73,9%) 23 (26,1%) 88 
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5.2 Högskolestudenters kroppsuppfattning 

Resultatet visade att majoriteten av högskolestudenterna har en positiv kroppsuppfattning. 

Mest förekommande bland högskolestudenterna är att respektera och acceptera sin kropp i 

följd av att trivas med sin kropp och att finna många styrkor med sin kropp. Därefter 

framkom det att respondenterna är i det stora hela nöjd med sin kropps utseende och lite 

mindre än hälften av högskolestudenterna rapporterar att de tycker att de väger för mycket. 

Det som är minst förekommande bland högskolestudenterna är att se sin kropp som ett 

objekt som är till för att behaga andra. En sammanställning av högskolestudenternas 

kroppsuppfattning presenteras i tabell 6. 

Tabell 6: Redogör för högskolestudenters kroppsuppfattning, presenteras i antal och procent (n=107). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroppsuppfattning 
 

Stämmer 
 

Stämmer inte n=total 

Jag trivs med min 
kropp 

86 (80,4%) 

 

21 (16,6%) 107 

Jag respekterar min 
kropp 

95 (90,5%) 10 (9,5%) 107 

Jag ser min kropp som 
ett objekt är till för att 
behaga andra 

10 (9,5%) 95 (90,5%) 105 

Jag tycker att jag väger 
för mycket 

43 (40,2%) 64 (59,8%) 107 

Jag finner många 
styrkor med min 
kropp 

86 (80,4%) 21 (19,6%)  107 

Jag accepterar min 
kropp 

92 (86%) 15 (14%) 107 

Jag är i det stora hela 
nöjd med min kropps 
utseende 

83 (77,6%) 24 (22,4%) 107 
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5.3 Samband mellan kroppsuppfattning och träningsmotiv 

Resultatet visar en medelstark positiv korrelation mellan kroppsuppfattning och inre 

träningsmotiv. Sambandet är statistiskt signifikant (r= .350, p= .001) och innebär att ju mer 

en person tränar av inre träningsmotiv, desto bättre kroppsuppfattning har personen. 

Resultatet visar även en medelstark negativ korrelation mellan kroppsuppfattning och yttre 

träningsmotiv. Sambandet är statistiskt signifikant (r= .306, p= .006) och innebär att ju mer 

en person tränar av yttre träningsmotiv, desto sämre kroppsuppfattning har personen.  

5.4 Skillnader i kroppsuppfattning mellan studenter som tränar ofta 

och sällan 

Resultatet visar att det inte finns någon signifikant skillnad i kroppsuppfattning mellan 

studenter som tränar ofta och sällan (t=.044, df=78, p=.965). Detta innebär att de som tränar 

ofta varken har en mer positiv eller mer negativ kroppsuppfattning än de som tränar sällan. 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

För att besvara den föreliggande studiens syfte och frågeställningar användes en kvantitativ 

metod. Valet av denna metod grundar sig i studiens syfte och frågeställningar, vilket 

innefattar att studera förekomst, skillnad och samband mellan olika variabler. Denna metod 

ansågs relevant då den metoden enligt Bryman (2011) är användbar för att studera olika 

variationer eller samband mellan olika variabler. Eftersom den kvantitativa metoden syftar 

till att undersöka eller beskriva olika sambandsmönster bidrar detta till att respondenternas 

upplevelser kring ämnesområdet inte har kunnat undersökas. Detta innebär att om syftet 

med studien hade varit att undersöka högskolestudenternas upplevelse av kroppsuppfattning 

och träning hade en kvalitativ metod varit relevant då den metoden bidrar till en djupare 

förståelse av ett fenomen (Bryman, 2011). 

En tvärsnittsdesign användes i studien främst på grund av studiens tidsbegränsning på 10 

veckor. En fördel med att använda tvärsnittsdesign är enligt Bryman (2011) att den är 

användbar för att samla in data från mer än ett enda fall, vilket bidrar till variation och 

möjliggör för en större mängd insamlad data. Eftersom en tvärsnittsdesign avser att endast 

studera relationen mellan variabler bidrar detta till att ett kausalt samband inte kan 

undersökas. Med detta menas att det inte går att avgöra vilken variabel som påverkar vilken 

eller vilken variabel som leder till det ena. I detta fall går det inte att veta om respondentens 
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kroppsuppfattning och träningsfrekvens påverkar valet av träningsmotiv eller om 

träningsmotivet påverkar kroppsuppfattningen och träningsfrekvensen. För att möjliggöra 

för att undersöka kausala samband hade en longitudinell studiedesign kunnat tillämpats. 

Den longitudinella studiedesignen ger enligt Bryman (2011) utrymme för det tidsmässiga 

förhållandet mellan olika variabler och kan påverka resultatet över en längre tid, vilket 

möjliggör till att det blir enklare att dra kausala slutsatser (Bryman, 2011). Denna 

studiedesign var dock inte möjlig att genomföra på grund av studiens tidsbegränsning, därför 

ansågs tvärsnittsdesign vara mest tillämpbar.  

6.1.1 Studiepopulation och urval 

Respondenterna till studien valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) 

beskriver att fördelen med ett bekvämlighetsurval är att det går att dela ut en större mängd 

enkäter åt gången, vilket i sin tur kan bidra till att svarsfrekvensen blir hög. Eftersom 

respondenterna till denna studie valdes ut slumpmässigt visade det sig att majoriteten av 

respondenterna var mellan 19-25 år, vilket i denna studie motsvarar en den yngre 

åldersgruppen. Därav hade det varit intressant om fler respondenter hade tillhört den äldre 

delen av målgruppen, vilket i denna studie motsvarar åldern 26 år och uppåt. Detta för att 

studera hur kroppsuppfattningen uppfattas även högre upp i åldern, det vill säga om 

kroppsuppfattningen blir bättre eller sämre. Detta eftersom kroppen åldras och kan påvisa 

ålderstecken vilket kan tänkas avvika från det ideala, samtidigt som det kan tänkas att äldre 

personer fokuserar mindre på att förändra det kroppsliga utseendet och i stället lägger större 

vikt vid kroppens funktion och dess hälsa. Därav hade ett kvoturval kunnat tillämpas, ett 

kvoturval innebär enligt Bryman (2011) att respondenter inte väljs ut slumpmässigt, utan kan 

väljas ut från olika kategorier som exempelvis ålder.  

Eftersom informationen om respondenternas ålder inte fanns tillgänglig kunde inget 

kvoturval användas, om ett kvoturval hade varit möjligt att genomföra hade det varit 

intressant att undersöka respondenternas åldersskillnad. Bryman (2011) beskriver att 

resultatet från ett bekvämlighetsurval kan vara mycket intressanta men att en nackdel med 

denna urvalsstrategi är att resultatet är omöjligt att generalisera. Detta innebär att det inte 

går att veta vilken population urvalet i studien är representativt för eftersom respondenterna 

samlades in slumpmässigt (Bryman, 2011). I detta fall avspeglar resultatet endast de 

högskolestudenter som deltog studien.   

6.1.2 Enkätformulering, datainsamling och bortfall 

Enkäten (Bilaga A) utgörs i denna studie av egenformulerade frågor. För att mäta begreppet 

träningsfrekvens formulerades frågor om respondentens träningsvanor. För att mäta 

begreppet träningsmotiv konstruerades ett frågebatteri med tillhörande svarsalternativ där 

frågorna inspirerades av teorin SDT och dess definition av inre och yttre motivation. Vidare 

användes ett redan tidigare använt mätinstrument som inspirationskälla för att formulera 

frågorna om yttre träningsmotiv. Bryman (2011) beskriver att en nackdel med att använda 

egenkonstruerade frågor kan vara att reliabiliteten kan påverkas negativt. Att använda 

färdigkonstruerade frågor är en fördel då frågorna har testats innan och är avsedda för att 
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mäta det som är aktuellt i studien (Bryman, 2011). Ett färdigt mätinstrument användes inte i 

denna studie då dessa var väldigt omfattande och innehöll många frågor som inte var 

relevant för denna studies syfte och frågeställning, Därav gjordes i stället valet att ta 

inspiration från frågor som skulle passa och göra egenutformade frågor. Enkäten valdes att 

konstrueras utan ett mittenalternativ, det vill säga att det inte finns något vet-ej alternativ. 

En fördel med detta är att respondenten tvingas att ta ställning vilket leder till ett mätbart 

resultat. En nackdel med att inte ha något mittenalternativ kan vara att det påverkar 

resultatet då det kan leda till ett större bortfall eller att resultatet blir missvisande. 

För att mäta begreppet kroppsuppfattning konstruerades egenutformade frågor utifrån en 

litteraturkälla, projekt perfekt av Frisén, Gottario och Lunde (2014) som berör begreppet. 

Egenformulerade frågor valdes att konstrueras för att mäta detta begrepp då det redan 

färdigkonstruerade mätinstrumentet Body Attitude test (BAT) som var tänkt att använda var 

mer för att mäta kroppsuppfattning i relation till ätstörningar, vilket inte var relevant för 

denna studie. De egenformulerade frågorna konstruerades därmed för att anpassa frågorna 

till studiens syfte och frågeställningar.  

Därefter genomfördes en pilotundersökning innan den enkäten delades ut. Bryman (2011) 

belyser att om möjlighet finns bör en pilotstudie genomföras innan den egentliga 

enkätundersökningen. En fördel med att genomföra en pilotstudie är att det möjliggör för att 

eventuella oklarheter kan upptäckas (Bryman, 2011). I denna studie valdes en pilotstudie att 

genomföras då de egenformulerade frågorna inte har testats innan. En pilotstudie behöver 

inte enligt Bryman (2011) utföras om frågorna sedan tidigare är testade och validerade. I 

detta fall var det bra ett en pilotstudie genomfördes, då en av respondenterna i 

undersökningen upptäckte ett fel på formuleringen av ett svarsalternativ. Därmed bidrog 

pilotundersökningen i denna studie till att felet kunde justeras innan den egentliga 

undersökningen. Därefter genomfördes den egentliga enkätundersökningen. I denna studie 

delades enkäter ut vid två tillfällen varav vid det ena tillfället gavs det möjlighet att dela ut 

enkäter under ett lektionstillfälle. Ett eventuellt problem som kan ha påverkat resultatet är 

att många respondenter satt i små grupper vid utlämnandet av enkäten. Detta kan ha bidragit 

till att de inte varit helt ärliga med sina svar på grund av att andra eventuellt skulle kunna se 

vad respondenten svarade då. 

I studien förekom det 7 externa bortfall respektive 60 interna bortfall. De frågor som hade 

flest interna bortfall var fråga 21 till 25 som berör kroppsuppfattning. Något som kan ha 

påverkat studiens resultat var att 5 respondenter hade lämnat dessa frågor obesvarade. En 

orsak kan vara att de har missat den sista sidan eller att de tyckte att dessa frågor inte 

passade för dem eller att kroppsuppfattning betraktades som ett känsligt ämne. 

6.1.3 Diskussion kring analys 

För att besvara frågeställning ett och två användes en deskriptiv analysmetod i form av 

frekvenstabeller. Eftersom dessa frågeställningar endast syftar till att undersöka förekomsten 

av dessa begrepp ansågs ingen annan analysmetod vara relevant. En fördel med en 

frekvenstabell är att den redogör hur många respondenter som har besvarat de olika 

svarsalternativen i en enkät. Vidare belyser Ejlertsson (2012) att det förekommer en nackdel 
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med frekvenstabeller, vilket innebär att tabellen kan vara komplicerad att tolka och förstå 

(Ejlertsson, 2012). I denna studie presenterades resultatet i en frekvenstabell som visar både 

procent och antal för att skapa en lättöverskådlig bild över högskolestudenternas 

träningsmotiv och kroppsuppfattning. 

För att besvara den tredje frågeställningen användes korrelationsanalysen Pearsons r. Denna 

analysmetod ansågs mest relevant då den enligt Bryman (2011) redogör för att studera om 

det finns ett samband mellan två variabler samt sambandets styrka. Pearsons r är också en 

metod som används när variablerna är av intervall- eller kvotskalor (Bryman, 2011). Bryman 

(2011) beskriver att en nackdel med att använda Pearsons r är att denna analysmetod endast 

kan påvisa att det finns ett samband mellan variablerna och inte vilken av variablerna som 

har påverkat den andra. En annan nackdel är också att denna analysmetod inte tar hänsyn 

till confounders, vilket innebär att det påvisade sambandet kan påverkas av en tredje faktor 

(Merrill, 2013). I denna frågeställning är variablerna kontinuerliga, vilket innebär att de är av 

intervallnivå vilket är ett av kraven som krävs för att kunna tillämpa denna analysmetod. 

Därför ansågs denna analysmetod mest relevant för att besvara studiens syfte och 

frågeställning.  

För att besvara studiens fjärde frågeställning användes ett independet sample t-test för att 

mäta om det fanns någon skillnad mellan kroppsuppfattning och högskolestudenter som 

tränar ofta och sällan. Denna analysmetod användes då Landau & Everitt (2004) menar att 

detta är en lämplig metod att använda för att studera om medelvärdet mellan två grupper är 

densamma och statistisk signifikant. Ett t-test är genomförbart när den beroende variabeln 

är kontinuerlig (McCormick, Salcedo & Poh, 2015). I detta fall består frågeställningens 

variabler av en kontinuerlig och en kategorisk variabel, vilket är ett motiv till att denna 

analysmetod användes.  

6.1.4 Diskussion kring forskningsetik och kvalitetskriterier 

De forskningsetiska principerna har följts i denna studie genom att deltagarna har blivit 

informerade om studien samt vilka rättigheter de har som deltagare. Många av 

respondenterna informerades både muntligt och skriftligt genom ett bifogat missivbrev 

tillsammans med enkäten, vilket relaterar till att informationskravet har beaktats. En fördel 

att informera många av deltagarna om studien både muntligt och skriftligt kan vara att det 

säkerställs för författaren att respondenterna har blivit informerade. Ett eventuellt problem 

som kan ha uppstått under datainsamlingen som kan ha påverkat samtyckeskravet kan vara 

att enkäten lämnades ut under ett lektionstillfälle. Detta kan ha bidragit till att 

respondenterna kände sig tvingade att fylla i enkäten trots att information om att deltagandet 

var frivilligt hade framförts. Vidare har den insamlade informationen enbart varit åtkomligt 

av författaren och har enbart använts till att besvara studies syfte och frågeställningar vilket 

innebär att nyttjandekravet och konfidentialitetskravet har följts.  

För att bedöma huruvida styrkan för undersökningens kvalitet beaktas inom den kvantitativa 

metoden olika kvalitetskriterier. De vanligast förekommande kvalitetskriterierna inom den 

kvantitativa metoden är validitet, reliabilitet och generaliserbarhet (Bryman, 2011). Ett sätt 

att beakta den interna reliabiliteten är att genomföra ett Cronbachs alfa test, vilket 
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genomfördes i denna studie. Cronbachs alfa testet visade en låg intern reliabilitet för frågorna 

om träningsmotiv, framförallt för de som berör yttre träningsmotiv. Emellertid kan den låga 

interna reliabiliteten i detta fall vara logisk, då det kan vara helt naturligt att träna för vissa 

yttre motiv men inte för andra. En person kan exempelvis ange att denne tränar för att bygga 

muskler, men samtidigt ange att den inte tränar för att gå ner i vikt. Detta kan dock ha 

påverkat hur väl indexet för yttre träningsmotiv mäter graden av träningsmotiv. En annan 

bidragande orsak till att låga värden visades på frågorna som berör inre och yttre 

träningsmotiv är att indexet inte innefattar tillräckligt många items då Pallant (2016) 

beskriver att en skala som innefattar mindre än 10 items kan visa ett lågt Cronbachs Alfa 

värde. Därav kan värdena på Cronbachs alfa på frågorna om träningsmotiv vara missvisande 

på grund av att dessa index endast innehöll två respektive åtta items. För att ytterligare 

stärka studiens reliabilitet hade ett test-retest test kunnat genomföras, vilket enligt Field 

(2009) innebär att testa samma grupp två gånger. Ett test-retest var däremot inte möjligt att 

genomföra i denna studie på grund av tidsbegränsningen. 

Validitet syftar till i vilken utsträckning ett begrepp i studiens syfte verkligen mäter det som 

är ämnat att mäta. Detta medför i sin tur vilken trovärdighet studien har (Bryman, 2011). För 

att stärka studiens validitet har enkäten till studien formulerats för att mäta begreppen som 

ingår studiens syfte och frågeställningar. Egenutformade frågor konstruerades till hela 

enkäten med inspiration från färdiga mätinstrument och litteratur. Eftersom inga tidigare 

mätinstrument har använts kan detta tänkas påverkat studiens validitet. Vidare är de 

egenutformade frågorna konstruerade utifrån inspiration från tidigare använda 

mätinstrument och litteratur som har en liknelse med studiens aktuella ämnesområde och 

begrepp. Detta kan även ha påverkat validiteten positivt då dessa är utformade så att det 

mäter det som är relevant för studiens syfte och frågeställningar. 

Generaliserbarhet innefattar i vilken omfattning ett resultat är generaliserbart och hur 

överförbart det är till att användas i andra urval eller populationer (Bryman,2011). Eftersom 

ett bekvämlighetsurval användes i denna studie kan det påverka studiens generaliserbarhet. 

Detta eftersom Bryman (2011) beskriver att det är svårt att generalisera resultatet när ett 

bekvämlighetsurval har använts då det inte går att veta vilken population som urvalet i 

studien är representativt för. Det som bidrar till att det är svårt att generalisera resultatet i 

denna studie är att det inte går att veta vilken population som urvalet i studien är 

representativt för samt att urvalet var ganska litet. Detta eftersom respondenterna till studien 

var de personerna som fanns tillgängliga vid insamlingstillfället. Detta bidrar till att 

resultatet endast går att relatera till de personer som har deltagit i denna studie. Ett annat 

problem som kan påverkat generaliserbarheten i studien är en eventuell skev fördelning 

mellan utbildningar eftersom enkäter delades ut under ett lektionstillfälle där många av 

respondenterna tillhörde en specifik utbildning. I denna studie ingick 112 respondenter, för 

att kunna generalisera resultatet hade betydligt fler högskolestudenter på skolan behövt 

besvara enkäten för att kunna vara representativt för hela högskolan.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den föreliggande studien var att undersöka i vilken utsträckning 

högskolestudenters kroppsuppfattning var förknippad med träningsmotiv och 

träningsfrekvens. Resultatet visade att högskolestudenternas träningsmotiv varierade mellan 

inre och yttre träningmotiv. Det mest vanligast förekommande var att träna av inre 

träningsmotiv där nästintill samtliga respondenter uppgav att de tränar för att det är roligt 

och för att må bra. Detta kan i detta fall ses som positivt då träning i relation till inre 

träningsmotiv anses vara associerat med välmående och glädje samt att motivationen 

kommer från individen själv.  

Det framgår även teorin SDT att inre motivation handlar om att individ utför en aktivitet 

utifrån ett inre intresse som bidrar till tillfredsställelse. Den inre motivationen ses som helt 

självbestämmande, detta innebär att det inte finns någon yttre påverkan på individens avsikt 

till att utföra aktiviteten (Ryan & Deci, 2007). I detta fall kan högskolestudenternas motiv till 

träning till viss del ses som helt självbestämmande eftersom majoriteten av respondenterna 

rapporterade att de inte tränar och motionerar på grund av påtryckningar av andra.  

I linje med att majoriteten av respondenterna rapporterade att de utför träning i relation till 

inre träningsmotiv rapporterade de också att de tränade för att förändra vissa delar av 

kroppen, för att få mera muskler samt att minska i vikt, vilket i denna studie motsvarar yttre 

träningsmotiv. Några förekommande konsekvenser av träning i relation till att förbättra 

utseendet är enligt Vartanian et al. (2012) en minskad självkänsla och minskat psykologiskt 

välbefinnande. Det viktigt att poängtera att individens motivation styrs av flera olika 

motivationstyper åt gången, det som skiljer sig är hur stark motivationen är mellan dessa 

motivationstyper. Vidare går det inte att i denna studie enbart att säga ett en individ tränar 

av antingen inre träningsmotiv eller yttre träningsmotiv, det som går att redogöra för är 

vilken motivationstyp som är vanligast respektive mindre förekommande.  

Inom SDT benämns yttre reglering enligt Ryan och Deci (2000b) som en del av den yttre 

motivationen och är den motivationstyp som är minst självbestämmande och kontrollerad av 

individen. Detta innebär att en person engagerar sig i en aktivitet för att få någon form av 

belöning eller undkomma bestraffningar (Ryan & Deci, 2000b). På påståendet om ”jag 

tränar och motionerar för att förbättra vissa delar av min kropp”, som var bland de främsta 

orsakerna till att respondenterna tränar eller motionerar kan belöningen i detta fall bli att 

delarna på kroppen som respondenterna vill förbättra blir bättre av träningen. Lika så med 

att träna för att minska i vikt och för att få mera muskler, att viktnedgången och ökad 

muskelmassa blir en slags belöning av träningen. För att undkomma bestraffningar kan i 

detta fall vara att träning utförs för att individen får skuldkänslor om det inte blir av. I denna 

studie var det 34 av 88 respondenter som ansåg att de fick skuldkänslor om de inte tränade. 

Resultatet av kroppsuppfattningen bland högskolestudenterna visade att majoriteten av 

studenterna hade en positiv uppfattning om kroppen. Det som utmärkte sig var att de 

accepterar och respekterar sin kropp. Forskning visar på att acceptans och respekt är 

utmärkande faktorer för en person med en positiv bild av kroppen (Frisen & Holmqvist, 

2010; Homan & Tylka, 2014).  
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Vidare är det positivt att majoriteten av respondenterna har en positiv kroppsuppfattning. 

Detta eftersom tidigare forskning av bland annat Coco et al (2014) beskriver att en negativ 

bild av kroppen är relaterat med ett nedsatt psykologiskt välbefinnande, vilket kan leda till en 

lägre grad av självkänsla, försämrad livskvalitet samt symptom för depression som bland 

annat ångest. Vidare var det 40,2 procent av respondenterna som rapporterade att de tyckte 

att de vägde för mycket, vilket i denna studie motsvarar en negativ kroppsuppfattning. 

Tidigare studier har visat att bekymmer över vikt och utseende är ett ofta förekommande 

problem främst bland kvinnor (Lindwall & Hassmén, 2004; Davison & McCabe, 2005). Å ena 

sidan kan det tänkas att det var flest kvinnor som uppgav att de väger för mycket. Detta 

eftersom det endast var 39 deltagare i studien som var män och 43 respondenter uppgav att 

de tyckte att de vägde för mycket. Å andra sidan så kan det vara så att 39 av de manliga 

respondenterna uppgav att de vägde för mycket. Detta går med säkerhet inte att säga då 

ingen jämförelse mellan könen i relation till kroppsuppfattning har gjorts i denna studie. För 

att kunna säga med säkerhet om det är antingen kvinnor eller män som tycker att de väger 

för mycket hade en jämnare fördelning över könen behövts samt ett t-test. 

Resultatet om det finns det ett samband mellan kroppsuppfattning och träningsmotiv bland 

högskolestudenter visade att det fanns ett samband. Resultatet visade att ju mer en person 

tränar av inre träningsmotiv, desto bättre kroppsuppfattning har personen, vilket även 

framgår i tidigare forskning. Hausenblas och Fellon, (2006) beskriver i sin studie att 

personer som utför fysisk aktivitet regelbundet anses rapportera ett högre psykologiskt 

välbefinnande och en mer positiv inställning till sin kropp. Det framgår också i forskning att 

personer som har en positiv bild av kroppen tillfredsställer sin kropps behov på ett hälsosamt 

sätt (Homan & Tylka, 2014), vilket i detta fall kan vara att studenterna tränar för att det 

bidrar med glädje och välmående. Resultatet visade också att ju mer en person tränar av yttre 

träningsmotiv, desto sämre kroppsuppfattning har personen. Vartitanian et al. (2012) 

beskriver att yttre träningsmotiv oftast förknippas med negativa konsekvenser på en individs 

hälsoutveckling och att personer som tränar för att förbättra utseendet ofta rapporterar 

högre nivåer av kroppsmissnöje.  

Resultatet om det finns det skillnad i kroppsuppfattning mellan högskolestudenter som 

tränar ofta och sällan visade att det inte fanns någon skillnad. Detta innebär att de som 

tränar ofta har varken en mer positiv eller mer negativ kroppsuppfattning än de som tränar 

sällan. Trots att resultatet inte visade någon skillnad beskriver Hausenblas och Fellon (2006) 

i sin studie att personer som utför fysisk aktivitet regelbundet anses bland annat uppleva en 

mer positiv inställning till sin kropp i jämförelse med personer som inte tränar. I denna 

studie var det totalt 88 respondenter som rapporterade att de utför träning och motion på 

fritiden, vilket motsvarar 81 respondenter som rapporterade att de tränade ofta och 6 

respondenter som rapporterade att de sällan tränar. En tänkbar orsak till att det inte visas 

någon skillnad mellan grupperna är att det är för få respondenter som har besvarat 

undersökningen. Vidare kan en orsak vara att det var en ojämn fördelning mellan 

respondenterna som tränar ofta och sällan, då det var väldigt få som rapporterade att de 

sällan tränade. 
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7 SLUTSATSER 

• Majoriteten av högskolestudenterna tränar av inre träningsmotiv, vilket innebär att 

motivet till att träna kommer ifrån individen själv. 

• Högskolestudenterna har en positiv kroppsuppfattning. 

• Det finns ett samband mellan kroppsuppfattning och träningsmotiv bland 
högskolestudenter. Detta innebär att en bättre kroppsuppfattning är relaterat med att 

träna av inre träningsmotiv och en negativ kroppsuppfattning är relaterat med att 

träna av yttre träningmotiv. 

 

• Det finns inget samband på kroppsuppfattning mellan högskolestudenter som tränar 

ofta eller sällan. 

 

7.1 Förslag till framtida forskning 

Majoriteten av respondenterna i studien rapporterade att de hade en positiv 

kroppsuppfattning vilket ses som positivt för en individs psykiska välmående. Ett intressant 

fenomen utifrån studiens resultat var att många studenter trots att de hade en positiv 

inställning till sin kropp tränade och motionerade för att förändra vissa delar av kroppen, 

vilket relateras med yttre träningsmotiv.  

Därav skulle ett intressant fenomen att undersöka i framtida studier vara i en kvalitativt 

inriktad studie undersöka individernas upplevelser och attityder till kroppsuppfattning i 

relation till fysisk aktivitet. Detta för att öka förståelsen för vad som bidrar till att individer 

vill förändra sin kropps utseende. Detta kan i sin tur möjliggöra för ett hälsofrämjande och 

förebyggande arbete kring eventuella problem som kan uppstå utifrån att träna av yttre 

träningsmotiv. 
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BILAGA A – ENKÄT 

 

Bakgrundsfrågor 

(Var vänlig att markera med ett kryss) 

1. Kön:     

Kvinna □   

Man □  

Annat/vill ej ange □   

               

2. Ålder 

Hur gammal är du? ________ 

 

Frågor om träning och motion 

3.  Utövar du någon träning eller motion på din fritid? 

(observera att detta inte inkluderar vardagsmotion som att ta en promenad till jobbet/skolan, cyklar till 

jobbet/skolan, tar trappor i stället för hiss. Utan detta innebär aktivitet som du blir svettig av. Ex. power walk, 

styrketräning, längre cykelturer m.m.) 

Ja □  

Nej □  

4. Om du svarade nej på föregående fråga var vänlig att gå vidare till fråga 19 

Om du svarade ja på föregående fråga, vilken träning/motion utför du?  

Svar: ___________________ 

 

 

 



 

 

5. Hur ofta tränar/motionerar du? 

(Var vänlig att markera ett alternativ med ett kryss) 

□ Varje dag    □ 1 dag i månaden                  

□ 1 dag i veckan   □ 2–3 dagar i månaden 

□ 2–3 dagar i veckan   □ Mindre än 1 gång i månaden                                  

□ 4–6 dagar i veckan                                               

                          

  Vänd blad 

     

6. Hur länge är din uppskattade träningstid/motionstid per tillfälle? 

(Var vänlig att markera ett alternativ med ett kryss) 

□ 10–30 min   

□ 30–45 min   

□ 45–60 min   

□ 60–90 min   

□ Mer än 90 min  

 

 

 

 

 

 

 

           Vänd blad 



 

 

Varför tränar/motionerar du? 

Jag är intresserade av att veta vilka motiv som ligger bakom människors avsikt till träning. 

Var vänlig att markera ditt svarsalternativ med ett kryss om hur du tycker att 

påståendena nedan stämmer överens med ditt motiv till träning.  

 

Stämmer 

bra 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

mycket 

dåligt 

Frågor: 

 

7.  Jag tränar/motionerar för att jag □ □ □ □ 

     tycker att det är roligt 

 

8.  Jag tränar/motionerar för att  □ □ □ □ 

     jag ska må bra 

 

9.  Jag tränar/motionerar  □ □ □ □ 

    för att få mer muskler 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Vänd blad 

     



 

 

Frågor: 

 

__________________________________________________________________________________ 

10.  Jag tränar/motionerar för att □ □ □ □ 

       minska i vikt 

11.  Jag tränar/motionerar på grund av □ □ □ □ 

      påtryckningar av andra 

12.  Jag tränar/motionerar för □ □ □ □ 

       att förbättra min hälsa 

13.  Jag tränar/motionerar för att □ □ □ □ 

       jag får skuldkänslor om jag 

       inte utför träningen 

14.  Jag tränar/motionerar för att □ □ □ □ 

       förändra vissa delar av min kropp 

15.  Jag tränar/motionerar för att jag □ □ □ □ 

       anser att det är viktigt att 

       träna regelbundet 

16.  Jag tränar/motionerar för att □ □ □ □ 

       nå ett specifikt mål. 

17. Jag finner ingen anledning till □ □ □ □ 

      att träna/motionera. 

18. Träning/motion för mig är □ □ □ □ 

       bortkastad tid 

        

 

                                                    

                                                                                              Vänd blad 

 

 

Stämmer 

bra 

 

Stämmer 

ganska bra 

 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

 

Stämmer 

mycket 

dåligt 



 

 

 

Frågor om kroppsuppfattning 

Jag är intresserad av hur människor uppfattar sin kropp, Var vänlig markera med ett kryss hur du 

tycker att påståendena nedan stämmer överens på dig. Observera att det inte finns några rätta eller 

felaktiga svar, det är endast din egen uppfattning och hur du känner gällande din kropp.  

 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Frågor: 

19.     Jag trivs i min kropp  □  □  □  □ 

20.     Jag respekterar min kropp  □ □ □ □ 

  

21.     Jag ser min kropp som ett objekt □ □        □ □  

          som är till för att behaga andra 

 

22.     Jag tycker att jag väger för mycket □ □ □ □ 
    

23.      Jag finner många styrkor med min kropp □        □       □ □ 

24.      Jag accepterar min kropp □ □ □ □         

25.      Jag är i det stora hela nöjd □ □ □ □  

           med min kropps utseende 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 



 

 

 

 

BILAGA B – MISSIVBREV 

Hej! 

Mitt namn är Johanna Petersson och jag läser min sjätte termin på 

folkhälsoprogrammet. Just nu håller jag på med mitt examensarbete som är en 

studie om högskolestudenters motiv till att utföra fysisk aktivitet samt hur de 

uppfattar sin kropp. Jag skulle uppskatta om just du ville delta i denna 

undersökning genom att besvara en enkät. 

Enkäten består av 25 frågor och tar ca 5–10 min att besvara, frågorna handlar 

om kön, ålder, träning- och motionsvanor, träningsmotiv och kroppsuppfattning. 

Deltagandet är frivilligt och du har när som helst möjlighet att avbryta ditt 

deltagande. De uppgifter som samlas in i den aktuella studien kommer att 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att dessa uppgifter förvaras oåtkomligt 

för andra. Vidare kommer dessa uppgifter endast användas för denna studie. 
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