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Sammanfattning 

 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka skillnader i personlighet 

i förhållande till föredragen träningsform, genom en kvantitativ 

forskningsdesign. Totalt rekryterades 399 personer för att delta i en 

webbenkät. Enkäten bestod av en personlighetsskala (IPIP-NEO-120) och 

ett träningsformulär som utformades för syftet att besvara studiens 

frågeställning. Skillnaderna i personlighet mellan de olika 

träningsformerna utforskades genom en multivariat variansanalys 

(MANOVA). Signifikanta resultat indikerade att personlighet skiljer sig åt 

mellan olika grupper av föredragen träningsform. Individer som föredrar 

kampsport uppvisade signifikant lägre nivåer av Neuroticism, likväl som 

lägre nivåer av de underliggande fasetterna Ångest och Stresskänslighet, i 

förhållande till individer som föredrar löpning/jogging, promenader, 

gruppträning och yoga/pilates/qigong. Eventuell påverkan av ålder och 

kön undersöktes genom separata multivariata analyser, och resultatet 

indikerade att båda variablerna kan ha en inverkan på 

personlighetsskillnaderna som påvisats . En möjlig inverkan av kön och 

ålder i kombination med att det inte finns någon tidigare forskning som 

har undersökt personlighetsvariation på fasettnivå avseende träningsform 

lyfter betydelsen av framtida studier. Det är av vikt att resultaten i den 

aktuella studien kan replikeras, för att utesluta att eventuella 

metodologiska fel eller påverkan av andra variabler är orsaken till de 

signifikanta effekter som påvisas. 

Nyckelord. Personlighet, träningsform, träning, kön, ålder, FFM, 

femfaktorsmodellen, personlighetsfaktorer, fasetter 
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Personality and exercise: Differences in traits and facets between different types of exercise 

 

Joel Kongstad & Anna Ternevid 
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Abstract 

 

The purpose for the present study was to examine possible connections 

between personality and preferred type of exercise, using a quantitative 

research design. A total of 399 participants were recruited to participate 

in an online survey. The survey consisted of a personality scale (IPIP-

NEO-120) and an exercise survey, which was created for the purpose of 

answering the research question of the study. The examination of 

personality differences across groups was conducted using a multivariate 

analysis of variance (MANOVA). Results provided evidence that suggest 

that personality varies across groups of different preferred types of 

exercise, and significant results were found between the groups; martial 

arts, yoga/pilates/qigong, jogging, walking and group exercises. These 

groups differed in personality specifically in respect to Neuroticism and 

two of its facets (Anxiety and Vulnerability), although in different extent 

across groups in relation to each trait and facet. Overall, the martial arts 

group scored lower on these traits and facets than did the other three 

types of exercise. Confounding effects of age and gender were also 

examined through separate multivariate analysis, the results of which 

indicated that both variables are likely to have a moderating effect on the 

main effects of preferred type of exercise and personality. In combination 

with the fact that no previous research exists that has examined 

personality variation on facet level across as many types of exercise, 

there is a need for more research on the topic. Future studies need to 

replicate the findings of this study in order to rule out possible 

methodological flaws, or confounding variables, being the source of the 

significant effects demonstrated in the current study. 

Keywords: Personality, preferred type of exercise, gender, age, traits, 

facets, FFM, five factor model 
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Introduktion 

Samhällsutvecklingen de senaste decennierna har genererat en miljö där människor 

rör sig allt mindre, och stillasittande och dess konsekvenser har successivt kommit att utgöra 

ett globalt hälsoproblem som står för närmare 7 % av den totala dödligheten (van der Ploeg, 

Chey, Korda, Banks & Bauman, 2012). Industrialisering och urbanisering har bidragit till att 

arbetslivet har förändrats från en högre andel fysiskt krävande yrken till en högre andel 

stillasittande yrken, och den teknologiska utvecklingen har inneburit att behovet av rörelse 

för att uträtta vardagliga sysslor successivt blivit allt mindre (Folkhälsomyndigheten, 2006). 

Även fritidssysselsättningen har förändrats över tid, och aktiviteter som kräver föga energi, 

exempelvis tv-tittande, upptar en allt större andel av vår lediga tid (Matthews et al., 2012). 

Individer i mer stillasittande yrken, exempelvis olika typer av tjänstemän, ägnar upp 

till 14 timmar per dag åt aktiviteter som i fysiska avseenden kan jämställas med vila, och det 

finns ingen indikation på att människor som har en bristande aktivitet under arbetsdagen 

kompenserar detta genom ökad rörelse på fritiden (Jans, Proper & Hildebrandt, 2007). 

Insatser för att öka fysisk aktivitet och främja hälsa sker genom olika forum, mot olika 

målgrupper och på olika nivåer, med olika typer av hälsobeteenden och mekanismer i fokus 

(Kahn et al., 2002). Trots variation och bredd i hur insatserna är utformande (Kahn et al., 

2002) fortsätter stillasittande och bristande nivå av fysisk aktivitet att öka 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Fysisk aktivitet, stillasittande och hälsa  

World Health Organizations (WHO) rådande rekommendationer för vuxna är ett 

minimum av 150 min/vecka av en aerobisk aktivitet på en måttlig till kraftfull intensitetsnivå, 

och ca 30 % av världens befolkning är mindre aktiva än så (WHO, 2010). En otillräcklig nivå 

av fysisk aktivitet utgör en fördubblad risk gällande insjuknande i hjärt- kärlsjukdomar samt 

en förtida död (YFA, 2015). Det finns även omfattande evidens för en avsevärt ökad risk för 
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en rad andra sjukdomstillstånd, såsom cancer, diabetes typ 2, fetma samt mental ohälsa 

(WHO, 2010). 

De kroppsliga vinsterna av fysisk aktivitet är väl klarlagda, men det finns även stark 

evidens för effekter på den psykiska hälsan. Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på delar 

som stressreglering (von Haaren et al., 2016), hjärnans funktion och åldrande (Gomez‐Pinilla 

& Hillman, 2013), lägre nivåer av depression och ångest (De Moor, Beem, Stubbe, Boomsma 

& De Geus, 2006), samt ett generellt psykiskt välmående (Schnohr, Kristensen, Prescott & 

Scharling, 2005). 

Oberoende individens mängd av fysisk aktivitet är stillasittande en riskfaktor för 

sjukdom och förtida död (Williams, Raynor & Ciccolo, 2008; Matthews et al, 2012), men det 

är av vikt att uppmärksamma att effektstorleken av stillasittande som riskfaktor är av samma 

dignitet som effektstorleken av fysisk aktivitet som skyddsfaktor (YFA, 2015). Relationen 

mellan fysisk aktivitet, stillasittande och risk för sjukdom/död är av en dos-respons karaktär, 

och således löper den mest aktive minst risk för sjukdom och förtida död (Warburton, Nicol 

& Bredin, 2006). 

Fysisk aktivitet och hälsa i Sverige och Europa. Den allmänna förståelsen för fysisk 

aktivitet som en hälsofrämjande åtgärd har blivit allt mer utbredd, och när det handlar om 

folkhälsa är Sverige högt rankat: på delad förstaplats av de 188 länder som undersökts. 

Mängden fysisk aktivitet har varit oförändrad de senaste tio åren, och ca 65 % av svenskarna 

ägnar ett minimum av 30 min/dag åt fysisk aktivitet. Dock ökar andelen stillasittande även i 

Sverige, och sjukdomar som har en koppling till ett inaktivt liv, exempelvis fetma och högt 

blodtryck, ökar likaså (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

I Europa som helhet ses en stabil kurva avseende hur många som är regelbundet fysisk 

aktiva. Däremot har andelen som inte tränar alls blivit större under senare delen av 2000-talet, 

och andelen som tränar sporadiskt blivit mindre. Likaså ses förändringar i träningsbeteenden; 
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färre tränar utomhus och andelen som tränar på gym, hälsocenter eller på sitt arbete ökar. Det 

finns även en indikation på att de som ägnar sig åt någon form av fysisk aktivitet på fritiden 

överlag även ägnar sig åt färre timmar stillasittande i jämförelse med de som inte tränar alls 

(European Commission, 2014) 

Fysisk aktivitet, motiv och moderatorer. Det finns många individuella orsaker till 

att träna, där de vanligaste motiven utgörs av hälsa, viktkontroll, psykiskt välbefinnande och 

för nöjes skull, och de mest populära träningsformerna är promenader, löpning, styrketräning 

och gympa/gruppträning (Riksidrottsförbundet, 2011). Utbildningsnivå har en positiv 

korrelation med mängden fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2017), och det finns även 

samband mellan kön, ålder och utbildningsnivå i förhållande till motiven för träning. 

(Riksidrottsförbundet, 2011). 

Träningens roll inom psykologin. Att kartlägga vilka som tränar och varför är ett 

återkommande ämne inom hälsopsykologin; fysisk aktivitet är en viktig aspekt inom 

hälsofrämjande arbete, men insatsernas effektivitet är varierande och i vissa fall bristande 

(Kahn et al., 2002). Det finns skäl att anta att träningsbeteenden och stillasittande behöver 

kartläggas och förklaras ur många olika perspektiv för att kunna bygga en grund för 

utformandet av effektiva åtgärder. 

Flertalet aspekter har utforskats i förhållande till varför människor tränar eller inte 

tränar, exempelvis motiv och hinder (Courneya & Hellsten, 1998; Ingledew, Markland & 

Strömmer, 2014), vanemässiga beteenden (Rhodes, de Bruijn & Matheson, 2010) och socialt 

stöd (Courneya, Plotnikoff, Hotz & Birkett, 2000). En annan aspekt som studerats är 

kopplingen mellan personlighet och träning, och även om en rad studier påvisar att det finns 

ett samband är det fortfarande många områden inom ämnet som är outforskade (Wilson & 

Dishman, 2015).    
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Personlighet 

Psykologiencyklopedin definierar personlighet som “individuella skillnader i 

karakteristiska mönster av tankar, känslor och beteenden” (Psykologiencyklopedin i APA, 

2017). Personlighet som begrepp skulle därmed kunna förstås som ett sätt att sammanfatta 

hur individen agerar i vardagliga situationer; summan av den man är, det man känner och 

tänker, och hur man agerar. 

Personlighet är i hög grad styrd av gener (Stubbe et al., 2006). Genetiska influenser 

uppskattas stå för 40-60 % av variansen i personligheten (Jang, Livesley & Vemon, 1996). 

Personlighet är därmed i hög grad en produkt av arv, men det finns även en interaktion med 

miljön. Det finns exempel på studier där personlighetsdrag som i grunden är relativt stabila 

över tid tenderar att förändras i samband med psykisk ohälsa och behandling för densamma 

(Renner, Penninx, Peeters, Cuijpers & Huibers, 2013). 

Sammanfattningsvis är personlighetens stabilitet således att individen har en 

predisposition för hur hen möter en given situation, men att de situationer individen ställs 

inför samtidigt har en påverkan på personligheten i en kontinuerlig inlärningsprocess. Ett 

specifikt genetiskt personlighetsdrag kan å ena sidan påverka individens sätt att agera, men å 

andra sidan förstärkas/försvagas genom vilka situationer individen möter, hur individen 

agerar och vilka konsekvenser det får. 

Femfaktormodellen. Ett av de mest utbredda och utforskade sätten att mäta 

personlighet är femfaktormodellen (FFM). FFM bottnar i en teoretisk grund där 

personligheten utgörs av fem faktorer som är centrala avseende hur individen är och beter sig; 

Neuroticism (Neuroticism), Extraversion (Extroversion), Öppenhet (Openness to 

Experience), Vänlighet (Agreeableness) och Samvetsgrannhet (Conscientiousness). Varje 

faktor består av sex underordnade fasetter, som var och en avspeglar mer specifika 

egenskaper inom respektive faktor (se tabell 1). Fasetternas namn skiljer sig till viss del 
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mellan olika instrument, men syftar till att mäta samma typ av egenskaper (Educational 

testing service, 2012). Faktorerna ses som universella, och en lång rad explorativa 

faktoranalyser ger stöd för att personlighetsstrukturen förekommer inom olika typer av 

populationer, sammanhang och länder, liksom att FFM har en valid förmåga att predicera 

olika typer av utfall (McRae & Costa, 1997). 

Tabell 1 

Personlighetsfaktorer och dess fasetter 

Neuroticism Öppenhet Samvetsgrannhet Extraversion Vänlighet 

 
Ångest 

 
Fantasi 

 
Duglighet 

 
Tillgivenhet 

 
Tillit 

 
Irritationsbenägenhet 

 
Estetik 

 
Ordningssamhet 

 
Sällskaplighet 

 
Rättframhet 

 
Nedstämdhet 

 
Känslor 

 
Samvetsgrannhet 

 
Självhävdelse 

 
Osjälviskhet 

 
Självosäkerhet 

 
Aktiviteter 

 
Prestationssträvan 

 
Vitalitet 

 
Följsamhet 

 
Impulsivitet 

 
Tankar 

 
Självdisciplin 

 
Spänningssökande 

 
Blygsamhet 

 
Stresskänslighet 

 
Värderingar 

 
Eftertänksamhet 

 
Gladlynthet 

 
Ömsinthet 

 

Nyare ansatser inom personlighetsforskning är inriktade mot en mer holistisk bild av 

människan och hens beteende. Det finns ingen motsättning i förhållande till FFM, utan syftar 

snarare till att komplettera och nyansera sättet att förstå personlighet. Genom en 

biopsykosocial ansats beaktas den mångfacetterade och komplexa naturen bakom det 

psykologiska självet, liksom de sociala och kulturella influenser som formar en person över 

en livstid (McAdams, 2013). FFM kan således förstås som en modell med tydliga 

avgränsningar i vad den syftar till att mäta, och har därmed även begränsningar i 

användbarheten när det handlar om att förklara bakomliggande mekanismer för beteenden. 

Delar som inte inkluderas i FFM är exempelvis psykologiska, biologiska och sociala 

mekanismer, och i många fall är beteende en produkt av en interaktion mellan flera av dessa 

komponenter (McAdams, 2013). 

Personlighet och stabilitet. Personligheten beskrivs ofta som stabil, vilket kan ses 

som relativt när det kommer till FFM. Rangordning, dvs. hur individer förhåller sig till 

varandra inom de olika faktorerna, tenderar att vara förhållandevis stabilt, men stabiliteten 
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utgörs av en upp-och-nervänd U-kurva, där den mest stabila tiden är 40-60 år (Lucas & 

Donnellan, 2011; Specht, Egloff & Schmukle, 2011).  

Sett till medelvärde på gruppnivå sker faktiska förändringar i personligheten över en 

livstid, där Extraversion och Öppenhet tenderar att minska och Vänlighet öka i takt med 

åldrandet, medan Samvetsgrannhet ökar bland unga vuxna, når högsta nivån i medelåldern 

och går därefter nedåt bland äldre. Neuroticism har visat sig vara förhållandevis stabilt över 

hela livstiden, med en svag ökning under medelåldern och en svag minskning under senare 

delen av livet (Lucas & Donnellan, 2011).  

De förändringar i personligheten som sker härleds ofta till inre faktorer, exempelvis 

mognad. Dock finns tydliga indikationer på att förändringar i personligheten även kan ske till 

följd av yttre faktorer, exempelvis livshändelser och kriser (Specht et al., 2011). Den 

personlighetsfaktor som tenderar att ha störst fluktuationer i förhållande till yttre 

omständigheter är Neuroticism (Riese et al., 2014). Det finns exempelvis studier som påvisar 

effekter av kognitiv beteendeterapi (KBT), där kliniska populationer uppvisar signifikant 

lägre nivåer av Neuroticism efter avslutad KBT, men där symptomreduktionen endast 

förklarar 30 % av effektstorleken (Gi, Egger, Kaarsemaker & Kreutzkamp, 2010). 

Personlighet och kön. Könsskillnader är ett av de mer utforskade områdena inom 

personlighet. Det finns en anmärkningsvärd skillnad i resultat mellan olika studier, vilket 

härleds till att könsskillnader påverkas av andra variabler, exempelvis ålder och nationalitet, 

men även av studiedesign och instrument (Marsh, Nagengast & Morin, 2013). Trots att 

variation i resultat ses påvisar även större flerkulturella studier en könsskillnad i personlighet, 

där kvinnor överlag har högre nivåer av Neuroticism, Extraversion, Vänlighet och 

Samvetsgrannhet än män. Skillnaderna tenderar att vara tydligare i länder med bättre 

ekonomiska förutsättningar, exempelvis bättre hälsa och jämställdhet avseende utbildning 

(Schmitt, Realo, Voracek & Allik, 2008). 
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Personlighet och korrelationer med mänskligt beteende och psykisk ohälsa. En 

lång rad studier påvisar signifikanta samband mellan personlighet och utfall inom ett brett 

spektra av områden. Sambanden ses både inom mer specifika områden, som exempelvis 

arbetsprestation och ledarskap (Judge, Rodell, Klinger, Simon & Crawford, 2013; Judge, 

Bono, Ilies & Gerhardt, 2002), stresshantering (Byrne, Silasi-Mansat & Worthy, 2015) och 

alkoholbruk (Mezquita, Stewart & Ruipérez, 2010), men även inom mer övergripande 

områden såsom relationella förmågor (Solomon & Jackson, 2014; Sims, 2016); hur 

människor upplever och hanterar vardagliga situationer (Rauthmann, Sherman, Nave & 

Funder, 2015) och generell tillfredsställelse med livet (Schimmack, Oishi, Furr & Funder, 

2004). 

Utöver samband med utfall i olika avseenden uppvisar FFM även samband med olika 

typer av psykisk ohälsa. De starkaste sambanden återfinns mellan faktorerna Neuroticism 

samt Samvetsgrannhet och affektiva störningar samt ångestdiagnoser. Neuroticism har en 

stark positiv korrelation, medan Samvetsgrannhet har en stark negativ korrelation till dessa. 

Även Extraversion korrelerar negativt med psykisk ohälsa, men sambanden är av svagare 

karaktär (Kotov, Gamez, Schmidt & Watson, 2010).   

Personlighet och träning 

Sambandet mellan personlighet och träning har kartlagts under de senaste 

decennierna, med en viss variation i resultat. 

I en metaanalys från 2006 som inkluderade 33 studier granskades samband mellan 

personlighet och fysisk aktivitet. De faktorer som korrelerade med fysisk aktivitet var 

Extraversion (r = .23), Neuroticism (r = -.11) och Samvetsgrannhet (r = .20). Analysen 

identifierade även ett antal potentiella moderatorer, såsom ålder, kön och nationalitet, men 

slutsatsen är att dessa har en mindre påverkan på sambandet (Rhodes & Smith, 2006). 
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En mer aktuell metaanalys från 2015 inkluderade 64 studier (N = 88 400) som 

undersökte sambandet mellan en eller flera personlighetsfaktorer och fysisk aktivitet i något 

avseende, exempelvis intensitet, volym och/eller frekvens. Studier som undersökte specifika 

grupper, såsom enbart atleter eller enbart inaktiva, exkluderades. Signifikanta korrelationer 

återfanns för Extraversion (r = .11), Neuroticism (r = -.07), Samvetsgrannhet (r = .10) samt 

Öppenhet (r = .03). Effektstorleken varierade stort mellan studierna (I
2
 = 44-65%), vilket 

kunde kopplas till urvalsgruppens karakteristika såväl som till studiedesign och instrument 

(Wilson & Dishman, 2015). 

Det finns även samband mellan personlighet och stillasittande. Lägre nivåer av 

Neuroticism och högre nivåer av Samvetsgrannhet korrelerar med högre grad av aktivitet och 

lägre grad av stillasittande (Sutin et al., 2016). 

Moderatorer och mediatorer. I de flesta studier kontrolleras för kön och ålder, och 

generellt påvisas att varken kön eller ålder tenderar att påverka sambandet mellan 

personlighet och träning (Dee Moor et al., 2006; Lochbaum et al., 2010; Sutin et al. 2016), 

det finns dock en indikation på att ålder och kön är möjliga moderatorer för hur 

träningsbeteenden förändras över tid (Allen, Magee, Vella & Laborde, 2016). 

En annan potentiell moderator som utforskats är social jämförelse, där hög grad av 

Extraversion såväl som hög grad av Neuroticism har en positiv korrelation med fysisk 

aktivitet när social jämförelse tas i beaktning (Lepri, Staiano, Shmueli, Pianesi & Pentland, 

2016). Autonomi har en positiv korrelation med träningsnivå, och det finns en indikation på 

att autonomi är en mediator för relationen mellan personlighet och träning (Ramsey & Hall, 

2016). 

Sammanfattningsvis finns det flera tänkbara moderatorer, dvs. variabler som påverkar 

styrkan i sambandet mellan personlighet och träning, och mediatorer, dvs. variabler som 

förklarar sambandet mellan personlighet och träning. Även om varken kön, ålder eller 
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nationalitet enskilt tenderar att moderera sambandet finns det indikationer på att interaktionen 

mellan dessa variabler har en påverkan (Wilson & Dishman, 2015). 

Personlighet och skillnader mellan olika grupper. När det handlar om att träna eller 

inte träna finns en klar indikation på att idrottare uppvisar högre nivåer av Samvetsgrannhet 

än icke-idrottande (Malinauskas, Dumciene, Mamkus & Venckunas, 2014). De som tränar på 

elitnivå tenderar även att vara mer extroverta och mindre neurotiska än motionärer (Allen, 

Greenlees & Jones, 2011). 

Inga signifikanta skillnader i personlighet har påvisats mellan utövare inom olika 

enskilda idrottsgrenar, däremot ses skillnader i personlighet mellan utövare inom olika 

idrottsformer; lagidrottare uppvisar generellt högre nivåer av Extraversion och lägre nivåer av 

Samvetsgrannhet jämfört med individuella idrottare (Allen, Greenlees & Jones, 2011). 

Samma mönster synliggörs när högriskidrottare jämförs med lågriskidrottare; individer som 

ägnar sig åt idrotter som är förenade med högre risker, exempelvis utförsåkning och 

bergsklättring, uppvisar högre nivåer av Extraversion och/eller Neuroticism i kombination 

med lägre nivåer av Samvetsgrannhet än individer som ägnar sig åt idrotter med lägre risk, 

exempelvis bowling (Castanier, Scanff & Woodman, 2010). 

Sammanfattningsvis finns det därmed ett antal signifikanta skillnader i personlighet 

kopplat till om/hur man ägnar sig åt fysisk aktivitet och vilken typ av aktivitet man ägnar sig 

åt, men de grupper som huvudsakligen studerats är atleter, och det finns begränsat med 

studier som utforskar skillnaderna bland motionärer. 

I en studie från 1998 utforskas dock sambandet mellan personlighet och föredragen 

träningsform bland motionärer, och en rad signifikanta resultat påvisas; individer som 

föredrar promenader tenderar att ha högre nivåer av Öppenhet jämfört med individer som 

föredrar andra träningsformer. Individer som föredrar ledarledd träning tenderar att vara mer 

extroverta och mindre öppna än de som föredrar träning utan ledare. Likaså finns en skillnad 
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mellan individer som föredrar gruppträning och individer som föredrar styrketräning, där 

styrketränande uppvisar lägre nivåer av Vänlighet. När det kommer till intensitetsnivå så 

uppvisar individer som föredrar högintensiv träning högre nivåer av Samvetsgrannhet och 

lägre nivåer av Neuroticism än individer som föredrar medelintensiv träning (Courneya & 

Hellsten, 1998). Det finns således en indikation på ett samband även bland motionärer 

gällande personlighet och till vilken grad man ägnar sig åt fysisk aktivitet, liksom vilken typ 

av aktivitet man föredrar. 

Kausalitet. Signifikanta samband mellan personlighet och träning har presenterats 

inom flertalet olika områden, men kausaliteten förblir oklar. Mõttus (2016) riktar kritik mot 

bristen på diskussion om kausalitet: inom många områden presenteras signifikanta 

korrelationer mellan personlighet och utfall, och även om många studier explicit deklarerar 

att det handlar om korrelationer antyds ofta en kausalitet. Generellt tolkas resultat utifrån 

personlighet som prediktor, och en tänkbar interaktion mellan personlighet och beteende är 

ett ämne som sällan diskuteras (Mõttus, 2016).  

Underordnade fasetter och deras samband med träning. Om ett givet utfall 

huvudsakligen kan förklaras på fasettnivå finns en viss problematik i att det generaliseras till 

faktornivå. Teoretiskt sett kan individer ha en liknande faktornivå, men avsevärt skilda 

fasettnivåer (Mõttus, 2016).  

Det är ett fåtal studier som har fokuserat på fasetterna och deras samband med träning, 

och det finns en indikation på att enskilda fasetter kan spela en större roll än den 

sammanslagna faktorn. I en studie upptäcktes ett signifikant samband mellan Extraversion 

och träning. När respektive fasett analyserades separat fanns indikationer på att det var 

skillnader inom fasetten Aktivitetsnivå som utgjorde den bidragande effekten i jämförelsen 

mellan olika faktorer avseende träning, och det fanns ingen korrelation mellan de övriga fem 

fasetterna och träning (Rhodes, Courneya & Jones, 2002). 
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I metaanalysen från 2015 ses en stor varians i effektstorlek, och en tänkbar 

förklaringsmodell är att fasetternas roll har förbisetts (Wilson & Dishman, 2015). 

Brister inom tidigare forskning   

Tidigare forskning har generellt fokuserat på personlighet på faktornivå, och 

fasetternas betydelse är i det närmaste okänd. Andra delar som beskrivs som problematiska är 

bristande diskussion om kausalitet (Mõttus, 2016), variationen i och bristen på valida 

instrument för att mäta fysisk aktivitet samt interaktionen mellan personlighet, träning och 

potentiella moderatorer/mediatorer (Wilson & Dishman, 2015). Vissa områden, exempelvis 

personlighetsskillnader mellan grupper som föredrar olika typer av träning, har 

huvudsakligen utforskats inom specifika populationer. 

Syfte och frågeställning 

Då stillasittande och bristande aktivitetsnivå är betydande riskfaktorer för ohälsa av 

olika slag är det av vikt att förstå och förklara beteenden kopplade till fysisk aktivitet. 

Utformandet av effektiva interventioner bottnar i en förståelse för vilka som tränar och vilka 

som inte tränar, liksom förståelse för varför individer tränar och hur. En ökad förståelse för 

sambandet mellan personlighet och träning skulle således kunna innebära en möjlighet att 

utforma mer specifikt anpassade insatser utifrån individens personlighet.  

Som presenterats är sambandet mellan personlighet och träning väl utforskat i vissa 

avseenden, exempelvis avseende intensitet och frekvens, men tämligen outforskat i andra. 

Därmed behövs ytterligare studier för att konceptualisera och identifiera aspekter av 

träningsbeteenden på en mer nyanserad och mångfacetterad nivå.  

Studier inom personlighet möter liknande begränsningar; de fem 

personlighetsfaktorerna rymmer en stor variation, och successivt har frågan om de 

underordnade fasetterna och deras betydelse blivit alltmer aktuell. 
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Syftet med den här studien är att utforska sambandet mellan föredragen träningsform 

och personlighet, med ansatsen att kunna bidra till en ökad förståelse för variansen i 

människors träningsvanor. Frågeställning: Finns det en skillnad i personlighet i förhållande 

till vilken träningsform som föredras? 

Metod 

För att besvara frågeställningen valdes en kvantitativ tvärsnittsdesign.  

Mätinstrument 

Data samlades in genom en onlineenkät som deltagarna fyllde i, vilket som bestod av 

två delar; träningsvanor och personlighet. 

Träningsvanor. Delen av enkäten som undersökte deltagarnas träningsvanor 

utgjordes av åtta frågor som syftade till att kartlägga deltagarnas träningsbeteenden; 

föredragen träningsform, frekvens och längd, motiv samt eventuella externa hinder för att 

träna. Instrumentet konstruerades från grunden, då befintliga instrument inte behandlade de 

aspekter av träning som den här studien avsett att utforska (se bilaga 1). 

Personlighet. För att mäta deltagarnas personlighet användes IPIP-NEO-120, som 

består av 120 självskattningsfrågor och mäter personlighet genom en femgradig Likert-skala. 

Varje enskild fråga skattas med ett av fem alternativ; A = Stämmer inte alls, B = Stämmer 

inte särskilt väl, C = Stämmer delvis/delvis inte, D = Stämmer ganska bra, E = Stämmer 

precis (Johnson, 2011). Instrumentet mäter personlighet utifrån FFM, med fem faktorer och 

sex underordnade fasetter till respektive faktor (Johnson, 2011). IPIP-NEO-120s interna 

validitet och reliabilitet är väl etablerade (Johnson, 2014).  

Respektive faktor skattas genom 24 frågor, fyra frågor för respektive fasett. En 

tidigare studie (N = 619 150) påvisar reliabiliteten i instrumentet, där resultatet för samtliga 

fasetter uppvisar alfavärden mellan .63 - .88, där alla utom C3 - Samvetsgrannhet (α = .67), 

O3 - Känslor (α = .65) och O6 - Värderingar (α = .63) uppnår en alfa över .69. Hair et.al 
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(2006) menar att alfavärden över .60 är acceptabelt för skalor med få items, i synnerhet om 

datan är ämnad för forskning (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2006).  

I förhållande till NEO-PI-R, som är ett validerat instrument, finns en över 

genomsnittlig korrelation på fasettnivå (r = .66), vilket indikerar att instrumenten mäter 

samma psykologiska konstrukt (Johnson, 2014). 

Deltagare och datainsamling 

Utgångspunkten för rekrytering av deltagare var att skapa en heterogen urvalsgrupp, 

varför det enda kriteriet för deltagande i studien var att deltagarna var 18 år eller äldre. 

Rekryteringen skedde genom att enkätlänken delades på sociala medier, samt genom nio 

informationstillfällen till olika studentgrupper/klasser på Örebro universitet. 

Rekrytering via sociala medier gjordes genom att dela enkätlänken på ett antal 

Facebooksidor som riktar sig till studenter och personer som aktivt tränar. 

Rekryteringen via klassrum gjordes inom intuitionen JPS (Juridik, psykologi och 

socialt arbete) där författarna för den aktuella studien besökte sex klasser; termin 1, 2, 4, 5, 7 

samt 9, inom psykologprogrammet och två klasser inom juristprogrammet; termin 2 och 4. 

Utöver dessa besöktes även en klass som läser fristående psykologikurser; psykologi I. I 

anslutning till informationstillfällena skedde ett mailutskick med länk till enkäten, och en 

vecka senare ytterligare ett mailutskick med en påminnelse om att delta. Således rekryterades 

deltagarna inom två olika forum, men studiens design möjliggör inte separata analyser av 

respektive urvalsgrupp.  

399 deltagare, varav 277 kvinnor och 122 män, skickade in helt eller delvis 

färdigställda enkätsvar. Av hela urvalsgruppen var det 369 personer som hade tränat vid 

minst ett tillfälle under de senaste sex månaderna, medan 30 personer inte hade tränat alls 

under samma tidsperiod. De 30 deltagare som inte tränat inkluderades i bortfallsanalysen, 

men exkluderades sedan ur övriga statistiska analyser med hänsyn till att studiens 
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frågeställning syftar till att undersöka skillnader i personlighet i förhållande till föredragen 

träningsform.  

Fördelningen av kön och ålder varierade kraftigt mellan grupperna inom föredragen 

träningsform, där deltagare från respektive åldersgrupper eller båda kön inte var 

representerade inom samtliga träningsformer (se tabell 2). 

Tabell 2  

Fördelning av deltagare inom respektive föredragen träningsform (procentuell fördelning mellan kön inom 

parentes)  

Föredragen 

träningsform 

Löpning/Jogging 

(n = 59) 

Promenader 

(n = 26) 

Styrketräning 

(n = 111) 

Gruppträning 

(n = 62) 

Yoga/quigong/

pilates  

(n = 14) 

Kampsport  

(n = 42) 

Lagsport  

(n = 27) 

 

Övrig 

individuell 

sport 

(n = 28) 

Antal kvinnor 42 (71) 26 (100) 71 (64) 56 (90) 14 (100) 13 (31) 17 (63) 17 (61) 

Antal män 17 (29) 0 (0) 40 (36) 6 (10) 0 (0) 29 (69) 10 (37) 11 (39) 

Medelålder (år) 32,5 36,2 29,5 30,4 29,4 27,4 27,2 35,0 

 

För att möjliggöra undersökning av sambandet mellan personlighet och föredragen 

träningsform fick deltagarna som rapporterat att de tränat en eller flera gånger under de 

senaste sex månaderna välja en av åtta träningsformer som de föredrog framför de andra. 

Utöver de åtta träningsformerna fanns ett nionde alternativ; ”annat”. Alternativet syftade till 

att fånga upp träningsformer som inte rymdes inom de åtta kategorierna, och deltagarna hade 

möjlighet att lägga till ett frisvar där de specificerade vilken annan träningsform deltagarna 

föredrog.  

Frågan tydliggjorde att valet av föredragen träningsform baserades på deltagarens 

personliga preferenser snarare än i vilken utsträckning som personen i fråga faktiskt utövade 

sporten. 
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Statistiska analyser  

Samtliga analyser utfördes i IBM SPSS Statstics version 23. Skillnader i personlighet, 

vilket behandlas som beroende variabel i analyserna, i förhållande till föredragen 

träningsform, kön och ålder, vilka behandlades som faktorer (oberoende variabel) i 

analyserna, utforskades genom envägs multivariata variansanalyser (MANOVA).  

Av den totala studiepopulationen (N = 398) var det en större andel (n = 243) där data 

saknades på en eller flera frågor i personlighetstestet. Bortfallet av data hanterades genom 

medelvärdes-imputering i enlighet med Laerd (Laerd, 2015), och en MANOVA genomfördes 

för att säkerställa att imputeringen inte hade en inverkan på medelvärdet på gruppnivå. 

Slutsatsen var att grupperna inte skilde sig åt signifikant, varför efterföljande analyser 

genomfördes med den totala urvalsgruppen.  

För att minska risken för typ I-fel i samband med multipla jämförelser gjordes en 

Bonferronijustering med en mer konservativ signifikansnivå (p = .01), baserad på antalet 

beroende variabler (Laerd, 2015).  

För att ytterligare minska risken för typ I-fel genomfördes analyserna i två steg, där 

fasettnivå endast analyserades inom de personlighetsfaktorer som på faktornivå signifikant 

skiljde sig avseende föredragen träningsform.  

Förutsättningar/antaganden för MANOVA - föredragen träningsform. I enlighet 

med Field (2013) kontrollerades normalfördelning genom visuell inspektion av histogram 

samt q-q plot diagram, vilka tydde på att samtliga personlighetsfaktorer var normalfördelade. 

Linjära samband upptäcktes i spridningsdiagram för respektive personlighetsfaktor, och det 

fanns en viss multikollinearitet mellan personlighetsfaktorerna.  

Vid genomförandet av Box’s M framkom att homogeniteten av matriserna för 

varians-kovarians var lika; Levenes test visade på homogenitet av varians.  
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Avvikande värden (outliers) kontrollerades för genom låddiagram och Mahalanobis 

avstånd, varav en univariat (>3 SD) och två multivariata avvikande värden (24,18 respektive 

23,85; p > .001) identifierades. 

Förutsättningar/antaganden för MANOVA - kön. Antaganden uppnåddes för 

normalitet, homogeniteten av matriserna för varians-kovarians, linjära samband hos 

personlighetsfaktorerna och inga univariata eller multivariata avvikande värden upptäcktes. 

En viss multikollinearitet mellan personlighetsfaktorerna upptäcktes och Levenes test visade 

på att homogenitet av varians inte uppfylldes inom en av personlighetsfaktorerna; Vänlighet 

(p < .005). 

Förutsättningar/antaganden för MANOVA – ålder. Antaganden uppnåddes för 

normalitet, homogeniteten av matriserna för varians-kovarians, linjära samband hos 

personlighetsfaktorerna och inga univariata eller multivariata avvikande värden upptäcktes. 

En viss multikollinearitet mellan personlighetsfaktorerna upptäcktes och Levenes test visade 

på att homogenitet av varians inte uppfylldes inom en av personlighetsfaktorerna; 

Samvetsgrannhet (p = .005). 

Konsekvenser och åtgärder för brott mot antaganden. I samtliga analyser 

upptäcktes en viss multikollinearitet vilket innebär att personlighetsfaktorerna överlappar 

varandra i viss utsträckning. Korrelationsnivåerna anses acceptabla och i linje med tidigare 

forskning, som använt sig av signifikant större undersökningspopulationer (Maples, Guan, 

Carter & Miller, 2014). 

Avvikande värden upptäcktes i analysen för samband mellan personlighet och 

föredragen träningsform. Då extremt avvikande värden kan påverka medelvärdet för hela 

gruppen genomfördes analyserna både med och utan avvikande värden. Analyserna påvisade 

att det univariata avvikande värdet påverkade medelvärdet signifikant, medan de multivariata 
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inte gjorde det. I enlighet med Laerd (2015) exkluderades därmed det univariata avvikande 

värdet, men de multivariata lämnades kvar (Laerd, 2015). 

Etiska överväganden 

Deltagarna fick skriftlig information om syfte med studien och att data hanterades i 

enlighet med forskningsetiska riktlinjer. Det insamlade materialet hanterades konfidentiellt 

och anonymiserat, och makulerades efter genomförd studie. Deltagarna informerades även 

om att enkäten genomfördes på frivillig basis och att de således hade rätt att avbryta 

deltagandet när de ville.  

Deltagarna hade valmöjligheten att bifoga sin e-postadress om de var intresserade av 

att få en sammanfattning av studiens resultat. För att säkerställa anonymitet exporterades 

mailadresserna från datasetet till ett externt dokument på ett sätt som omöjliggjorde att i 

datasetet kunna koppla specifika deltagare till e-postadressen de bifogat.   

Resultat 

Deskriptiv statistik för urvalsgruppen  

I förhållande till variabeln föredragen träningsform delades deltagarna in i 

löpning/jogging (n = 58 ), promenader (n = 26), styrketräning (n = 112), gruppträning (n = 

62), yoga/pilates/qigong (n = 14), kampsport (n = 42), lagsport (n = 27) och övrig individuell 

sport (n = 28). Deltagare som valde “annat” som föredragen träningsform delades in i en av 

de åtta föreslagna träningsformerna i de fall då vi ansåg detta var lämpligt. Totalt delades 15 

deltagare som valt “annat” som föredragen träningsform in i andra träningsformer, vilket 

resulterade i gruppstorlekar enligt specifikationen ovan. Fördelningen av ålder och kön för 

respektive föredragen träningsform återfinns i tabell 3. 
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Tabell 3 

Deskriptiv statistik för delen av urvalsgruppen som tränat minst en gång under de senaste sex månaderna (N = 
369). 

Personlighetsfaktorer N % Öppenhet Samvetsgrannhet Extraversion Vänlighet Neuroticism 

   M SD M SD M SD M SD M SD 

Föredragen träningsform (N = 
369) 

 

Löpning/Jogging 58 15,8 12,79 11,56 13,99 12,26 40,29 14,53 -7,79 8,16 19,89 14,56 

Promenader 26 7,0 11,19 11,95 13,53 9,41 39,95 12,27 -6,85 8,02 22,61 10,88 

Styrketräning 112 30,0 9,19 12,51 10,09 10,91 42,60 11,25 -10,07 9,39 18,64 12,16 

Gruppträning 62 16,9 11,17 10,67 11,93 11,05 42,76 11,31 -6,58 6,96 21,47 10,95 

Yoga/pilates/qigong 14 3,9 15,24 11,25 12,91 10,61 39,09 12,33 -6,19 6,20 26,31 14,22 

Kampsport 42 11,5 14,12 11,41 12,11 9,78 47,23 13,88 -10,05 10,15 11,99 12,26 

Lagsport 27 7,3 10,54 12,07 8,43 13,21 45,22 11,98 -6,58 6,96 18,20 13,22 

Övrig individuell sport 28 7,6 16,06 11,88 10,16 10,97 45,36 9,78 -7,77 7,55 13,43 13,60 

Kön (N = 369)  

Kvinnor 255 69,1 12,01 11,82 11,99 10,86 42,26 12,09 -6,45 7,21 21,61 12,31 

Män 114 30,9 10,97 11,98 10,08 11,58 44,53 12,86 -12.52 9,54 11,81 11,74 

Ålder, år (N = 367
a
)  

<25 131 35,7 11,92 11,31 10,47 10,68 42,24 12,78 -8,17 8,42 23,03 12,78 

25-30 92 25,1 14,85 10,91 9,21 12,74 44,07 13,16 -8,64 9,03 18,31 13,27 

31-40 73 19,9 11,23 12,84 12,79 10,73 42,10 11,58 -8,53 8,64 16,95 11,55 

41-50 43 11,7 8,38 13,50 13,27 9,57 44,73 11,22 -9,69 8,19 13,26 11,71 

>50 28 7,6 6,86 9,79 15,49 8,93 41,24 11,76 -5,54 6,96 13,38 10,79 

a
 Två av deltagarna som tränat minst en gång under de senaste två månaderna specificerade inte ålder. 

 

Personlighet och kön 

För att undersöka eventuella skillnader i personlighet mellan män och kvinnor 

genomfördes en MANOVA. Resultatet visade på statistiskt signifikanta skillnader mellan 

män och kvinnor inom den sammanslagna beroende variabeln personlighet, F(5, 364) = 

27,119, p < .001; Wilks' Λ = .729; partial η2 = .274.  

För att undersöka skillnader för de enskilda personlighetsfaktorerna följdes 

MANOVA upp med univariata variansanalyser (ANOVA) som visade på att det fanns en 

statistiskt signifikant skillnad mellan de uppmätta nivåerna av Neuroticism F(1, 368) = 

51,529, p < .001; partial η2 = .0125, samt Vänlighet F(1,368) = 45,346, p < .001; partial η2 = 

.110, mellan män och kvinnor.  

Dessa resultat pekar på att Neuroticism och Vänlighet är de personlighetsfaktorer som 

män och kvinnor skiljer sig åt inom den population vår urvalsgrupp representerar. 
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Personlighet och ålder  

För att undersöka skillnader i personlighet mellan åldersgrupper; 18-24 år (n = 131), 

25-30 år (n = 92), 31-40 år (n = 73), 41-50 år (n = 43) och >50 år (n = 28), genomfördes en 

MANOVA. Resultatet visade på statistiskt signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna 

inom den sammanslagna beroende variabeln personlighet, F(20, 1188,302) = 27,119, p < 

.001; Wilks' Λ = .850; partial η2 = .040.  

För att undersöka skillnader för respektive personlighetsfaktorer följdes MANOVA 

upp med ANOVA som visade på att det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan de 

uppmätta nivåerna av Neuroticism F(4, 362) = 7,723, p < .001; partial η2 = .079, samt 

Öppenhet F(4,362) = 3,765, p = .005; partial η2 = .040 mellan åldersgrupperna.  

Dessa resultat pekar på att Neuroticism och Öppenhet är de personlighetsfaktorerna 

som de olika åldersgrupperna skiljer sig åt inom den population vår urvalsgrupp 

representerar. 

Personlighet och föredragen träningsform 

För att undersöka skillnader på gruppnivå mellan grupperna av föredragen 

träningsform i förhållande till personlighet genomfördes en MANOVA. Resultatet visade på 

statistiskt signifikanta skillnader mellan föredragen träningsform i förhållande till den 

sammanslagna beroende variabeln personlighet, F(35, 1504.193) = 2,336, p < .001; Wilks' Λ 

= .800; partial η2 = .044.  

För att undersöka vilka enskilda personlighetsfaktorer som grupperna skilde sig inom 

följdes MANOVA upp med ANOVA. Resultatet visade på att det fanns en statistiskt 

signifikant skillnad mellan de uppmätta nivåerna av Neuroticism F(7, 361) = 4,013, p < .001; 

partial η2 = .072) mellan de olika föredragna träningsformerna.  

Dessa resultat pekar på att Neuroticism är den enda personlighetsfaktor som skiljer sig 

åt mellan olika föredragna träningsformer inom den population vår urvalsgrupp representerar. 
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För att undersöka vilka specifika träningsformer som Neuroticism skilde sig mellan 

genomfördes Bonferroni post-hoc test som visade på att personer vars föredragna 

träningsform är kampsport har statistiskt signifikant lägre medelvärden än personer vars 

föredragna träningsform är gruppträning (p = .005) och yoga/pilates/qigong (p = .007) med 

en korrigerad Bonferroni α nivå på .01.  

För att undersöka sambandet mellan Neuroticism och föredragen träningsform på 

fasettnivå genomfördes ytterligare ANOVA:or. Resultatet visade på att det fanns statistiskt 

signifikanta skillnader inom Ångest F(7, 361) = 5,498, p < .001; partial η2 = .096) och 

Stresskänslighet F(7, 361) = 4,647, p < .001; partial η2 = .083) mellan de olika föredragna 

träningsformerna.  

Genom Bonferroni post-hoc test påvisades att personer som har kampsport som 

föredragen träningsform har statistiskt signifikant lägre medelvärden inom Ångest än 

personer vars föredragna träningsform är löpning/jogging (p < .001), yoga/pilates/qigong (p < 

.001), gruppträning (p < .001) och promenader (p = .004); samt att kampsportare har 

statistiskt signifikant lägre medelvärden inom Stresskänslighet jämfört med personer vars 

föredragna träningsform är löpning/jogging (p = .009), gruppträning (p = .003) och 

yoga/pilates/qigong (p < .001), med en korrigerad Bonferroni α nivå på .01. Huvudeffekter 

för MANOVA återfinns i tabell 4. 
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Tabell 4 

Multivariata huvudeffekter av variablerna föredragen träningsforms, köns och ålders inverkan på personlighetsfaktorer och 

fasetter 

 
Beroende 
variabel 

 
Personlighetsfaktor 
& Neuroticism fasett 

 
Regressions- 

kvadratsumma 

 
df 

 
Medel-kvadratsumma 

 
F 

 
p 

Föredragen 
träningsform på 
faktornivå 

Samvetsgrannhet 1049,649 7 149,950 1,213 ,295 
Vänlighet 881,286 7 125,898 1,777 ,091 

Extraversion 1937,956 7 276,851 1,857 ,076 
Neuroticism 4440,876 7 634,411 4,013 ,000* 
Öppenhet 1791,129 7 255,876 1,844 ,078 

 

Föredragen 
träningsform på 
fasettnivå 
 

Ångest 528,531 7 75,504 5,498 ,000* 
Irritationsbenägenhet 94,309 7 13,473 1,109 ,357 

Nedstämdhet 217,042 7 31,006 2,539 ,015 
Självosäkerhet 91,652 7 13,093 1,657 ,118 

Impulsivitet 86,000 7 12,286 2,110 ,042 
Stresskänslighet 251,359 7 35,908 4,647 ,000* 

 

Kön 

Samvetsgrannhet 288,656 1 288,656 2,349 ,126 
Vänlighet 2902,385 1 2902,385 45,346 ,000* 

Extraversion 406,431 1 406,431 2,672 ,103 
Neuroticism 7589,248 1 7589,248 51,529 ,000* 
Öppenhet 85,597 1 85,597 ,608 ,436 

 

Åldersgrupp 

Samvetsgrannhet 1313,352 4 328,338 2,708 ,030 
Vänlighet 313,907 4 78,477 1,087 ,363 

Extraversion 451,567 4 112,892 ,734 ,569 
Neuroticism 4758,513 4 1189,628 7,723 ,000* 

Öppenhet 2063,178 4 515,794 3,765 ,005* 

* p <.01  

Slutsatser 

Resultatet indikerar därmed att personer som föredrar kampsport framför andra 

träningsformer har lägre nivåer av Neuroticism, särskilt inom vissa underordnade fasetter, än 

de vars föredragna träningsform är yoga/pilates/qigong, löpning/jogging, promenader samt 

gruppträning.  

Baserat på studiens tvärsnittsdesign och vad som definierar Neuroticism och 

fasetterna i fråga, är det tänkbart att; 1. Kampsport är mer effektivt för att reducera eller 

förhindra Stress och Ångest än yoga, jogging och gruppträning, 2. Personer som är mer 

Stress- och Ångestbenägna söker sig i högre utsträckning till yoga/pilates/qigong, 

promenader, jogging och gruppträning än kampsport.  

Diskussion 

Som resultatet påvisar finns en skillnad i personlighet i relation till föredragen 

träningsform. De praktiska implikationerna av studiens resultat begränsas i viss utsträckning 

av att vi inte kan uttala oss om kausaliteten. 
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Kausalitet  

Trots att personlighet anses vara förhållandevis stabilt över tid (Lucas & Donnellan, 

2011; Specht et al., 2011), så ses förändringar i personligheten kopplat till både inre och yttre 

orsaker (Specht et al., 2011; Riese et al., 2014). Därmed finns det stöd i tidigare forskning för 

kausalitet i båda riktningarna, och det finns således flera sätt att förstå och förklara de 

signifikanta resultat som påvisas. 

Neuroticism är den faktor som tenderar att vara mest föränderlig till följd av yttre 

påverkan (Riese et al., 2014; Gi et al. 2010). Sambandet mellan låg Neuroticism och 

kampsport som föredragen träningsform kan därmed förstås genom att kampsport som 

träningsform påverkar sina utövare.  

Kampsport är en träningsform som fokuserar på både fysisk och mental utveckling, 

och skiljer sig därmed från andra typer av träningsformer (Bu et al., 2010). I kärnan av 

sporten är den fysiska närstriden, men det ställs även krav på mentala förmågor, exempelvis 

koncentration, målfokusering och att hantera smärta (Träna Kampsport, 2017). Inom många 

former av kampsport anses den mentala utvecklingen vara lika viktig som stridstekniken 

(Kamsporter, 2017). 

Fuller (1988) menar att kampsport når psykologiska mekanismer på ett sätt som gör 

att träningsformen kan liknas vid terapeutiska interventioner (Fuller, 1988, i Wargo, 

Spirrison, Thorne & Henley, 2007). Kopplat till kampsportens egenskaper såväl som tidigare 

forskning skulle således en förklaring till resultaten kunna vara att kampsport i högre grad än 

andra träningsformer påverkar vissa specifika psykologiska mekanismer, vilket i så fall skulle 

kunna ha en direkt påverkan på individens upplevelse av ångest och stress och en indirekt 

påverkan på individens nivåer av Neuroticism.  

Det finns skäl att anta att moment i kampsporten som innebär att utövaren utsätts för 

smärta och obehag fungerar genom liknande mekanismer som en exponeringsbehandling för 
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ångest; utövaren stannar kvar i obehaget och en ny inlärning sker, vilket påverkar upplevelsen 

av obehag i kommande situationer. Teoretiskt är det högst sannolikt att detta skulle ha samma 

typ av inverkan på individens nivåer av Neuroticism som KBT-behandling visat sig ha.   

En annan möjlig förklaring till de resultat som påvisas är att kampsportare i grunden 

har lägre nivåer av Neuroticism, och att det påverkar att de föredrar kampsport som 

träningsform. Utifrån det perspektivet skulle man kunna tänka sig att kampsportens 

komponenter tilltalar och/eller gynnar individer som har lägre nivåer på fasetten Ångest och 

fasetten Stresskänslighet. Det är möjligt att individer med lägre ångestnivå och lägre 

stresskänslighet har en fördel avseende mentala aspekter av kampsport, exempelvis skulle en 

förmåga att behålla lugnet kunna påverka hur strategisk och fokuserad man kan vara i 

utövandet.  

Det är även tänkbart att de fysiska momenten inom kampsport har en inverkan på 

vilka som föredrar kampsport som träningsform. Tävlingsmomentet inom kampsport skiljer 

sig till viss del från tävlingsmoment inom övriga träningsformer, då kampsport i ett avseende 

handlar om att oskadliggöra sin motståndare. Det är högst rimligt att den närstriden sätter 

igång en fysisk stressreaktion och en fight-flightrespons. Det är även rimligt att anta att den 

fysiska stressen blir mer påtaglig och svårare att hantera för individer med en initialt högre 

stress- och ångestkänslighet.   

Vi kan inte med säkerhet säga något om riktningen i relationen mellan personlighet 

och träningsform, och med tidigare forskning tagen i beaktning är kausaliteten ett starkt 

frågetecken som behöver utforskas vidare i framtida studier. 

Kampsport i förhållande till andra idrotter 

Att de signifikanta resultaten enbart återfinns gällande kampsport i förhållande till 

andra träningsformer är överraskande, och en möjlig förklaring är att kampsport som 

träningsform är mer specifik än övriga träningsformer som undersöks.  
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Ett rimligt antagande är att kampsport, oavsett typ och nivå, alltid inkluderar ett antal 

specifika träningsbeteenden och underliggande mekanismer, i motsättning till övriga 

träningsformer som uppvisar en större variation i träningsbeteenden (exempelvis frekvens, 

duration och intensitet) såväl som underliggande mekanismer (exempelvis intention, 

förhållningssätt och mentala aspekter). Om kategorin löpning/jogging tas som exempel; det är 

klart möjligt att träningsbeteende såväl som underliggande mekanismer skiljer sig markant 

mellan en individ som joggar lätt två gånger i veckan jämfört med en individ som tränar 

långdistanslöpning.  

En hypotes är att kategorin löpning/jogging innehåller flera homogena subgrupper 

som i den sammanslagna kategorin löpning/jogging blir en heterogen grupp. Hypotesen är 

rimlig för samtliga grupper inom de vanligaste träningsformerna, och det skulle därmed 

kunna finnas en systematisk variation som inte kontrolleras för. 

Svårigheten att tolka resultatet återfinns i hur vi kategoriserat och delat in 

träningsformerna i den här specifika studien, vilket är en metodologisk problematik. Det finns 

en klar begränsning i vilka slutsatser vi kan dra i förhållande till vilka faktiska beteenden eller 

psykologiska mekanismer som ligger bakom de variationer i personlighet som vi identifierar i 

våra resultat. Vi kan inte utesluta att de signifikanta skillnader i personlighet som finns 

mellan kampsportsutövare och utövare av andra träningsformer i själva verket bottnar i en 

interaktion mellan personlighet, träningsform och träningsbeteenden/underliggande 

mekanismer, snarare än i enbart föredragen träningsform. Om det signifikanta resultatet kan 

förstås utifrån att kampsport som träningsform är mer specifik än exempelvis löpning/jogging 

(som vi delat in det) är det tänkbart att vi sett andra resultat om vi jämfört kampsportsutövare 

med andra mer specifika grupper, exempelvis maratonlöpare och joggare.  
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Personlighet 

När det kommer till personlighet är konceptualiseringen genom FFM en av de mest 

erkända formerna att mäta personlighet, men samtidigt ses en problematik i att FFM är 

begränsad avseende vad den mäter (Mõttus, 2016). Nyare studier utforskar mer 

biopsykosociala perspektiv av personlighet (McAdams, 2013), liksom kopplingar till andra 

konstrukt, exempelvis social jämförelse (Lepri et al., 2016) och autonomi (Ramsey & Hall, 

2016). Då dessa konstrukt i vissa fall verkar vara modererande och/eller medierande för 

kopplingen mellan personlighet och utfall, vad säger då det om personlighet som prediktor? 

Autonomi såväl som social jämförelse är konstrukt som tangerar personligheten i vissa 

avseenden, och det förefaller svårt att avgöra var gränsen går mellan personlighet och andra 

psykologiska konstrukt som är unika för individen och som interagerar med personligheten.  

Problematiken kring den avgränsning som finns i FFM tydliggörs i denna studie på 

samma sätt som den ses i många andra studier på ämnet personlighet: området störfaktorer 

(confounders) är stort. Kön, ålder, interaktionen mellan träningsform och 

frekvens/intensitet/volym är några faktorer som påverkar/kan tänkas påverka kopplingen 

mellan personlighet och föredragen träningsform, och det finns sannolikt fler.  

Även om FFM är en erkänd metod för att mäta personlighet och likaså har visat sig 

korrelera med en rad utfall är det svårt att bortse ifrån att personlighet som konstrukt 

genererar samma problematik som många andra konstrukt inom psykologin; vi försöker 

förklara och mäta komplexa fenomen och vi tvingas förenkla och operationalisera för att 

kunna utforska. Även om operationaliseringen mynnar ut i en mätbarhet, så sker det många 

gånger på bekostnad av komplexiteten, vilket också blir tydligt genom den återkommande 

problematiken med störfaktorer.  
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Metoddiskussion 

Syftet för genomförandet av den aktuella studien var att utvidga forskningsfältet om 

sambandet mellan träningsvanor och personlighet, och bör beaktas som en pilotstudie för 

vidare forskning.  

Till skillnad från majoriteten av tidigare forskning inom området så undersökte den 

här studien sambandet mellan träningsvanor och personlighet på fasettnivå, snarare än enbart 

faktornivå. En konsekvens av ett ökat antal beroende variabler innebär en ökad risk för att 

hitta slumpmässiga samband, typ II-fel. Hade vi valt undersöka samtliga fasetter hade det 

inneburit att signifikansnivån hade anpassas för att ta hänsyn till 30 beroende variabler (p = 

.0017). Anledningen till att det tillvägagångssättet inte ansågs lämpligt inom ramen för den 

aktuella studien var att ett så lågt p hade inneburit att endast extremt robusta samband hade 

kunnat identifieras. För att minska risken för att felaktigt avfärda null-hypotesen utan att 

sänka signifikansnivån ytterligare begränsades antalet beroende variabler som undersöktes, 

genom att analyser på fasettnivå endast genomfördes om det fanns en signifikant skillnad på 

faktornivå. Det var således endast sex fasetter som undersöktes, då Neuroticism var den enda 

personlighetsfaktor som skilde sig signifikant mellan grupperna. Rationalen för vårt 

tillvägagångssätt var att minska risken för typ I-fel och II-fel, men vi kan ödmjukt konstatera 

att det är långt ifrån felfritt i dessa avseenden. I synnerhet i förhållande till att minska risken 

för att felaktigt avfärda null-hypotesen, då signifikansnivån som vi valde (p = .01) inte tar 

hänsyn till det faktum att antalet beroende variabler för samtliga MANOVA är fler än fem. 

Rationalen för det sistnämnda förfarandet var att ytterligare korrigering av signifikansnivån 

hade inneburit att de signifikanta effekterna på personlighetsfaktornivå hade försvunnit, och 

därmed genererat en klart högre risk för typ I-fel.  

Utifrån detta så finns det en grund för att ifrågasätta styrkan i våra resultat, i synnerhet 

de som relaterar till fasetterna Ångest och Stresskänslighet. Hur mycket man väljer att 
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korrigera signifikansnivån är ett genomgående problem för forskning som syftar till att 

undersöka personlighet på fasettnivå mellan grupper, på grund av det stora antalet beroende 

variabler. Desto mer konservativ signifikansnivån är, desto robustare behöver sambanden 

vara för att kunna identifieras och då behövs generellt sett väldigt stora urvalsgrupper (Field, 

2013). 

En annan begränsande aspekt i vår metodologi rör valet av urvalsmetod och 

rekryteringen av deltagare via Facebook och genom klassrumsbesök, vilket innebar att vi inte 

kunde säkerställa ursprunget av våra deltagare i förhållande till vilken population de 

representerar. Det innebär att vi inte kan säkerställa att fördelningen är representativ för 

populationen ”personer som tränar aktivt”, och det är möjligt att vår urvalsgrupp endast 

representerar en subgrupp av den population som vi syftar till att generalisera våra resultat 

till.  Universitetsklasserna som vi besökte var på samma universitet, inom samma institution 

och endast inom två ämnesområden, juridik och psykologi, och det går inte att utesluta att 

detta kan ha påverkat våra resultat. Vid rekryteringen av deltagare via sociala medier strävade 

vi efter att nå ut till en så bred population som möjligt. Däremot kan vi inte säkerställa att de 

som valde att svara på enkäten via sociala medier är representativa för den population vi 

syftar till att undersöka, i förhållande till träningsvanor, kön, ålder och personlighet.  

Vidare så resulterade rekryteringen av deltagare i en ojämn fördelning av kön och 

ålder inom urvalsgruppen, vilket medförde vissa begränsningar för vårt val av statistiska 

analyser då inte samtliga nivåer av kön och ålder representeras inom respektive nivå av 

föredragen träningsform. Specifikt så innebar detta att det inte bedömdes lämpligt att använda 

en kovariansanalys (ANCOVA) för att undersöka huvudeffekterna av föredragen 

träningsform och personlighet, liksom interaktionseffekter av kön och ålder på föredragen 

träningsform. Istället undersöktes huvudeffekter av kön och ålder i separata MANOVA. 

Resultaten av analyserna visade på signifikanta effekter av kön på personlighetsfaktorerna 
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Neuroticism och Vänlighet, och av ålder på Neuroticism och Öppenhet. Detta tyder på att 

både kön och ålder påverkar de signifikanta huvudeffekterna av föredragen träningsform 

inom Neuroticism.  

Vidare så är det sannolikt att den över- eller underrepresentation av kön respektive 

åldersgrupp som återfinns i de olika grupperna av föredragen träningsform ökar effekten som 

dessa störvariabler har på huvudeffekten av föredragen träningsform och personlighet. 

Tillvägagångssättet begränsar dock möjligheterna att konkretisera de exakta 

interaktionseffekterna i förhållande till föredragen träningsform, varför vi väljer att inte 

spekulera vidare i de exakta effekterna av kön och ålder på de primära effekterna vi 

identifierade mellan föredragen träningsform och personlighet. 

Som ett resultat av att tidigare träningsformulär inte var anpassade för att besvara vår 

frågeställning utformades ett eget instrument för att undersöka träningsbeteenden, vilket 

gjordes med avsprång i vad som anses vara de vanligaste träningsformerna 

(Riksidrottsförbundet, 2011). Som diskuteras ovan finns en brist i instrumentet relaterat till 

grupperingen av föredragen träningsform. Det ursprungliga skälet syftade till att gruppera 

träningsformer av liknande karaktär. Dock medförde detta att vi inte fick en tillräckligt 

nyanserad insikt i vilka träningsbeteenden som ryms inom respektive träningsform, och har 

därmed inte någon kunskap om heterogeniteten inom respektive grupp avseende 

träningsbeteenden och underliggande mekanismer. Ett sätt att undvika problematiken hade 

varit att dela upp föredragen träningsform på fler nivåer, men samtidigt skulle ytterligare 

uppdelning i praktiken inneburit att grupperna blir mindre, vilket i sin tur medfört att större 

effektstorlekar hade krävts för att signifikanta resultat skulle uppstå (Field, 2013). 
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Framtida forskning 

För att förstå den här studiens signifikanta resultat bättre är det viktigt att framtida 

studier som undersöker sambandet mellan personlighet och träningsformer gör en mer 

avgränsad uppdelning av träningsformer, eventuellt med koppling till frekvens och duration.  

Det skulle även vara relevant att undersöka underliggande mekanismer som går 

utanför faktiska beteenden och fokuserar på exempelvis värderingar eller förhållningssätt i 

förhållande till respektive träningsform. Exempelvis skulle en uppdelning av träningsformer 

som inte enbart tar faktiska beteenden i beaktande utgöra en relevant komplettering till den 

här studiens fynd. 

Då den här studien identifierade statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna av 

föredragen träningsform inom fasetterna Ångest och Stresskänslighet, där utövarna av 

kampsport hade lägre nivåer än utövarna av yoga/pilates/qigong, löpning/jogging, 

promenader och gruppträning, så finns det ett behov av utforska kausaliteten genom 

longitudinell forskning. Det skulle kunna få viktiga implikationer inom området behandling 

och prevention av ångestdiagnoser och affektiva störningar, vilka har starka korrelationer 

med höga nivåer av Neuroticism (Kotov et al., 2010).  

Det finns skäl att spekulera kring möjliga positiva konsekvenser av att introducera 

kampsport, eller vissa av dess komponenter, som en alternativ behandlingsmetod för att 

minska ångest- och stressrelaterade symptom i en klinisk population. Kampsport skulle även 

kunna tänkas vara aktuellt som prevention för individer med högre nivåer av Neuroticism, 

och som därmed kan tänkas befinna sig i en riskzon för ångestdiagnoser och affektiva 

diagnoser. 

För att ha möjlighet att uttala sig om sådana implikationer med en nivå av säkerhet bör 

framtida forskning undersöka flera delar: 

 Det kausala sambandet mellan träning och personlighet. 
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 Huruvida olika former av kampsporter påverkar personlighet, särskilt i avseende till 

fasetter inom Neuroticism.  

 Huruvida utövande av kampsport har en påverkan på beprövade 

självskattningsformulär för ångestrelaterade störningar och stress. 

 Interaktionen mellan träningsform och träningsbeteenden (intentioner, intensitet, 

faktiskt utförda beteenden). 

 Interaktionen mellan personlighet, träningsform, kön och ålder. 

Sammanfattning och slutord 

Stillasittande och bristande fysisk aktivitet är ett ökande samhällsproblem, och 

ansatsen med den här studien var att utvidga forskningsfältet avseende sambandet mellan 

personlighet och träning, för att på så sätt bidra till en ökad förståelse för människors 

träningsbeteenden. Samtidigt är ämnet ett outforskat område och studien bör i första hand ses 

som explorativ.  

Slutsatsen är att det finns en skillnad i personlighet beroende på vilken träningsform 

som föredras, och att skillnaden ses inom faktorn Neuroticism, och fasetterna Ångest och 

Stresskänslighet, avseende kampsport i förhållande till flera andra träningsformer. Resultatet 

påvisar även att kön och ålder eventuellt påverkar sambandet.  

Resultaten i den här studien genererar flera hypoteser och öppningar för framtida 

studier att utforska vidare, och de största frågetecknen berör kausaliteten i förhållandet 

mellan personlighet och kampsport, liksom interaktionen mellan personlighet, föredragen 

träningsform och träningsbeteenden/psykologiska mekanismer samt interaktionen mellan 

personlighet, föredragen träningsform, ålder och kön.  

En hypotes är att kampsport kan vara en intervention för att minska risken för 

ångestdiagnoser och affektiva störningar hos individer med höga nivåer av Neuroticism, men 

fler studier behövs. 
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Bilaga 1 – Träningsformulär 

Du kommer nu att få besvara frågor om dina träningsvanor.  
Begreppet träning avser i det här sammanhanget en strukturerad aktivitet som syftar till 
att förbättra kondition/styrka/hälsa.  
  
1. Har du tränat vid ett eller flera tillfällen under de senaste sex månaderna?  

Ja 

Nej 
 
2. Hur många timmar tränar du under ett genomsnittligt träningspass? 

mindre än 0,5 timmar 
 

0,5-1 timmar 

1-1,5 timmar 

1,5-2 timmar 

2-3 timmar 

Över 3 timmar 
 
 3. Vilken träningsform föredrar du? 
  
  

  
Löpning/Jo
gging 

Promena
der 

Styrketrä
ning 

Yoga/Pilates/Q
igong 

Övrig 
individue
ll sport 
( t ex. 
simning, 
cykel, 
längdski
dor) 

Gruppträ
ning (t ex. 
aerobics, 
spinning, 
pump) 

Kampsp
ort 

Lagspor
t (t ex. 
fotboll, 
inneban
dy) 

Ann
at 

          

 
Tränar du något som inte specificeras ovan? Vänligen ange vad! 

 
  
4. Hur många pass av respektive träningsform tränar du under en genomsnittlig vecka? 
  

  
  0 1 2 3 4 5 6 

7 eller 
fler  

Löpning/Jogging 
         

Promenader 
         

Styrketräning 
         

1$|1r
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  0 1 2 3 4 5 6 
7 eller 
fler  

Yoga/Pilates/Qigong 
         

Övrig individuell sport (t ex simning, cykel, 
längdskidor)          

Gruppträning (t ex aerobics, spinning, pump) 
         

Kampsport 
         

Lagsport (t ex fotboll, innebandy) 
         

Annat 
         

 

5. Vad är den främsta anledningen till att du tränar? 
  
  

  
God 
hälsa 

Utseende Viktkontroll 
Träffa 
människor/socialisera 

Psykisk 
hälsa/minska 
stress 

För att 
det är 
roligt 

Annat 

        

 
Om annat, vänligen ange vad! 

 
  
6. Finns det några externa hinder för att du ska kunna träna på det sättet du vill ( t ex. 
brist på tillgång till träningslokal, material eller personer att träna med, etc.)? 

Ja 

Nej 
Om ja; vänligen ange vad! 

 
  
7. Föredrar du att träna utomhus eller inomhus? 

Träna utomhus 

Träna inomhus 
 
8. Föredrar du att träna ensam eller i grupp? 

Träna ensam 

Träna i grupp 
 

 

1$|2$|3$|4$|5$|6$

1$|1r


