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TRÄNING PÅ ARBETSTID - NÄR MÖJLIGHET FINNS MEN VILJA SAKNAS. 

TRÄNINGSUPPLEVELSENS BETYDELSE 

Eva de Bachtin Johansson 

Mot bakgrund av den dokumenterat goda effekt träning har på psykisk 

och fysisk ohälsa och möjlighet till träning på arbetstid som många 

arbetsgivare erbjuder sina anställda, syftade denna kvalitativa studie 

till att få förståelse för vad som styr anställdas vilja att delta i erbjudna 

träningsmöjligheter. Datamaterialet tolkades med induktiv tematisk 

analys och baserades på halvstrukturerade intervjuer med sex 

personer. Resultatet visade att attityden till träning var betydelsefull 

för intervjupersonernas beslut att delta i erbjudna aktiviteter. Attityden 

kunde i sin tur kopplas till personernas självförtroende och self-

efficacy. Företagets friskvårdspolicy och anställdas tillgång till aktivt 

stöd av friskvårdspersonal, såväl som utbudet av träningsaktiviteter 

upplevdes ha betydelse för viljan att engagera sig i träning. Lustkänsla 

och gemenskap motiverade till fortsatt träning. Resultatet stöds av 

tidigare forskning som behandlat motivation till träningsengagemang. 

 

Ur folkhälsosynpunkt lider en alltför stor andel av befolkningen i vårt land av ohälsa 

som är relaterad till livsstil. Stillasittande arbete i kombination med stress och dåliga 

matvanor ger upphov till vällevnadssjukdomar. Enligt statistik finns det närmare två 

miljoner människor i Sverige med högt blodtryck och ännu fler som är överviktiga 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2006a, 2006b). Båda faktorerna utgör risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar. Det har också visat sig att drygt tjugo procent av svenska kvinnor 

mellan 16 och 84 år upplever sig ha nedsatt psykiskt välbefinnande (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2006c). Studier som gjorts pekar på samband mellan fysisk inaktivitet 

och vissa typer av sjukdomar. Bland annat har ökad risk för depression och hjärt- och 

kärlsjukdom kunnat påvisas för fysiskt inaktiva personer (Garrett, Brasure, Schmitz, 

Schultz & Huber, 2004). Under flera år har stressrelaterad ohälsa, som muskelsmärta 

och psykiska besvär, varit orsak till ett stort antal långvariga sjukskrivningar (Statistiska 

centralbyrån, 2004) vilket inneburit problem både för individer och för organisationer.  

Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2004) och Colliander (2007) uppger mer än en 

tredjedel av alla vuxna personer i Sverige att de inte ägnar sig åt fysisk aktivitet 

överhuvudtaget. 

Forskning visar att stressrelaterade åkommor som högt blodtryck, muskelsmärtor, 

nedstämdhet och oro påverkas positivt av regelbunden träning (Garrett et al., 2004; 

Hassmén, Koivula & Uutela, 2000; Simmons, Griffin, Steele, Wareham & Ekelund, 

2008). Regelbunden träning definieras här och fortsättningsvis, som en ansträngande 

aktivitet under minst 20 minuter med en regelbundenhet av som lägst, tre dagar per 

vecka (Garrett et al., 2004). Flera forskare menar att personer som tränar i enlighet med 

ovanstående definition, känner sig gladare och upplever mindre oro och nedstämdhet än 

de som tränar i mindre omfattning eller inte alls (Hassmén et al., 2000; Yeung, 1996). 

Yeung (1996) framhåller att både konditionsträning och styrketräning har positiva 

effekter på sinnesstämningen. De mest positiva effekterna på sinnesstämningen uppnås 
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när träningen utförs i en självvald intensitet. Detta kan förklaras med individuella 

skillnader i vad som uppfattas som lustfyllt. Både Rodgers och Gauvin (1998) och 

Yeung (1996) har i sina studier funnit att den mentala distraktion som träning innebär är 

en av orsakerna till känslan av tillfredsställelse hos personer som tränar regelbundet och 

träningsstundens avbrott från stress tycks vara en del av motivationen till träning. 

Studier visar också att träning inverkar positivt på självuppfattningen och 

självförtroendet vilket ger ökad stresstålighet och bättre social anpassningsförmåga 

(Fox, 1999; Hassmén et al., 2000). Enligt Hassmén et al. (2000) känner fysiskt aktiva 

personer sig mer ansvariga för sin hälsa än icke aktiva personer och det finns med 

anledning av detta goda skäl att uppmuntra människor till ökad fysisk aktivitet. 

Som ett led i att minska sjukfrånvaron genom att få de anställda att bli mer fysiskt 

aktiva, erbjuder många företag sina medarbetare träningsförmåner. Enligt Statens 

Folkhälsoinstitut (2004) väljer en tredjedel av de anställda att inte utnyttja företagets 

erbjudna träningsmöjligheter, vilket bekräftas av Colliander (2007) som också menar att 

det till stor del är personer som redan tränar på fritiden som utnyttjar träningserbjudande 

från arbetsgivaren. Endast 15-20 % av icke-tränande anställda väljer att delta i 

träningserbjudande. Ur både ett ekonomiskt och hälsomässigt perspektiv är det av stor 

betydelse för arbetsgivare om fler personer genom att delta i träningsaktiviteter på 

arbetsplatsen, motiveras till att börja träna kontinuerligt. Genom att undanröja praktiska 

hinder för att utöva fysisk aktivitet har arbetsgivaren lagt grunden till införandet av 

träningsvana hos sina icke-tränande anställda. Men statistiken visar att just de anställda 

som är arbetsgivarens främsta målgrupp i stor utsträckning avstår från att utnyttja 

träningsmöjligheten. Det är tydligt att det krävs något mer än tillgänglighet för att 

komma igång med träning. Motivationsfaktorer för träning och kontextens inverkan på 

träningsviljan är något som många forskare intresserat sig för.  

Motivationsteorier och andra motivationsfaktorer 

Människor uppger många olika skäl till varför de inte engagerar sig i träningsaktiviteter 

men gemensamt för dem alla är att de till övervägande del handlar om orsaker som 

individen själv bestämmer över. En vanligt förekommande modell för att klargöra 

förändringar i hälsobeteende är Prochaska och DiClementes (1992) ”Stages of Change 

model”. Modellen visar hur individen går igenom ett antal olika faser när denne 

förändrar sitt beteende, från inaktiv till regelbundet motionerande (Loughlan & Mutrie, 

1997; Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992). Den första fasen är 

prekontemplationsfasen vilken kännetecknas av att individen inte har några tankar på 

förändring. Därpå följer kontemplationsfasen där individen börjar fundera på att vidta 

någon typ av förändring. Nästa fas är förberedelsefasen där vissa förändringar har 

genomförts. Denna fas följs av handlingsfasen där individen utför aktiviteten 

regelbundet. När förändringen har blivit en vana är den sista, kontinuitetsfasen, uppnådd 

(Prochaska et al., 1992). 

 

”Stages of Change” modellen har stora likheter med en variant av Ryan och Decis 

(2000) ”Self-Determination Theory” som förklarar beteenden utifrån inre och yttre 

motivation. Teorin beskriver hur viljan att förändra sitt beteende beror på var man 

befinner sig på en motivationsskala. Teorin kan appliceras på många olika företeelser, 

däribland fysisk träning. Personer som befinner sig i den ena ytterändan av 

motivationsskalan saknar helt motivation att engagera sig, de tror inte att de klarar av 

aktiviteten och de ser ingen vinst med den. Gradvis förändras motivationen till att utföra 
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en aktivitet. Från att ha utförts av yttre orsaker, exempelvis press från anhöriga eller 

läkare, för någon form av belöning eller för att slippa dåligt samvete och få känna sig 

duktig, upplevs aktiviteten som allt viktigare för individen (Ryan & Deci, 2000). I 

början förläggs kontrollen över aktiviteten utanför individen, men ju längre beteendet 

består ju mer ansvar för utförandet placerar individen hos sig själv och därmed ökar 

också både självförtroendet och uthålligheten. När aktiviteten har blivit en kontinuerlig 

vana utförs den av lustkänsla, träningen har blivit en del av personens självbild och 

individen befinner sig på den andra ytterändan av motivationsskalan och styrs helt av 

inre motivation (Ryan & Deci, 2000).  

 

Studier av Loughlan och Mutrie (1997) visar att när det finns kunskap om i vilken 

beteendefas individen befinner sig, är det också lättare att sätta in rätt åtgärd. För att 

förändringar ska komma till stånd bör nya vanor införas hos personer som befinner sig 

på kontemplations- eller förberedelsefasen. Mullan och Markland (1997) menar att 

förändringar i beteende är beroende av individens vilja till förändring. I den inledande 

fasen är träning ofta motiverad av yttre faktorer som viktminskning, bättre hälsa osv. 

Dessa motivationsfaktorer är ofta inte tillräckliga för att upprätthålla träningsvana 

långsiktigt, utan det krävs att de yttre motivationsfaktorerna ersätts av inre motivation 

som uppstår när träningen internaliserats som en del av individen, oavsett vilka 

orsakerna att börja träna var.  

 

Erfarenheten visar att den största svårigheten inte är att få inaktiva personer att börja 

träna, utan den verkliga utmaningen ligger i att hindra dem från att sluta träna. Med 

andra ord, att få dem att uppnå den yttersta änden på motivationsskalan och framkalla 

inre motivation (Apitzch, 2004). Studier visar att ungefär femtio procent av alla som 

börjar ett träningsprogram hoppar av inom sex månader oavsett sammanhanget 

(Courneya & McAuley, 1995). Den upplevda kvaliteten på träningsprogrammet och 

attityden till träning har betydelse för om individen väljer att fortsätta träna eller inte. 

Courneya och McAuley (1995) menar också att genom att påverka attityden till träning i 

ett tidigt stadium och förbättra individens självförtroende i träningssammanhang ökar 

chanserna att individens beteende kommer att styras av inre motivation. Inre motivation 

kan komma både ur lustupplevelse och ur värdering av de fysiska vinster träningen ger. 

För varje fas individen går igenom stärks beslutsamheten att fortsätta med träningen 

(Edmunds, Ntoumanis & Duda, 2006; Mullan & Markland, 1997). 

Ryan och Deci (2000) anser att förutsättningar för att inre motivation ska infinna sig 

bygger på att tre psykologiska behov är uppfyllda. Dessa behov är kompetens, autonomi 

och delaktighet. Individen måste vara övertygad om att hon klarar av att utföra 

aktiviteten och för varje avklarad utmaning stärks motivationen. Individen behöver 

känna att hon har egna val och möjlighet att själv bestämma om hon vill delta i 

aktiviteten eller inte. Sammanhanget individen vistas i ska upplevas som tryggt och ge 

en känsla av samhörighet. Det är viktigt att personer som tjänar som förebilder är 

möjliga att relatera till och att stödet upplevs som uppmuntrande och engagerande, men 

inte kontrollerande. För att få till stånd en bestående förändring av beteenden är det 

viktigt att den sociala kontexten stödjer dessa grundläggande förutsättningar (Ryan & 

Deci, 2000). Eftersom inre motivation bygger på en inbyggd nyfikenhet att söka 

utmaningar och lära nytt för att behärska aktiviteten för dess egen skull, undergräver 

externa belöningar och press utifrån denna typ av motivation. För mycket kontroll och 
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en miljö utan samhörighet medför ointresse och brist på motivation och individen ser 

inte någon mening med att förändra sitt beteende (Ryan & Deci, 2000).  

Ytterligare en modell som tydliggör svårigheter med att införliva träningsvana är 

”Theory of Planned Behavior” (Ajzen, 1991) som går ut på att individens föresats att 

utöva ett beteende är avgörande för om beteendet kommer till stånd. Individens attityd 

bestäms av dennes värdering av för- och nackdelar med att utöva beteendet, vad som 

kan vinnas eller förloras. I detta övervägande ingår påverkan från den sociala 

omgivningen. Individen gör också en bedömning av sina egna resurser och de yttre 

förutsättningar som finns. Utifrån bedömningen avgör individen hur stora chanser han 

har att lyckas med aktiviteten och detta avgörande blir det som styr om aktiviteten 

utförs eller inte. Värderingen av den egna förmågan att klara en viss aktivitet kan 

likställas med self-efficacy begreppet.  

Self-efficacy innebär tron på sin egen förmåga inom ett visst område. Denna tro är 

byggd på tidigare erfarenheter av misslyckanden och framgångar (Bandura, 1977). Self-

efficacy tycks ha stor betydelse när det gäller att komma igång med träning. Enligt 

Aarts, Paulussen och Schaalma (1997) har individer som inte tycker sig ha varken 

förmåga eller tillfälle att träna svårt att engagera sig i någon träningsaktivitet även om 

både de själva och omgivningen anser att träning är bra för dem. Duncan och McAuely 

(1993) hävdar att self-efficacy påverkar både individens val av aktivitet och den möda 

och uthållighet individen lägger ner i aktiviteten. För att få individer med låg self-

efficacy att utöva träning får träningen således inte bli för besvärlig. Kan träning utföras 

som en del av den dagliga rutinen som inte kräver extra planering eller tar för mycket 

tid är det troligt att den har bättre chans att lyckas enligt Aarts et al. (1997). Studier av 

McAuley (1992) visar att individer med stark self-efficacy i träningssammanhang tränar 

mer och är mer benägna att pröva olika typer av träningsaktiviteter än de som har lägre 

self-efficacy. Individens inställning till träning och dennes self-efficacy vid 

träningsstarten, är av stor betydelse för att upprätthålla en påbörjad träningsvana visar 

en studie av Stiggelbout, Hopman-Rock, Crone, Lechner & Mechelen (2006). Flera 

forskare menar att med stärkt self-efficacy har individer lättare att hantera avbrott i 

träningen och återgå till träningsvana efter ett uppehåll (Luszcynska, Mazurkiewicz, 

Ziegelmann & Schwarzer, 2007; Stiggelbout et al., 2006).  

Loughlan och Mutrie (1997) menar att personer som befinner sig i kontemplations- eller 

förberedelsefasen ökar sin fysiska aktivitet signifikant när de får personlig och 

stödjande konsultation. Även Aarts et al. (1997) hävdar att det sociala stödet spelar en 

avsevärd roll för individens beslut att vidta förändringar i sitt beteende. Studier visar att 

i den första fasen av beslutsprocessen kan den sociala kontexten påverka genom att 

bidra med information om träning eller visa exempel på hur andra personer som har 

betydelse för individen aktiverar sig. Detta kan öka individens vilja att själv börja träna 

(Aarts et al., 1997). Duncan och McAuley (1993) konstaterar att den sociala 

omgivningen är i högsta grad relevant för personer med låg self-efficacy i 

träningssammanhang. Personlig hjälp och rådgivning tillsammans med uppmuntran har 

visat sig höja individers tro på den egna förmågan och stärkt viljan att delta i 

träningsaktiviteter. Tillgång till support och socialt stöd som ökar self-efficacy minskar 

risken för återfall till inaktivitet. Andra studier stöder vikten av att ha kunskap om hur 

stöd och rådgivning ska ges till individer i träningssammanhang för att få så god effekt 

som möjligt. Stödet får inte upplevas som tjat eller inkompetensförklaring av individen 
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(Courneya, Plonikoff, Hotz & Birkett, 2000; Duncan & McAuley, 1993). Enligt 

Courneya et al. (2000) kan det sociala sammanhanget både fungera som hjälp att 

förbättra self-efficacy och som stöd att förändra attityden till träning. Här kan sociala 

relationer i form av vänner eller friskvårdspersonal, ge den nödvändiga tillhörigheten, 

som behövs för att fortsätta med träningen. 

 

Aarts et al. (1997) anser att det gäller att göra träningen till en vana. Med utgångspunkt i 

”Theory of Planned Behavior”, som gör gällande att det bland annat är individens 

uppfattning om att fördelarna är större än nackdelarna i träningssammanhang, som får 

individen att fortsätta att träna, anser Aarts et al. (1997) att det inte enbart är den 

kognitiva bedömningen som avgör om individen fortsätter träna. De menar att 

beteenden som upprepas automatiskt blir inarbetade vanor, på samma sätt som 

exempelvis tandborstning. Beteendet triggas igång av associerande stimuli och upprepas 

mekaniskt vilket besparar individen tidsödande tankeprocesser. För att behålla en vana 

krävs positiv förstärkning, att beteendet följs av någon sorts konsekvens som ökar 

chanserna att beteendet upprepas. Skulle ett träningsförsök upplevas som obehagligt och 

svårt första gången, läggs denna erfarenhet till i individens erfarenhetsbank vilket gör 

att motivationen till att träna minskar. Det kan också vara så att de positiva effekter 

personen förväntar sig att få låter vänta på sig, vilket innebär att träningsviljan avtar. 

Studier visar att träningsförsök som upplevs tillfredsställande stärker viljan att fortsätta 

träna genom omedelbara belöningar, som ökad självkänsla och kroppslig 

tillfredsställelse (Aarts et al., 1997). Enligt Aarts et al. (1997) är det därför viktigt att 

personer som avser att börja träna uppmuntras till att sätta mål som inte överstiger deras 

förmåga, detta i syfte att få omedelbar positiv förstärkning. Även McAuley (1992) 

menar att betydelsen av self-efficacy minskar när träningen pågått en längre tid, vanan 

tar över och kognitiva kontrollsystem blir inte lika nödvändiga. 

 

Som nämnts tidigare är det svårt att få icke-tränande anställda att engagera sig i 

arbetsgivarens träningsutbud. Studier som gjorts visar att chefernas delaktighet i 

friskvårdsprojekt är av stor betydelse, samt att det krävs en strategisk policy som stöds 

av arbetsledningen. Detta är speciellt betydelsefullt för att få med sig anställda med en 

negativ inställning till träning och för att få långsiktighet i träningssatsningen 

(Colliander, 2007; Cronsell, Engvall & Karlsson, 2003). Cheferna påverkar 

medarbetarna och sätter nivån för hälsokulturen på företaget genom att föregå med gott 

exempel. Cronsell et al. (2003) menar att för medarbetare som befinner sig i början av 

förändringsprocessen är information om vinster med träning, utan pekpinnar och snabba 

lösningar av stor vikt. Enligt Colliander (2007) är de anställdas delaktighet i 

utvecklandet av träningsformer väsentlig för viljan att delta, liksom att utse förebilder i 

form av hälsoinspiratörer som stödjer och coachar sina kollegor. Det är viktigt att skapa 

möjligheter för träning genom att erbjuda friskvårdstid, varierat utbud och 

tillgänglighet, liksom genom att stödja anställdas transporter till och från arbetsplatsen 

som sker i form av fysisk aktivitet. Genom att anordna sociala aktiviteter i en avspänd 

atmosfär där motion ingår i någon form skapas gemenskap som ger stöd och inspirerar 

till aktivitet (Cronsell et al., 2003). 

Syftet med undersökningen var att studera anställdas upplevelse av träning och 

därigenom kunna förklara vad som avgör om medarbetare väljer att avstå från, eller 

delta i, arbetsgivares erbjudna träningsaktiviteter. Genom att få förståelse för hur 
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medarbetare upplever träning kan arbetsgivaren utforma sina insatser så att de också når 

de anställda som bäst behöver dem och därigenom öka lönsamheten i 

friskvårdsinvesteringen.  

    Metod  

Deltagare 

I undersökningen deltog sex anställda från tre olika företag. Intervjupersonerna var 

utvalda ifrån företag inom tre olika branscher, både offentlig och privat sektor, som på 

olika sätt uppmuntrade och tillhandahöll möjlighet för sina anställda att delta i 

träningsaktiviteter både under och utanför arbetstid. Företagens friskvårdsinsatser 

varierade mellan att erbjuda ett rikt utbud av träningsmöjligheter som de anställda 

kunde vara med i när som helst under dagen kombinerat med personlig hjälp från 

friskvårdskonsulent, till att tillhandahålla generösa ekonomiska bidrag och 

friskvårdstimme som medarbetarna hade möjlighet att utnyttja en gång i veckan. 

Intervjupersonerna bestod av två män och fyra kvinnor mellan 40 och 60 års ålder med 

skilda träningsvanor. Urvalet gjordes så heterogent som möjligt med avsikt att få 

heltäckande information i ämnet och därför letades intervjupersoner med olika 

träningserfarenheter upp. Fyra intervjupersoner tränade regelbundet tre till fyra gånger i 

veckan eller mer.  Två av dessa hade träningsvana sedan tidig ungdomstid och 

ytterligare två intervjupersoner hade införlivat träningsvanan i sina liv sedan ett par år 

tillbaka. De återstående två intervjupersonerna tränade inte alls och hade heller ingen 

tidigare kontinuerlig träningsvana.  

Datainsamling 

Intervjuerna utfördes enskilt med varje intervjuperson och var halvstrukturerade med 

öppna svar. Två olika intervjuguider med stödfrågor användes, en intervjuguide för 

personer som tränade och en annan för personer som inte tränade (se bilaga). 

 

Två av intervjupersonerna förmedlades via personalchefen på ett företag som jag sedan 

tidigare visste bedrev ett mycket omfattande och lyckat friskvårdsarbete. De andra två 

företagen och personer som var intresserade av att bli intervjuade fick jag information 

om genom bekanta. Intervjupersonerna och deras chefer kontaktades per telefon och 

efter att ha förklarat mitt syfte bestämdes tid för intervjuerna. Samtliga intervjuer 

utfördes enligt intervjupersonernas önskemål på respektive företag i enskilda rum vid 

olika tillfällen och tog drygt 30 minuter vardera. Intervjupersonerna informerades om 

intervjuns syfte och jag bad om lov att få använda bandspelare. De upplystes också om 

att deltagandet var frivilligt, och att svaren behandlades konfidentiellt. De fick veta att 

de kunde avbryta intervjun när de ville och att materialet skulle användas i en C-uppsats 

på PAO-programmet, Psykologiska Institutionen vid Stockholms Universitet. Två av 

intervjuerna som använts i denna studie ingick i en tidigare övningsuppsats. 

Analys 

De inspelade intervjuerna transkriberades och lästes därefter igenom flera gånger. 

Materialet analyserades med induktiv tematisk analys (Hayes, 2000, refererat i 

Langemar, 2008). Avsnitt och nyckelord markerades med olika färger efter sitt innehåll 

och rubriker sattes för att samla innehållet i olika kategorier. När rubrikerna var satta 

plockades alla stycken ur texten in under lämplig rubrik. I arbetet med att tolka och 

sammanfatta texten upptäcktes ytterligare viktiga detaljer som förbättrade beskrivningen 
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vilket innebar att ännu fler rubriker tillkom och delar av texten omplacerades. Slutligen 

hade sex tydliga teman utkristalliserat sig och texten sammanfattades under rubriker för 

dessa teman. Citat som ansågs vara talande för varje tema fick tjäna som illustration. 

Resulta t  

Resultatet baserades på teman som identifierats som hinder och möjligheter för 

anställdas val att utnyttja företagens erbjudanden till träning. 

Lustkänsla 

Intervjupersonerna som tränade uppgav att lustkänslan som förknippades med 

träningsupplevelsen var avgörande för viljan att träna. Upplevdes inte träningen som 

lustfylld avtog motivationen att ägna sig åt aktiviteten. En åsikt som framkom bland 

intervjupersonerna som inte tränade var att glädjen i träningsaktiviteter försvann så snart 

de blev för arrangerade. I dessa sammanhang kände sig personen låst och påmindes om 

obehagliga upplevelser ifrån skolgymnastiken som kommit att prägla hans inställning 

till organiserad träning. Att träningen kändes rolig medan den pågick tycktes bli allt 

viktigare ju längre träningsvana personerna hade. De personer som hade lång 

träningsvana beskrev tillfällen när de avbrutit träningspass som de upplevt som 

misslyckade. De gick hellre därifrån än fortsatte med en aktivitet som inte framkallade 

någon form av lustkänsla. 

…att går man på ett dåligt pass, då kan jag känna att det är rent onödigt. Det har 

faktiskt hänt att jag har gått därifrån för att det har varit så himla, jag vet inte, 

musiken har inte stämt och det har varit helt oharmoniska pass. /…/ Det kan 

kännas så himla meningslöst, jag vet inte om jag har blivit kräsen. 

Både bland dem som tränade och dem som inte tränade betonades vikten av att hitta en 

träningsaktivitet som kändes rätt för en själv. Intervjupersonerna som tränade bekräftade 

att de hade någon eller några favoritaktiviteter som de föredrog att utöva och att de 

avstod från träningsaktiviteter som upplevdes som tråkiga. Även intervjupersonerna 

som inte tränade, underströk vikten av att hitta en träningsform som passade. De 

menade att om de bara kunde hitta någon lämplig träningsform som kändes bra och som 

de tyckte var rolig att ägna sig åt, skulle det vara mycket lättare att komma igång med 

träningen.  

När jag gick i skolan då var det, vi skulle ha brännboll alltså, då var det ju jag och 

tjocka Berta kvar när man skulle ta ut till laget där. Då slogs dom ju om henne och 

då var det ju inge kul, så att det gäller ju att hitta sin grej, och jag hittade 

cyklingen. Det är viktigt för mig. 

Den kroppsliga upplevelsen som träningen gav var en viktig drivkraft för att 

upprätthålla träningsvanan hos intervjupersonerna som tränade. Innan träningsvanan 

blivit etablerad kunde träningen ibland uppfattas som fysiskt tung och plågsam. De 

intervjupersoner som tränade, berättade om att detta var något de räknat med och 

tillfredsställelsen av att ha trotsat motståndet och genomfört ett träningspass belönades 

med djupt välbehag efteråt. De återkom ofta till hur bra det också kunde kännas i 

kroppen under ett träningspass. Intervjupersonerna som inte tränade menade däremot att 

upplevelsen av fysisk ansträngning var något som fått dem att avstå från att fortsätta 

träna.   
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Jag vet Sanna Kallur sade det där, jag har aldrig begripit det. Ja, idag bara flöt 

kroppen på, jag behövde bara åka med. Och jag begrep inte vad hon menade, men 

det där har jag känt när man är ute och cyklar. Ibland så går varje meter, man får 

trampa varje meter och ibland så flyter det bara på. Du behöver bara åka med. 

Kroppen sköter resten. 

Intervjupersonerna som tränade beskrev känslan av välbefinnande som infann sig efter 

träningen och hur ett behov av att få komma iväg och träna växte fram. Samtidigt 

betonade de tränande intervjupersonerna vikten av att inte tvinga sig själv att träna de 

gånger det tog emot, att tillåta sig själv att avstå från ett träningspass om man kände 

motstånd, att inte pressa sig själv så att träningen blev ett tvång. De underströk att lusten 

infann sig själv om man följde sin känsla. En närliggande aspekt som framkom var att 

träning måste vara prestigelös och att den inte fick bli tävlingsinriktad. Även om vissa 

av intervjupersonerna utmanade sig själva genom att sätta egna mål för att försöka bli 

bättre på det man gjorde, eller provade på nya träningsformer som upplevdes 

utmanande, låg fokus alltid på att det skulle kännas roligt och att träningen utfördes för 

att man skulle må bra, för sin egen skull. 

Upplevda fysiska och psykiska effekter av träning 

Intervjupersonerna som tränade återkom flera gånger under intervjuerna till den positiva 

inverkan träningen hade på sinnesstämningen. Framförallt de intervjupersoner som 

infört träningsvanan under senare år tyckte att de upplevde en märkbar skillnad i 

humöret sedan de började träna. De kände sig betydligt gladare än tidigare när de inte 

tränade och de hade fått en allmänt ljusare syn på tillvaron. Effekten fanns inte bara 

under och direkt efter träning, utan känslan av att livet kändes lättare fanns kvar länge, 

vilket medförde att trivseln både hemma och på arbetet ökade. ”Jag har fått en helt 

annan gladare syn på hela tillvaron. Det är lättare nu att säga att glaset är halvfullt. Förut 

var det halvtomt.” 

Att träna medförde enligt de intervjupersoner som ägnade sig åt träning, ett allmänt 

högre välbefinnande, en känsla av att må bra i hela kroppen. De hävdade också att 

träningen inneburit att de anammat en mer hälsosam livsstil överhuvudtaget. Det 

framkom av en berättelse hur träningen hade medfört att nya matvanor introducerats i 

familjen. För vissa av deltagarna var införandet av träningsvanan en del i en större 

livsstilsförändring där ändrade matvanor och tobaksvanor också ingick.  

Intervjupersonerna nämnde den lugnande effekt träningen hade som en av 

anledningarna till att de ville fortsätta träna. Hos intervjupersonerna som inte tränade 

uttrycktes också en tanke om att träning kunde vara ett sätt att få en stunds välbehövligt 

utrymme för sig själv, en möjlighet till avstressning som personen dock inte tyckt sig 

haft möjlighet att kunna ta i anspråk. 

Det är väl klart att jag kan ju tycka genom mitt jobb sådär att det är viktigt att folk 

får utrymme för sig själva, nåt som är viktigt för en själv i första hand och inte för 

nån annan. Om man skulle hitta nåt sånt, nåt utrymme, så skulle det vara bra för 

mig förstås. Det skulle vara en möjlighet till nån sorts retreat liksom. Sen vet jag 

inte om det också skulle göra att jag på ett annat sätt skulle känna mig mer 

stressad för det blir ännu mer grejer att hålla på med. Så tycker jag att mitt liv har 

varit ganska mycket att det har varit svårt. Dels har jag inte haft nåt driv att liksom 
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dra igång nån träning, men jag tycker också att det har vart svårt att få till det i 

vardagen, att hitta utrymme till det. 

Träning kunde tjäna som ventil för irritation och ilska. Att anstränga sig fysiskt lättade 

på spänningar och blev på så sätt en möjlighet att hantera aggressioner. Träning innebar 

också en utväg ur pressande situationer och gav tillfälle att få lite andrum, samtidigt 

som det innebar möjlighet att bearbeta problem. För vissa av intervjupersonerna hade 

träningen under perioder när det hade varit mycket att göra på arbetet, eller under 

perioder i livet som varit hektiska, givit dem chans att rensa tankarna och hämta ny 

energi. Den hade inneburit att de hittade alternativ till att lösa problem och att de tyckte 

sig kunna hantera stressiga situationer på ett bättre sätt än tidigare. 

Träningen hade också bidragit till att intervjupersonerna kände sig piggare. De upplevde 

att de hade mer energi att ta itu med andra aktiviteter på fritiden. I en berättelse 

framkom en fascination över att intervjupersonen sedan hon börjat träna inte längre 

kände sig trött utan orkade mer och kände sig mer energisk än förut. Träningen hade 

också haft positiv inverkan på den fysiska självbilden. Framförallt de personer som 

börjat träna som en del i en större livsstilsförändring, var påtagligt mer nöjda med sitt 

utseende nu än de varit tidigare. De tyckte att de hade fått en annan rakare hållning och 

kände sig starkare och smidigare än förut.  

Jag känner att det är sån stor skillnad på efter jag hade gått upp i vikt och fått 

barnen och var otränad till hur det är idag och jag är lite fascinerad faktiskt hur jag 

kan påverka min kropp med träningen. Hur stor del det ändå påverkar med 

jympan, med muskler. 

Självförtroende och self-efficacy 

Viljan att ägna sig åt träning var intimt förknippad med självförtroende och self-

efficacy. Hos intervjupersonerna som tränade framkom att när väl beslutet att börja 

träna var fattat, var de fast beslutna att inte låta något komma emellan som skulle kunna 

ändra föresatsen. Hos dessa personer medförde träningserfarenheten en allt större tilltro 

till den egna kapaciteten. När de väl bestämt sig för att utföra ett träningspass, så fanns 

inga tankar på att ge upp, trots att det ibland kunde kännas tungt och jobbigt. De visste 

att de skulle få utdelning för mödan och att ju mer de tränade desto lättare skulle det 

kännas. 

Nä, inte mentalt, kroppsligt naturligtvis eftersom man inte hade rört på sig, så att 

säga på, i nån större omfattning. Så visst var det tungt att trampa. I huvudet hade 

jag ju bestämt mig att nu ska jag göra det här. Men att cykla, bara att cykla till och 

från jobbet var jobbigt då. Men sen kände man ju, det tog ju, liksom såna steg i 

början där, att det gick ju lättare och lättare väldigt fort. 

Genom att ha klarat av utmaningar som upplevts svåra och arbetsamma hade tron på 

den egna förmågan stärkts.  Intervjupersonerna som börjat träna på senare år menade att 

de sedan de började träna, kände sig mer lugna och trygga i sig själva än de gjort 

tidigare. De tyckte sig ha fått ökat självförtroende och ökad självkänsla. De hade bevisat 

för sig själva att de klarade av att genomföra en föresats trots att den många gånger 

tyckts överstiga deras förmåga. Detta resulterade i att de kände sig stolta och nöjda med 

sig själva. Beslutet att börja träna hade också inneburit att de inte längre behövde ha 

dåligt samvete och komma med ursäkter för att de inte tränade, vilket upplevdes som en 



11 

 

lättnad. Intervjupersonerna som tränade berättade att de gärna provade nya aktiviteter 

och var inte rädda för att testa sina gränser. Trots att de inte behärskade aktiviteten i 

början och att de upplevde motgångar, så fanns vissheten om att de skulle klara av 

utmaningen om de inte gav upp. Framgångarna inom träningen hade också stärkt deras 

självförtroende inom andra områden. De kände att de tog på sig mer ansvar i arbetet och 

hade större tillit till den egna förmågan vilket hjälpte dem att fatta beslut i kritiska 

situationer.  

Hos intervjupersonerna som inte tränade innebar den fysiska ansträngningen i 

kombination med känslor av misslyckande i träningsförsök att självkänslan försvagades 

och aktiviteten avslutades för att sedan inte upprepas.    

Det tyckte jag i och för sig var alldeles urjobbigt att cykla ända från Gärdet till 

Solna och mitt på halvvägs vart jag omcyklad av nån riktigt gammal farbror, som 

såg ut att inte vara ett dugg utpumpad och jag var alldeles slut i nån backe. Då vart 

jag lite knäckt utav det också, så istället för att tänka vad f..n, så tyckte jag att det 

är mycket lättare att åka bil. Jag tyckte det där var för jäkla pinsamt. 

Det framkom också att det dåliga självförtroendet i träningssammanhang spelade stor 

roll för viljan att prova på olika former av träningsaktiviteter. En uppfattning var att det 

var bättre att avstå ifrån att delta i träningsaktiviteter än att behöva framstå som mindre 

duktig än de andra. Intervjupersonen uppgav att han med all säkerhet var både mer 

otränad och sämre på sporten än de andra. Detta angavs också som skäl till att han 

tyckte att det kändes svårt att komma igång med träning överhuvudtaget. I och med att 

han kände sig otränad var det otänkbart för honom att exempelvis uppsöka ett gym där 

han skulle behöva visa sig för andra och han upplevde det som svårt att förändra synen 

på sig själv i träningssammanhang.  

Attityden till träningens effekt på hälsan 

Inställningen till träningens effekt på hälsan hade inverkan på föresatsen att ta upp 

träningsvanan. Intervjupersonerna angav olika skäl till att de börjat träna. För de 

personer som börjat träna under senare år fanns en önskan om att må bättre rent allmänt. 

För någon var upphörandet av en långvarig tobaksvana inkörsport till en allmänt 

hälsosammare livsföring där träning i början fungerade som ett hjälpmedel att avstå från 

tobak. En annan person hade påbörjat ett viktminskningsprogram och såg träning som 

ytterligare ett sätt att gå ned i vikt. Dessutom hade hon genom en nära anhörig fått 

erfara negativa konsekvenser av att inte sköta sin hälsa, vilket inneburit att hon börjat 

fundera över sin egen livsstil. Föresatsen att inte hamna i samma situation som den 

anhörige bidrog till motivationen att fortsätta träna. När träningsvanan var etablerad 

behövdes inga yttre motivationsfaktorer längre, träningen hade blivit en del av livsstilen 

som utfördes för att de kände behov av att träna och för att må bra. Målet med träningen 

var att fortsätta träna, träningen sågs som garanti för att bibehålla en god hälsa även i 

framtiden.  

Folk sätter sig i bilen, kör till jobbet och sen går dom upp på gymmet och tränar. 

Men vänta nu, hade du cyklat hade du sluppit det. 

Jag ser bara att om man inte tränar så kan man få andra skador. Man vilar sönder 

sig helt enkelt. Jag ser ingenting i dagens läge som skulle få mig att sluta träna. 
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Jag ser ingen anledning att sluta träna eftersom jag mår så mycket bättre när jag 

tränar. 

Hos intervjupersonerna som tränat sedan barndomen var träningen en självklar del av 

deras tillvaro, ”ett naturligt tillstånd”, som någon av intervjupersonerna uttryckte det. 

De kunde inte tänka sig ett liv utan träning och räknade med att behålla träningsvanan 

så länge det bara var möjligt. De upplevde det som frustrerande när sjukdomar och 

skador hindrade dem från att träna och de oroade sig ibland över att något skulle inträffa 

som gjorde att de var tvungna att sluta träna. När de drabbades av fysiska tillstånden 

som negativt påverkade deras träningsförmåga anpassade de hellre träningsnivån till att 

bli lite lägre, än att helt avstå från träning och de vidtog så snabbt som möjligt åtgärder 

för att komma tillbaks till träningen.  

Nej, då kände jag faktiskt att jag hade ett mål, att bli lika bra som jag var innan, 

att komma tillbaka till den här känslan jag hade innan, att känna att jag faktiskt 

orkar. Det kan man nog jämföra med att börja från början. Är man en 

träningsperson /…/ då blir man jätteorolig att man ska få ont och inte kunna 

fortsätta. Vi får en massa krämpor, men vi pratar inte om det. Vi försöker träna 

ändå och går till naprapat och får lite råd och så. Där kan man nog känna som dom 

som inte tränar. Dom säger, nej nu har jag så ont, det är lika bra att sitta still och 

då blir det värre. 

 

Intervjupersonerna som inte tränade ansåg att det fanns klara fördelar med att ägna sig 

åt fysisk träning, men hade inte några konkreta förklaringar till varför de inte själva 

utövade någon träningsaktivitet. Någon tyckte att hon rörde sig för lite, och att hon 

borde börja aktivera sig för att få bättre kondition. Ansvaret för att börja träna menade 

hon var hennes eget och hon kände att hon varit för lat som inte hade kunna komma 

igång med någon träning. Hon berättade att hon hade en plan för att börja träna genom 

att införa mer av promenader i sin vardag för att sedan trappa upp intensiteten. En annan 

uppfattning var att genom att leva ett aktivt liv i sin vardag fanns det inte något speciellt 

att vinna med att träna mer organiserat. Trots att intervjupersonen inte orkade så mycket 

som han skulle vilja och inte heller tyckte sig utgöra något gott exempel ur ett 

folkhälsoperspektiv så kände han sig nöjd med sig själv och såg ingen anledning att 

införa någon form av träning i sin vardag. Han menade också att det fanns faror med 

träning som han ansåg kunde gå till överdrift eller fokuseras kring utseende vilket han 

tyckte sig ha svårt att acceptera. Samtidigt uttryckte han beundran för personer som 

engagerade sig i fysisk träning och lyckades upprätthålla träningsvana genom disciplin 

och hängivenhet.  

Tillgång till träning och stöd av arbetsgivaren 

Intervjupersonerna ansåg att det var mycket positivt att arbetsgivaren erbjöd möjlighet 

till varierad träning på arbetstid och att företagen uppmuntrade medarbetarna att delta i 

träningsaktiviteter. De intervjupersoner som tränade utnyttjade företagets träningsutbud 

i skiftande omfattning och här uttrycktes också att möjligheten till träning på arbetstid 

under vissa perioder i livet hade varit en förutsättning för intervjupersonen att kunna 

upprätthålla träningsvanan. Intervjupersonerna som börjat träna på senare år menade att 

arbetsgivarens tillhandahållande av personlig hjälp ifrån friskvårdskonsulent och fri 

tillgång till varierad träning hade varit avgörande orsaker till deras beslut att börja träna. 

De var också överens om att genom att chefer föregick med gott exempel och själva 
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tränade, tjänade de som inspirationskälla för medarbetarna. Företagets starka 

engagemang för att få sina medarbetare fysiskt aktiva lockade till eget deltagande.  

Nej, hade jag inte jobbat här med dom här förutsättningarna då hade jag nog bara 

fortsatt i gamla hjulspår. På min förra arbetsplats så hade jag definitivt fortsatt på 

mitt gamla sätt, det tror jag. Det fanns inte alls den andan överhuvudtaget att man 

skulle träna. Dock ska vi tillägga att dom hade träningsmöjligheter där, men det 

var ju damm på dom grejerna. Det fanns inte i väggarna, det fanns liksom inte den 

kulturen överhuvudtaget. 

Det framkom också att det uppskattades om arbetsgivaren uppmärksammade 

medarbetarnas delaktighet i friskvårdsprojekten. På ett av företagen hölls varje år en 

tävling, till vilken man nominerade medarbetare som lyckats förändra en ohälsosam 

livsstil, till att bli mer hälsosam under året. Intervjupersonen som en gång vunnit priset, 

beskrev glädjen han kände över att ha blivit uppmärksammad och belönad av 

arbetsgivaren. 

Det fanns dock en samstämmig uppfattning hos intervjupersonerna om att deltagande i 

företagets träningsaktiviteter skulle bygga på frivillighet och att det inte fick upplevas 

som påtvingat. Av dem som arbetade hos företag som aktivt stöttade deltagande i 

träningsutbudet som fanns, uppfattade ingen av dem att arbetsgivaren förväntade sig att 

de skulle delta, utan den uppmuntran som fanns från arbetsgivaren att utnyttja 

träningserbjudande beskrevs som odelat inspirerande och medverkade till att 

intervjupersonerna frivilligt fattade egna beslut om att delta. 

Däremot så är det inspirerande, väldigt inspirerande, både från ledningshåll och 

från friskvårdskonsulenten. Men det är bara inspirerande, och så får man ju sån 

hjälp. Det var ju det jag gjorde sen. Om jag skulle vilja lyfta lite skrot här uppe, 

Ann-Sofi, hur gör jag då? Jo, så fick jag ett schema anpassat efter mig och mina 

förutsättningar. 

På arbetsplatsen där arbetsgivaren tillhandahöll träningsmöjlighet i form av tid och 

ekonomiskt bidrag, men inte hade eget träningsutbud eller utsedda hälsoinspiratörer, 

fanns en uppfattning bland intervjupersonerna som inte tränade, att det vore önskvärt att 

arbetsgivaren mer aktivt uppmuntrade medarbetarna att utnyttja friskvårdstimmen. 

Intervjupersonen menade också att han gärna skulle kunna tänka sig att delta i 

träningsaktiviteter under arbetstid om det fanns någon som inspirerade till aktiviteter 

som han uppfattade som kravlösa och spontana.  

Gemenskap skapas genom träning och uppmuntrar till träning 

Intervjupersonerna som tränade påpekade den positiva inverkan som träning 

tillsammans med kollegor på arbetsplatsen hade på arbetsgemenskapen. Även hos 

någon av intervjupersonerna som inte tränade, fanns positiva erfarenheter från en 

tidigare arbetsplats, kring gemensamma promenader under friskvårdstimmen. Den 

sociala gemenskap som promenaderna innebar beskrevs som avgörande för hans vilja 

att delta. Intervjupersonerna som tränade uttryckte det positiva i att de lärt känna fler 

kollegor genom träningsaktiviteterna och att det även skapades gemenskap kring ämnen 

som låg utanför arbetsområdet. Det lyftes också fram att det uppstod en fördjupad 

gemenskap bland kollegor som ägnade sig åt samma träningsaktivitet. Att träna 
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tillsammans fyllde ett socialt behov, gav tillfälle att umgås med kollegor under 

trivsamma och avspända förhållanden som gynnade arbetsklimatet. 

Det är ju trevligt när man gör någonting tillsammans, ute och paddlar som vi 

gjorde. Man kanske är ett gäng på femton personer, och det är ju väldigt trevligt 

när man är kolleger som kanske inte pratar med varandra dagligen. Man ser 

varann på en annan plattform. Det har en mycket större påverkan än vad 

arbetsgivaren kanske tänker på. Det som att åka iväg på nån kickoff och man 

lägger ner massor av pengar på det och alla åker med och det är förstås bra. Men 

det här är ju något som är mer kontinuerligt. 

Det var tydligt att medarbetare som deltog i träningsaktiviteter inspirerade varandra till 

att fortsätta träna. Intervjupersonerna ansåg att positiv press från andra motiverade till 

att upprätthålla träningen. Deltagande i olika motionslopp tillsammans med kollegor 

eller anhöriga uppfattades som inspirerande och ökade motivationen, de tjänade som 

mål som gjorde träningen mer meningsfull. I synnerhet när det gällde att komma igång 

med träning kunde det underlätta om man fick en utmaning som man gärna ville klara 

av. På de företag där träningsutbudet var stort pratades det mycket kring träning, vilket, 

enligt intervjupersonerna, bidrog till att öka den egna benägenheten att träna. 

Diskussioner kring träning skapade engagemang och lust att delta. Den aspekten 

framhölls också av intervjupersonerna som inte tränade. Där menade någon att det hade 

varit bra om det hade funnits ett grupptryck som inspirerat till att aktivera sig på 

arbetsplatsen. Det var dock viktigt att han uppfattade inviter till träning som frivilligt 

valda och inte något som andra ansåg att han borde utföra. 

Definitivt så hjälper det ju till, när alla är hälsoinspiratörer. Just att det inte är 

obligatorium, utan det är liksom en glad gemenskap. Det faller sig som en naturlig 

del av arbetstiden. 

Ja, kanske med pingisen, om någon drar igång det. Men alltså jag är svår när det 

gäller det här. För du vet om det är nån som blir för driftig när det gäller att dra 

igång folk som ska börja träna av nåt slags skäl, då får jag också lite motstånd. 

Om nån talar om för mig att du borde jogga lite grann, då liksom, det kan du göra 

själv. 

Intervjupersonerna som börjat träna på senare år hade också fått mycket positiva 

kommentarer av kollegor kring förändringar i beteende och utseende sedan de börjat 

träna. Att få positiv feedback från andra bidrog starkt till att höja träningsmotivationen 

liksom att kollegor uppmärksammade om man uteblev från träning.  När 

träningskamrater stöttade och uppmuntrade varandra ansågs det vara till stor hjälp för 

att uppmuntra till träningsdeltagande.  

Diskussion  

Syftet med studien var att utifrån de anställdas skilda upplevelser av träning, studera 

vad som motiverar till deltagande i arbetsgivares träningserbjudanden, vilka i sig kan 

utgöra inkörsport till kontinuerlig träning hos icke-tränande medarbetare. Hos många 

företag saknas kunskap om hur träningserbjudande ska utformas för att nå de som inte 

vill träna. Många arbetsgivare köper träningskort till anställda som inte utnyttjar dem 

eller hyr träningslokaler som bara utnyttjas av anställda som redan är fysisk aktiva på 
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fritiden vilket inte kan anses vara någon lönsam investering. Resultatet kan ge 

arbetsgivare vägledning om på vilket sätt de ska använda sin friskvårdsbudget för att 

pengarna ska ge störst utdelning. Motivationsfaktorerna för träning som framkommit i 

studien handlar både om inre egenskaper som lustkänsla, self-efficacy och attityd till 

träning och om yttre faktorer som träningsutbud, stöd av företaget och den sociala 

omgivningen. Det framkom att själva upplevelsen av träning som lustfylld, är 

avgörande för viljan att ägna sig åt träningsaktiviteter, både hos dem som tränar och hos 

dem som valt att inte träna. Intervjupersonerna understryker betydelsen av att hitta en 

träningsform de trivs med för att få in träningsvana. Detta bekräftas i en studie av Elley, 

Dean och Kerse (2007), där inaktiva vuxna i Nya Zealand ingått. Deltagarna poängterar 

även där vikten av lustupplevelse i träningssammanhang som något nödvändigt för att 

komma igång och hålla fast vid träningen. Både ”Self-Determination Theory” (Ryan & 

Deci, 2000) och ”Stages of Change” teorin (Prochaska et al., 1992) nämner lustkänsla 

som grund för motivationen hos individer som kommit till den sista fasen i 

beteendeförändringen och där träningen styrs av inre motivation och utförs för sin egen 

skull. Exempel på hur träningen baseras på lustkänsla ges av intervjupersonerna som 

tränat länge, när de berättar hur de avbryter träningspass som inte känns roliga. De låter 

inga måsten i form av yttre motivationsfaktorer styra träningen, utan det tycks bara vara 

en inre lustkänsla som avgör om aktiviteten utförs. Känns inte träningen rolig 

genomförs den helt enkelt inte. I studier av Aarts et al. (1997)  visas hur viktig 

lustkänsla är när det gäller att etablera vanor eftersom den utgör en positiv förstärkare 

som ger omedelbar belöning. Omvänt fungerar känslor av obehag kring träningsförsök 

som bestraffningsmekanismer, som effektivt eliminerar ytterligare intentioner att träna. 

Detta bekräftas i denna undersökning av en berättelse som belyser hur obehag i tidigare 

träningserfarenheter präglat intervjupersonens attityd till träning som något negativt och 

tråkigt. 

Att kunna bestämma själv om och när träningen ska utföras är av stor betydelse för 

intervjupersonerna som tränar kontinuerligt. Det framkommer tydligt hur viktigt de 

tycker det är att lyssna på kroppens signaler till vila, att tillåta sig själv att avstå från att 

träna när det inte känns roligt. Denna iakttagelse bekräftas av Ryan & Deci (2000) som 

menar att en av förutsättningarna för att inre motivation ska infinna sig är att individen 

känner att hon har valfrihet att själv bestämma om hon vill utföra en aktivitet eller inte. 

Att prova på nya utmanande träningsaktiviteter och sätta mål för sig själv är också ett 

sätt att hålla lustkänslan vid liv för dem som tränat länge. 

Träningens påverkan på sinnesstämningen och orken är ytterligare en motiverande 

aspekt som framkommer i resultatet. Intervjupersonerna som tränar bekräftar att 

sinnesstämningen och energin påverkas markant i en positiv riktning av träningen. De 

känner sig gladare i samband med träningsaktiviteten, men upplever även att de fått en 

mer generellt positiv syn på livet än vad de hade haft innan de började träna 

kontinuerligt. Att träna ger tillfälle till avbrott från stress och möjlighet till mental 

bearbetning av problem eller bekymmer. Detta är i linje med tidigare undersökningar 

(Hassmén et al., 2000; Yeung, 1996). Intervjupersonerna som börjat träna under senare 

år beskriver att träningsbeslutet till stor del var resultat av en önskan att få bättre fysik 

och leva mer hälsosamt. Även hos intervjupersonerna som inte tränar finns funderingar 

kring viktminskning och bättre kondition som tänkbara motivationsfaktorer för att börja 

träna. Det är dock inget som fått dem att själva börja träna och en åsikt som förs fram är 

att det är svårt att se några direkta vinster med träning för egen del. Resultatet bekräftar 
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teorierna kring skillnaden mellan yttre och inre motivation i relation till i vilken 

ändringsfas individen befinner sig. När den första fasen som präglas av avsaknad av 

motivation passerats, dominerar yttre motivationsfaktorer i form av olika typer av 

belöningar, bättre fysik, viktnedgång mm. När träningsvanan etablerat sig tycks motiven 

ändra sig till att komma inifrån. Det är träningen i sig som ger känsla av välbefinnande 

och lustfylldhet (Apitzsch, 2004; Mullan & Markland, 1997; Ryan & Deci, 2000). Den 

förhöjande effekt på sinnesstämning och energi, som fungerar som positiv förstärkning 

visar sig inte förrän efter en längre tids träning. Därför är det angeläget att försöka 

motverka de negativa effekter som träning ger när man är ovan, i och med att 

påfrestande träningsupplevelser minskar motivationen att fortsätta träna (Aarts et al., 

1997). 

Av resultatet framgår att intervjupersonernas self-efficacy har stor betydelse för 

träningsviljan, framförallt i inledningsskedet av att etablera träningsvanan. Gemensamt 

för intervjupersonerna som tränar är att de har en tro på sin egen förmåga att klara av 

träningen. Hos dem som börjat träna på senare tid uttalas en beslutsamhet att fullfölja 

träningen trots att de upplever motgångar i början. Hos intervjupersonerna som inte 

tränar finns däremot tvivel på den egna förmågan i träningssammanhang som påverkat 

träningsförsöken. Den bristande tilltron till den egna kapaciteten innebär att försök till 

träningsaktiviteter avbryts vid motgångar. Self-efficacy i träningssammanhang stärks 

för de personer som fortsätter med träning och försvagas för de som ger upp sina försök. 

För de tränande personerna har framgångarna i träningen också påverkat 

självförtroendet i andra sammanhang i en positiv riktning. Resultaten överensstämmer 

med tidigare forskning där starka kopplingar mellan self-efficacy och träningsframgång 

har framkommit. Elley et al. (2007) beskriver hur lågt självförtroende och dålig 

självkänsla utgör hinder för träning. Viljan och tron på den egna förmågan kan således 

utgöra både ett hinder eller ett stöd för att engagera sig i fysisk aktivitet. För varje 

avklarad fysisk utmaning ökar självförtroendet och övertygelsen hos individen att denne 

har de resurser som krävs för att upprätthålla träningsvanan (Apitzsch, 2004; Marshall 

& Biddle, 2001). Hos personer som överkommer sitt motstånd mot att träna ökar 

självkänslan och välmåendet, vilket också bekräftas av Hassmén et al. (2000). 

Resultaten ger också stöd åt ”Theory of Planned Behavior” (Ajzen, 1991), där 

individens bedömning av de egna resurserna och övervägande av om det finns 

förutsättningar att klara av aktiviteten, avgör om aktiviteten utförs. Det framgår tydligt 

hur en negativ attityd till träning förstärks av misslyckanden och dålig självkänsla i 

träningssammanhang. Intervjupersonerna som inte tränar beskriver händelser som 

påverkat dem att avbryta eller inte påbörja aktiviteter som uppfattats som alltför 

påfrestande. 

Resultatet visar också att intervjupersonerna lägger stor vikt vid det sociala stödet, som 

tar sig uttryck i gemenskap med andra eller i personlig rådgivning av 

friskvårdspersonal, och som har stor betydelse för träningen. Det är både viktigt för 

beslutet att börja träna och för att fortsätta med träningsvanan. Detta bekräftas också i 

en studie av Elley et al. (2007), där personligt stöd ifrån hälsopersonal varit avgörande 

för att personerna i studien började träna. Även stöd ifrån den sociala omgivningen har 

stor betydelse både för beslutet att börja träna och för att upprätthålla träningsvanan 

enligt Elley et al., (2007). Hos intervjupersonerna som hade tillgång till personlig hjälp 

framkommer att det har varit avgörande för deras beslut att börja träna. Gemenskapen 

och den positiva press arbetskamrater sätter på varandra bidrar också till att träningen 
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inte upphör. Även bland dem som inte tränar framgår att de tycker att socialt stöd kan 

vara till hjälp för att komma igång med träning. Intervjupersonerna uttrycker att den 

sociala gemenskapen både växer av träning och främjar deltagande i träningsaktiviteter. 

De anser också att gemenskapen som uppkommer av träningsaktiviteter tillsammans 

gagnar arbetsklimatet som helhet i arbetsgruppen och ger på det sättet ytterligare 

positiva konsekvenser. I flera teorier tas förekomsten av socialt stöd upp som en 

avgörande faktor för att lyckas med förändringar. Både self-efficacy teorin (Bandura, 

1977) och ”Theory of Planned Behavior” (Ajzen, 1991), anger socialt stöd som en av de 

avgörande faktorerna både för att införliva en ny vana och för att upprätthålla den. 

Tidigare studier visar vikten av att rätt typ av stöd sätts in. Speciellt i de första faserna 

av beteendeförändring är det viktigt att hjälpen är stödjande och informativ och att valet 

att engagera sig i aktiviteter upplevs som självvalt. Hjälp av positivt slag stärker känsla 

av self-efficacy och medverkar till en positiv attityd till träning (Aarts et al., 1997; 

Duncan & McAuley, 1993, Loughlan & Mutrie, 1997). Både Courneya et al. (2000) och 

Duncan & McAuley (1993) menar att i senare faser av beteendeförändringen är 

gemenskapen med andra viktig för att upprätthålla träningsvanan. Andra individer som 

tränar kan tjäna som föredöme och inspiration för fortsatt aktivitet. I takt med att 

självkänslan växer behövs inte friskvårdspersonal på samma sätt. Detta tycks stämma på 

intervjupersonerna som tränar regelbundet. De verkar inte ha behov av hjälp från andra 

för att upprätthålla sin träningsvana utan ansvaret för träningen uppges ligga hos dem 

själva och motiveras av inre faktorer. Gemenskap med andra blir en bonus, men behövs 

egentligen inte som motivation för träning. Denna slutsats stämmer väl överens med 

Deci och Ryans (2000) teori om vad som bygger upp inre motivation. Rätt stöd gör att 

motgångar kan övervinnas, vilket i sin tur stärker motivationen. När aktiviteten upplevs 

som möjlig att klara av, träningsdeltagandet uppfattas som frivilligt och inte påtvingat 

utifrån och det sociala sammanhanget känns tryggt och uppmuntrar till delaktighet, är 

förutsättningar för inre motivation uppfyllda och träningen kan bli en vana. 

Det finns omfattande vetenskaplig dokumentation om fördelarna med fysiskt aktivitet 

och motivationsfaktorer för träning. Det har däremot varit svårare att få fram 

vetenskapliga studier som beskriver friskvårdsarbete hos företag. Här har litteratur av 

organisationskonsulter, med erfarenheter från olika arbetsplatser, fått utgöra stöd för 

slutsatserna som dras av studiens resultat. Som påpekats handlar viljan att träna både 

om inre faktorer, styrda av attityd och tidigare erfarenheter, och yttre påverkansfaktorer. 

Så vad kan då företag göra för att få icke-tränande medarbetare att börja träna? Om man 

utgår ifrån föreliggande studie verkar företagets inställning och aktiva stöd till 

motionsaktiviteter vara avgörande för medarbetarnas vilja att delta i träning. 

Tillgänglighet, utbud och uppmuntran ifrån organisationen att delta i 

friskvårdsaktiviteter skapar motivation och stödjer viljan att aktivera sig. Med 

deltagande uppstår också social gemenskap som i sin tur ökar motivationen ytterligare. 

Det är tydligt att om man lyckas hålla träningen vid liv under tillräckligt lång tid uppstår 

både ett psykiskt och fysiskt beroende av träning som tjänar som förstärkande 

motivationsfaktor. Dessa slutsatser stöds också av andra undersökningar (Colliander, 

2007; Cronsell, Engvall & Karlsson, 2003). 

Det gäller således för företag att skapa en helhetssyn på friskvårdsarbetet och låta det 

genomsyra hela organisationen. Att chefer fungerar som förebilder och att det finns 

kontinuitet i friskvårdsarbetet, som inbegriper uppföljning av insatserna, tycks 

uppmuntra till deltagande i träningsaktiviteter. En tillåtande och stödjande attityd till 
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deltagande och tillhandahållande av ett smörgåsbord av aktiviteter verkar vara att 

rekommendera.  Någon form av personligt stöd som både inspirerar och informerar 

tycks i vissa fall vara avgörande för viljan att komma igång med träning. Resultatet 

visar enligt min åsikt att även personer som har dålig självkänsla och en negativ attityd 

till träning skulle kunna motiveras till att bli mer fysiskt aktiva om de fick tillgång till 

personligt stöd. Även hos personer som inte tränar verkar det finnas en medvetenhet om 

att det vore önskvärt ur hälsosynpunkt om de fick in träningsvanan. Med tanke på hur 

stor betydelse tillgång till socialt stöd, gemenskap och träningsmöjligheter, har på 

motivationen att börja träna, verkar arbetsplatsen vara en synnerligen lämplig miljö att 

introducera träningsvana i. Resultaten tyder på att en trygg miljö där individen vågar 

prova nya utmaningar utifrån sina egna förutsättningar innebär de bästa 

förutsättningarna för kontinuitet i träning. När arbetsgivaren tar som sin uppgift att 

stödja medarbetarna i detta verkar det ge sidovinster i form av ökad arbetsgemenskap. 

Det tycks således som om arbetsgivare inte bara skulle få en friskare personal, utan även 

öka arbetstrivseln hos sina medarbetare om rätt friskvårdssatsning genomförs. Rätt 

insatser kan med andra ord troligen ge större vinster än de som syns i ekonomin genom 

minskad sjukfrånvaro.  

Motivet till att utföra studien har varit att det tycks finnas kunskapsluckor i hur företag 

ska motivera sina anställda att delta i träningsaktiviteter som erbjuds. Ett stort antal 

undersökningar kring motivation och träning har gjorts, men få studier har undersökt 

träningsmotivation i arbetssammanhang. Många företag lägger ner stora resurser på att 

få sina anställda mer fysiskt aktiva, men de som engagerar sig är för det mesta 

medarbetare som redan tränar på sin fritid. Det är av den anledningen angeläget att 

satsningar som arbetsgivare gör även når en annan målgrupp, de icke-tränande 

medarbetarna. Utifrån den synvinkeln fyller studien ett angeläget behov. Metoden är 

vald med avsikt att få fram så detaljerad information i ämnet som möjligt både genom 

urvalet och genom intervjuförfarandet. Genom att undersöka individers upplevelser av 

träning framkommer en tydlig och enhetlig bild av vad som är viktiga aspekter för 

motivationen att delta i arbetsgivares träningserbjudanden. 

Det är givetvis svårt att dra generella slutsatser av resultatet utifrån sex 

intervjupersoners berättelser, men eftersom urvalet är gjort med syfte att få variation i 

både träningsbakgrund och kön är det rimligt att anta att deras erfarenheter är 

representativa även för andra personer i liknande situationer. Åldersmässigt är 

variationen begränsad, men med tanke på att de studier som refererats till i denna 

undersökning innefattat deltagare i olika åldrar, kan det finnas fog för att tro att 

resultatet kan överföras även till andra åldersgrupper. Resultatet visar också på 

samstämmighet i uppfattning om vad som är avgörande för träningsengagemang, trots 

stora skillnader i träningsbakgrund hos deltagarna. Resultaten är användbara ur flera 

aspekter. Lyckas företag nå även de icke-tränande medarbetarna och få ned 

sjukskrivningarna hos personalen har det stor betydelse för företagets ekonomi. Ur den 

enskildes perspektiv bidrar god fysisk och psykisk hälsa till livskvalitet och bättre 

arbetstillfredsställelse. 

Ur validitetssynpunkt är det av stor vikt att resultatet har god förankring i data. Detta 

kriterium kan anses vara uppfyllt då materialet bearbetats upprepade gånger och 

resultatet knyter an till intervjupersonernas utsagor. Stor ansträngning har lagts ner på 

att varken lägga till eller dra ifrån information ur materialet för att på så sätt öka 
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reproducerbarheten. Detta innebär att tolkningen är gjord med avsikt att spegla 

intervjupersonernas upplevelser så sanningsenligt som möjligt. Det kan dock inte 

uteslutas att min förförståelse av ämnet inverkat på tolkningen av resultatet. Ytterligare 

en aspekt av validitet är hur intervjusituationen påverkar resultatet. Det är möjligt att det 

finns inslag av social önskvärdhet i vissa av intervjupersonernas svar, även om detta 

inte märktes under samtalen. Att vilja framstå i god dager är förmodligen något som kan 

påverka svaren i en intervju som behandlar ett ämne som träningsbenägenhet. Det finns 

även här risk för att min förförståelse av ämnet inverkat både på utformningen av 

frågorna och på agerandet i intervjusituationen trots att ansträngningar gjorts för att 

skapa en så förutsättningslös inställning som möjligt.  

De mest betydelsefulla aspekterna av denna studie är att anställdas deltagande i träning 

som erbjuds av arbetsgivaren inte verkar styras enbart av tillgänglighet utan att det är 

lika viktigt för personer som inte är träningsvana att erhålla stöd och hjälp för att bygga 

upp självkänslan i träningssammanhang. Viljan att delta i träning bygger på lust och en 

positiv attityd till träning som i vissa fall verkar behöva hjälp utifrån för att växa fram. 

Slutsatser som kan dras av denna studie är att anställda som tränar regelbundet på sin 

fritid inte behöver uppmuntras att utnyttja arbetsgivarens träningserbjudande. Det är 

rimligt att anta att för att vara effektiv bör satsningen framförallt riktas till anställda som 

inte tränar och utformas så att dessa inspireras till deltagande. Det vore intressant att 

göra fler studier för att undersöka om vikten av personligt och socialt stöd är så stort 

som resultatet i denna studie antyder.  Att jämföra olika typer av friskvårdssatsningar 

med varandra för att se vilken typ av satsning som är mest effektiv för att få icke-

tränande anställda att bli mer fysiskt aktiva skulle kunna vara mål för vidare 

undersökningar. Ytterligare forskning med andra metoder, exempelvis longitudinella 

studier som undersöker frekvens och utfall av träning på arbetstid skulle troligen kunna 

belysa samband och ge mer kunskap. Träning på arbetstid är en av många åtgärder som 

verkar kunna bidra till friskare och nöjdare medarbetare, men det finns förstås många 

andra faktorer som påverkar sjuktalen på en arbetsplats. Det är inte min avsikt att 

förringa annat som bidrar till dålig hälsa på arbetet, men det faller inte inom ramen för 

denna undersökning.  En större studie som även tar med andra faktorer som påverkar 

medarbetarnas välbefinnande skulle kunna ge ytterligare svar på frågor som behandlar 

arbete och hälsa. 
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Intervjuguide till personer som tränar 

Bakgrundsfrågor; ålder 

Syn på träning 

 Berätta om din träningsbakgrund. 

 Anledningar till att börja träna? 

 Hur ser din träning ut idag? 

 Vad fick dig att börja träna? 

 Känt tvång att träna? 

 Motgångar? 

 Vad får dig att fortsätta träna? 

 Vad betyder träningen för dig? 

 Träningsmål? 

 Något negativt med träning? 

 Kommer du fortsätta träna? 

 

Träningens effekt på din person 

 Psykisk och fysisk förändring? 

 Har självförtroendet förändrats? 

 Klarar du stress bättre? 

 

Företagets friskvårdspolicy 

 Utnyttjas friskvård på dagtid? 

 Företagets friskvårdspolicy, hur ser du på den? 

 Vad har den betytt för dig? 
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 Känner du krav att delta? 

 

Social påverkan 

 Har kolleger och chefer påverkat dig? 

 Hur har anhöriga, kolleger reagerat? 

 Har gemenskapen på arbetet förändrats? 

 

Intervjuguide till personer som inte tränar 

Syn på träning 

 Träningsbakgrund? 

 Känslor inför träning? Berätta om försök till träning. 

 Händelser som påverkat din uppfattning om träning? 

 Anledningar att träna? 

 Finns det något positivt med att träna? 

 Vad hindrar dig att träna? 

 Behövs mål med träning? 

 

Företagets friskvårdspolicy 

 Tankar kring friskvårdspolicyn? 

 Varför vill du inte delta? 

 Har du provat att vara med? Beskriv känslor? 

 Vad skulle kunna få dig att börja träna? 

 Vilken aktivitet skulle kunna passa? 

 Skulle du vilja ha hjälp att komma igång? Hur? 

 

Social påverkan 

 Känner du krav på att delta? 

 Hur påverkas du av att kollegor tränar? 

 


