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FYSISK AKTIVITET: FÖRENAR NYTTA MED NÖJE 

– EN STUDIE OM MOTIVATION

 

Karin Villaume 

 

Fysisk aktivitet kan främja både fysisk och psykisk hälsa. På senare tid har 

uppmärksamhet ägnats åt att nå förståelse för vilka faktorer som påverkar 

individers fysiska aktivitet. Syftet med studien var att, bland fysiskt aktiva 

personer, få ökad förståelse i vilka faktorer som motiverar till fysisk 

aktivitet samt vilka eventuella försvårande omständigheter som finns och 

vad individerna gör för att överkomma dem. Åtta intervjuer genomfördes 

och analyserades genom induktiv tematisk analys. I enlighet med tidigare 

forskning och beteende- och motivationsteorier visade resultatet att det var 

viktigt att det var nöjesfyllt att vara fysiskt aktiv, att individerna upplevde 

att deras fysiska och mentala hälsa påverkades positivt samt att det var en 

betydelsefull social aktivitet. Försvårande omständigheter kunde vara den 

mörka årstiden och tidsbrist. Resultaten ger information om faktorer som 

kan behöva tas hänsyn till vid utformandet av interventioner för att öka 

individers fysiska aktivitet och välbefinnande. 

 

Den positiva effekten av fysisk aktivitet har på senare tid framhävts och fått en alltmer 

betydande roll i hälsosammanhang. En anledning till att fokus lagts på fysisk aktivitet är att en 

allt större proportion av den svenska populationen är fysiskt inaktiv (Statens Folkhälsoinstitut, 

FHI, 2009).  Fysisk inaktivitet kan leda till ohälsa i form av att det är en riskfaktor för hjärt-

kärlsjukdomar, fetma, diabetes typ-2, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och cancer 

(FHI, 2009). 

Enligt FHI (2008) är en ökning av fysisk aktivitet den hälsofrämjande insats som skulle ha 

störst positiv effekt på befolkningens hälsa. Resultat från Nationella folkhälsoenkäten 2008 

visar på att 66 % av männen och 64 % av kvinnorna är fysiskt aktiva enligt 

rekommendationerna, minst 30 minuter måttlig fysisk aktivitet per dag, medan nästan 50 % 

färre kvinnor uppges vara fysiskt aktiva 60 minuter per dag. Generellt sett så tenderar 

individer att vara mer fysiskt aktiva ju yngre de är. Även social position påverkar graden av 

fysisk aktivitet. Personer med kort utbildning och med arbetaryrken är i mindre utsträckning 

fysiskt aktiva än personer med medellång till lång utbildning och med tjänstemannayrken 

(FHI, 2008). 

I en omfattande studie i Finland genomförd av Hassmén, Koivula och Uutela (2000) 

undersöktes effekten av regelbunden fysisk aktivitet på psykologiskt välbefinnande. Med 

                                                           
  Stort tack till Ulrica Schwarz för uppmuntran och bra handledning och tack till alla som deltagit i studien. 
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regelbunden fysisk aktivitet menas 30 minuters måttlig motion dagligen, alternativt tre gånger 

högintensiv motion i veckan. Resultaten visade att individer som utförde regelbunden fysisk 

aktivitet upplevde depression, ilska och stress i mindre utsträckning jämfört med individer 

som inte utövade regelbunden fysisk aktivitet. De som utövade regelbunden fysisk aktivitet 

visade sig även uppleva starkare känsla av sammanhang (KASAM; Antonovsky, 1987) och 

även starkare känsla av social integration. Upplevd hälsa och upplevd ”fitness” ökade även 

med graden av fysisk aktivitet (Hassmén, Koivula & Uutela, 2000). 

Frågan om varför människor inte är mer fysiskt aktiva har blivit relevant och många forskare 

världen över har börjat intressera sig för varför människor inte ägnar sig åt fysisk aktivitet 

trots att dess positiva effekter för hälsan har säkerställts. Mycket forskning har på senare tid 

fokuserat på ungdomar, äldre människor och riskgrupper med stillasittande livsstil, samt 

människor som lider av olika typer av livsstilsrelaterade sjukdomar. Dock har 

anmärkningsvärt få studier gjorts på friska vuxna människor på senare tid. I takt med att 

samhället och livsstilen förändrats är det relevant att undersöka hur läget ser ut nu. Den 

föreliggande studien fokuserar på motiverande och försvårande faktorer kring fysisk aktivitet. 

Beteende- och motivationsteorier  

Enligt Ryan och Decis (2000) ”Self Determination Theory” kan beteende förklaras i termer av 

inre och yttre motivation. Enligt teorin beror viljan att ägna sig åt ett visst beteende på var en 

individ befinner sig på en motivationsskala. I nedersta polen i denna skala saknar individen 

helt motivation till att utföra ett visst beteende och ser ingen som helst vinst med att utföra 

aktiviteten. Närmare mitten på skalan blir motivationen starkare och aktiviteter utförs av 

individen på grund av yttre faktorer såsom exempelvis press från omgivningen. Aktiviteter 

utförs även för att få ut någon typ av belöning och kontrollen över beteendet ligger utanför 

individen. Gradvis förändras beteendet för att hamna i översta polen av motivationsskalan. 

Om beteendet består kommer mer kontroll läggas hos individen och detta medför att individen 

känner att självförtroendet och den egna förmågan ökar. Beteendet medför då en lustkänsla 

och styrs av inre motivation (Ryan & Deci, 2000). Vidare menar Ryan och Deci (2000) att tre 

grundläggande behov måste vara uppfyllda för att kunna nå inre motivation. Dessa är 

kompetens, autonomi och delaktighet. Med kompetens menas att individen bör vara övertygad 

om den egna förmågan att klara av en viss aktivitet. Autonomi handlar om att det måste vara 

individens egna val som bestämmer om aktiviteten ska utföras eller inte och slutligen handlar 

delaktighet om att sammanhanget ska kännas tryggt och ge en känsla av samhörighet med 

andra människor. Teorins applicerbarhet nämns betydelsefull för olika områden såsom 

hälsovård, arbete, psykoterapi och fysisk aktivitet (Ryan & Deci, 2000).  

Self Determination Theory har stora likheter med ”Stages of Change Model” (Prochaska, 

DiClemente och Norcross, 1992) i och med att båda beskriver individers förändring. 

Modellen syftar till att förklara individers förändringsbeteende genom att, självmant eller 

genom intervention, gå igenom fem faser. Den första fasen är prekontemplation. Individer 

som befinner sig i denna fas har ingen motivation eller benägenhet att förändra ett beteende. 

Nästa fas är kontemplationsfasen där individen funderar på att göra något för att förändra ett 

beteende. I förberedelsefasen sker en hel del tankeförändringar hos individen som även 
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praktiskt förbereder sig genom att exempelvis köpa ett par löparskor eller ett träningskort. 

Nästa fas är handlingsfasen då det nya beteendet börjar utövas regelbundet. Den sista fasen 

kallas kontinuitetsfasen där det nya beteendet har blivit bestående och utförts i minst sex 

månader (Naidoo & Wills, 2000; Pochaska et al.1992).  

Ovanstående modell kan kopplas samman med beslutsfattande inför ett beteende. Marcus, 

Rakowski & Rossi (1992) har studerat motivation och beslutsfattande inför att vara fysiskt 

aktiv. En teori som nämns i sammanhanget är decisional balance (Janis & Mann, 1977 

refererad i Marcus et al. 1992). Enligt den jämför en individ fördelarna och nackdelarna i ett 

nytt beteende. Detta kan kopplas samman med faserna i ”Stages of change” på så sätt att 

exempelvis en individ i kontinuitetsfasen ser övervägande fördelar jämfört med nackdelar och 

personer i prekontemplationsfasen fokuserar på nackdelarna inför att träna. Enligt författarna 

bör interventioner fokusera på att öka individers benägenhet att se fördelar med träning istället 

för att enbart fokusera på att reducera upplevda hinder och nackdelar. (Marcus et al. 1992; 

Prochachska et al. 1994). 

”Theory of Planned Behavior” (Ajzen, 1991) är ytterligare en modell för att förklara 

hälsobeteende. Enligt denna modell är individens attityd till för- och nackdelar med ett visst 

beteende avgörande om det kommer att utföras eller inte. Vidare görs en uppskattning av 

subjektiva normer och uppfattningen av kontroll. Det menas att individen väger vinster mot 

förluster och tar hänsyn till olika yttre faktorer i omgivningen som kan påverka huruvida 

aktiviteten blir lyckad eller inte (Ajzen, 1991).  

I en studie av Godin, Valois och Lepage (1992) undersöktes applicerbarheten av Ajzens 

”Theory of Planned Behavior” på fysisk aktivitet. Modellen fick delvis stöd genom att det 

visade sig att individers upplevda kontroll av sitt beteende bidrog till att förstå intentionen till 

att utföra fysisk aktivitet. Däremot lyckades inte modellen prediktera individers befintliga 

fysiska aktivitet (Godin et al. 1992).  

Modellen har många likheter med Health Belief Model (Rosenstock, 1966 refererad i Naidoo 

& Wills, 2000) där individen tar hänsyn till det upplevda hotet med att avstå eller att engagera 

sig i ett visst beteende. Modellen har visat sig användbar bland annat i interventioner för att få 

individer sluta röka, gå ner i vikt eller för att främja fysisk aktivitet.  

Centralt i många beteendeteorier är begreppet self-efficacy (Bandura, 1977). Self-efficacy 

handlar om individens förtroende för sin egen förmåga och är baserad på tidigare framgångar 

och misslyckanden inom ett visst område. Self-efficacy påverkar inte bara valet av aktivitet, 

utan förväntningarna kan även påverka coping-strategierna vid en viss aktivitet (Bandura, 

1977; Lee, Arthur & Avis, 2008). Self-efficacy har kunnat kopplas till träningsbeteende. I en 

studie av Hofstetter, Hovell och Sallis (1990) korrelerades self-efficacy med träningsbeteende 

i olika tidsperioder i livet. Till författarnas förvåning visade resultaten på att de faktorer som 

tidigare ansetts vara av stor betydelse för framtida träningsbeteende i själva verket visade sig 

spela mindre roll. Tidig träning i form av skolgymnastik, kunskap om en hälsosam livsstil, 

rökning och BMI (Body Mass Index) var några av de faktorer som inte var relaterade till 

kunskap om träning i vuxen ålder. Däremot fanns korrelationer mellan self-efficacy och 

träning och till exempel omgivningsfaktorer, såsom tillgänglighet till träningslokaler, 



5 
 

kognitiva variabler, det vill säga kunskap och uppfattning om hinder, och sociala variabler 

såsom stöd från familj och vänner samt förebilder (Hoftetter et al., 1990). 

Socialt stöd är en ytterligare faktor som har identifierats som en aspekt som påverkar 

individers motivation till att ägna sig åt fysisk aktivitet. Partnerns delaktighet liksom positiva 

uppmaningar från träningsledare och andra aktivitetsdeltagare har påvisats spela roll vad 

gäller bibehållandet av ett träningsbeteende i en studie av Duncan och McAuley (1993). 

Resultaten pekade dock på att förhållandet mellan socialt stöd och bibehållandet av fysisk 

aktivitet är komplext. Socialt stöd påverkade inte träningsbibehållandet direkt, utan på ett 

indirekt sätt i samband med individens egna uppfattningar och trosföreställningar.  

Det har gjorts få kvalitativa studier om varför friska människor tränar och varför de inte gör 

det. Allender, Cowburn & Foster (2006) har dock sammanfattat resultatet av 12 kvalitativa 

undersökningar som syftade till att belysa denna fråga. Resultatet visade att anledningarna 

skiljde sig mycket mellan åldersgrupper och beroende på kön. De vanligaste anledningarna till 

att träna beskrevs vara för att hålla formen, att få en social interaktion och för att det var kul. 

Unga flickor påpekade att de tränade för att få en vältränad och smal kropp medan äldre 

personer ofta tränade för att förhindra negativa effekter av åldrande och för att träningen gav 

ett socialt nätverk. Anledningar till att inte vara fysiskt aktiv uppgavs bland annat vara en 

ovilja att visa upp en otränad kropp i gruppträningssammanhang, dåligt självförtroende och en 

ovilja bland kvinnor att verka maskulina (Allender et al., 2006). 

Syftet med denna studie är att få ökad förståelse i vilka faktorer som motiverar till fysisk 

aktivitet samt vilka eventuella försvårande omständigheter som finns och vad individer gör 

för att överkomma dem. Målgruppen är fysiskt aktiva friska vuxna människor. Genom att få 

förståelse för individers uppfattningar kan hälsofrämjande insatser utformas och utvecklas för 

att främja fysisk aktivitet. En kvalitativ metod har valts för att nå djupare förståelse för 

individers tankar och uppfattningar kring ämnet.   

Undersökningsfrågan är således vilka faktorer som motiverar till fysisk aktivitet samt vilka 

eventuella försvårande omständigheter som finns och vad individer gör för att överkomma 

dem. 

Metod 

Deltagare 

Ett tillgänglighetsurval gjordes med kriteriet att personerna skulle utöva minst en högintensiv 

fysisk aktivitet i veckan. Totalt 8 personer intervjuades. Deltagarna, vars kontaktuppgifter 

författaren fått genom bekanta, kontaktades antingen på telefon eller via e-post. Det 

övergripande syftet med studien förklarades samt etiska aspekter såsom frivillighet och 

anonymitet. Samtliga deltagare är bosatta i Stockholms stad eller län. Den yngsta deltagaren 

är 23 år, och den äldsta 57 år. Deras utövande av fysisk aktivitet varierade från 1 gång till 5 

gånger i veckan. Samtliga deltagare har fått fiktiva namn i denna studie. Se tabell 1 för lista på 

deltagare. 
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Tabell 1. Deltagare i studien (med fiktiva namn), ålder, sysselsättning samt rapporterad 

omfattning på deras fysiska aktivitet vid tillfället för intervjun. 

Namn Ålder Sysselsättning Fysisk aktivitet/vecka 

Linn 24 år Sjuksköterska Cirka 2-3 ggr/vecka 

Nina 35 år Arbetar på myndighet 2 ggr/vecka 

Fredrik 23 år Arbetar på 
fotbollsförening 

Cirka 3 ggr/vecka 

Jon 25 år Sjuksköterska 1-5 ggr/vecka 

Magnus 34 år Idrottslärare 5 ggr/vecka 

Marie 57 år Lågstadielärare Cirka 3 ggr/vecka 

Sophie 36 år Arbetar på myndighet 2 ggr/vecka 

Elin 26 år Student/praktikant 4 ggr/vecka 

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden utformades efter 

genomgången av litteratur på området. De övergripande frågeområden som berördes var 

anledningar till att träna, effekter på personen, sociala faktorer, svårigheter de stötte på samt 

motiverande strategier. Intervjuerna spelades in med hjälp av ett ljudinspelningsprogram 

(Audacity 1.2.6) på en bärbar dator. Samtliga intervjuer ägde rum på intervjupersonernas 

arbetsplatser och pågick i cirka 30 minuter. 

Analys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant varefter induktiv tematisk analys genomfördes av 

innehållet. Tematiska analyser innebär att man strukturerar materialet utifrån teman 

(Langemar, 2008).  Varje transkriberad intervju lästes igenom flera gånger för att få en god 

uppfattning av innehållet. Medan det gjordes skrevs nyckelord i marginalen som sedan 

jämfördes med varandra så att inte samma nyckelord representerade olika företeelser. 

Nyckelorden delades sedan in i övergripande teman och allt material som ansågs vara relevant 

och belysa temat lades in under det. Därefter bearbetades texten och teman gavs slutgiltiga 

benämningar.  Sju övergripande teman identifierades; Att träna för nöjes skull, Hälsa, Egen 

tid, Hobby istället för träning, Socialt umgänge, Försvårande omständigheter och Strategier 

för att komma iväg eller att bibehålla fysisk aktivitet. Dessa hade även flera underkategorier.  



7 
 

Resultat  

Att träna för nöjes skull 

Den största anledningen till att deltagarna ägnade sig åt fysisk aktivitet var för att de tyckte att 

det var roligt. Samtliga deltagare beskrev att de kände glädje både under själva utövandet och 

efteråt. Olika deltagare lyfte fram olika aspekter av träningen som det som starkast bidrog till 

upplevelsen av glädje. En av deltagarna berättade att han kände en otrolig glädje av att vara på 

ett träningspass och känna att det har gått bra och att känna att det var värt att lägga ner så 

mycket tid på det.  

Tävlingsmomentet. 

Några av deltagarna beskrev att de upplevde att tävlingsmomentet i träningen var roligt. En av 

dem berättade att hon tävlade mot sig själv när hon sprang för att det blev roligare på det 

sättet. En annan berättade att han alltid hade uppfattat sig själv som en tävlingsmänniska och 

ständigt strävade mot att utvecklas.  

”Jag är ju tävlingsmänniska så jag gillar tävlingsmomentet, det gör jag och jag gillar just 

idiotin av att det är 22 spelare som springer efter samma boll. Det tycker jag är fantastiskt hur 

det kan vara så roligt”. Fredrik, 23 år. 

En annan förklarade att han tyckte att det var roligt att utmana sig själv och att det var en 

belöning varje gång han klarade av någonting. För honom var träningen en tävling mot sig 

själv utan att han vann eller förlorade.  

Att röra på sig. 

Ytterligare en deltagare beskrev att hon tyckte att träningen var otroligt rolig och 

betydelsefull. Hon påpekade att hon tyckte att det var roligare än det var jobbigt att träna. En 

annan av deltagarna berättade att hon tyckte att det kunde vara vissa steg eller skutt på 

gruppträningen som hon tyckte var roliga i själva utförandet av träningen.    

En av deltagarna förklarade att hon behövde träna mer än två gånger i veckan för att få en 

kick att vilja gå och träna. Hon menade att två gånger var för lite för att bygga uppe det 

behovet, men om hon tränade minst tre gånger i veckan så kände hon att kroppen ville träna. 

Hon ansåg att det var roligare att träna när hon kände det behovet istället för att det var något 

hon hade bestämt sig för att göra.  

Hälsa 

Samtliga deltagare berättade att de var fysisk aktiva för att de mådde bra utav det. Flera av 

dem beskrev att de kände sig nöjda med sig själva efter att ha tränat, att de kände en generell 

lyckokänsla i kroppen och att både kropp och sinne mådde bra av att röra på sig. Deltagarna 

beskrev att de mådde bra både fysiskt och psykiskt av att träna.  
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Fysisk hälsa.  

Samtliga deltagare menade att kroppen mådde bra av att de tränade. En av de manliga 

deltagarna beskrev att det kändes skönt att anstränga och trötta ut kroppen ordentligt rent 

fysiskt. En annan beskrev hur bra det kändes att känna sig muskulös och vältränad.  

”Det är väl alltid trevligt att vara vältränad och känna att man är lite muskulös och det är väl 

snyggt liksom, tycker jag i alla fall”. Jon, 25 år. 

Detta nämndes även av några av de kvinnliga deltagarna som berättade att de var fysiskt 

aktiva för att hålla sina kroppar i trim och för att hålla vikten. En av deltagarna sade att hon 

inte brydde sig om skönhetsideal utan ville träna för att se ut som hon alltid hade gjort och 

som hon var van vid. En annan berättade om att hon inte brydde sig om vikten över 

huvudtaget utan hon ville röra på kroppen för att hon visste att hon mådde bra av att göra det.  

”Att vara i dålig kondition och sen märka det, det är ju pyton”. Sophie, 36 år.  

Hon berättade även att hon styrketränade på gym för att hon ville undvika att få ont i ryggen, 

så hon tränade för att förebygga detta.  

Flera av deltagarna påpekade vad som fysiskt händer i kroppen vid fysisk aktivitet. De 

påpekade vikten av att veta vad som händer i hjärnan när olika substanser frisätts. De menade 

att det var viktigt för en själv att vara medveten om dessa processer för att veta vad som 

gjorde att det kändes bra efter ett träningspass.  

Mental hälsa. 

Flera av deltagarna berättade att träningen medförde att de mådde bra mentalt. I och med att 

de tränade mådde de bättre genom att de kunde få tid att tänka igenom saker som de inte hade 

tid att tänka på annars. Dessutom menade en av de kvinnliga deltagarna att hon mådde bra 

eftersom hon kände att när hon tränade så var det i alla fall en bra sak hon hade gjort den 

dagen. Samtliga kände sig nöjda och tillfreds efter att de hade tränat.  

En av kvinnorna berättade att hon blev harmonisk i sinnet av att träna. En annan beskrev en 

skillnad som skett mentalt sedan hon började träna. Hon menade att hon i början tränade för 

att hon ville komma bort ifrån något, medan hon nu tränade för att komma till något, ett 

tillstånd som var naturligt och som inte kändes jobbigt att nå.  

”… jag känner att jag mår bra i kroppen alltså blir jag lugn i huvudet, vad ska man säga, eller 

harmonisk i hjärnan”. Marie, 57 år.  

Ökad energi. 

Flera av deltagarna berättade att de blev piggare av att träna och att de tränade för att orka 

mer. När de inte tränade kände de sig slöa, trötta och degiga. Även om det kunde vara svårt att 

komma iväg ibland så berättade några av deltagarna att de blev piggare efteråt på grund av att 

de hade rört på kroppen och ökat blodcirkulationen. De nämnde även att de fick ökad energi 

för att de kände att de hade utnyttjat sin tid på ett bra sätt och gjort något bra för sig själva.   
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Samtliga deltagare berättade om hur pass bättre de kände sig efter att de hade tränat. Det var 

ofta känslan efteråt som de ville åt. En av deltagarna berättade att hon hade hört andra prata 

om det innan hon själv började träna, och hur hon inte alls trodde på att det kunde kännas så 

skönt efteråt. När hon själv började träna upptäckte hon dock till sin förvåning att det 

verkligen var sant, hon mådde alltid väldigt bra efter ett träningspass.  

Egen tid 

För samtliga kvinnliga deltagare framhävdes träningen vara en positiv aspekt så till vida att de 

fick värdefull tid för sig själva. De menade att träningen var deras egen tid och något som de 

gjorde bara för deras eget välbefinnande och på grund av deras egna val.  

Tanketid. 

De deltagarna som sprang regelbundet påpekade att de gillade att springa ensamma då de fick 

tid att tänka på saker som de inte annars skulle ha tid att tänka på, eller att de fick möjlighet 

att inte tänka på någonting alls.  

”När man tränar på nåt sätt så är det bara jag som tränar då och man får tid att tänka då eller 

bara vara hjärndöd om man har lust med det”. Linn, 24 år. 

Frihet. 

En av deltagarna påpekade att hon sprang när hon kände att hon behövde bli på bättre humör. 

Hon kunde samtidigt låta bli att tänka på något speciellt utan bara koppla av tankarna. Hon 

kunde njuta av att bara vara i skogen för sig själv. Tre av deltagarna menade att just tiden i 

skogen, att få byta miljö och att komma ut i friska luften var särskilt viktigt för dem. För dem 

var närhet till en sådan miljö viktigt eftersom de tyckte att det var stor skillnad mellan att 

springa på ett band på ett gym och att springa ute i naturen. Naturen gav dem något mer, en 

annan känsla av frihet och oberoende.     

Hobby istället för träning 

Vikten av att ägna sig år något som man tyckte var kul påpekades av samtliga deltagare. 

Många beskrev sin fysiska aktivitet som en hobby eller som ett intresse snarare än att det 

betraktades som träning.  

En av deltagarna berättade att eftersom han alltid varit aktiv fotbollsspelare så har träningen 

alltid varit en självklar del i livet. Han beskrev en kärlek till lagsporten, tävlingsmomentet och 

idiotin i spelet. En annan berättade om att det hade tagit honom lång tid att hitta det han 

verkligen ville hålla på med, men efter att ha upptäckt klättring blev det en hobby snarare än 

träning. Eftersom han tyckte att det var så roligt var han beredd att satsa på det och menade att 

han tyckte att det var så roligt att han hade stor tilltro till att fortsätta med det. Ännu en annan 

av deltagarna beskrev samma sak, nämligen att hon hade provat på en rad olika aktiviteter 

men inte riktigt hittat rätt förrän på senare år. Boxningen hade börjat som en fysisk aktivitet, 

men blivit något mer betydelsefullt. Det blev mer angeläget att vara delaktig eftersom hon var 

engagerad i en klubb som betydde mycket för henne.  

”Det känns som en ny dimension i hur livet är uppbyggt… något som har fått mig att vara 

fysisk och att ta ut mig det är ju vila, att jag känner mer ro på nåt sätt”. Elin, 26 år.  
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Socialt umgänge 

Att träning var en social aktivitet påpekades av nästan samtliga deltagare. Särskilt 

betydelsefullt var det för de deltagare som tränade eller hade tränat i en lagsport. Känslan av 

att vara en av många i ett lag och betydelsen av att sträva efter gemensamma mål beskrevs. En 

av deltagarna berättade om den sociala interaktionen i omklädningsrummet före och efter en 

match eller ett träningspass. Exakt vad det var som var speciellt med det var svårt att återge i 

ord, men det var en känsla av delaktighet och samhörighet som var behaglig.  

”Jag tycker ju inte bara om sporten, det runt omkring är minst lika viktigt, alltså tjatet i 

omklädningsrummet, den sociala interaktionen där är jättetrevlig och oftast är det ju 

uppdelat män och kvinnor och där får män vara vanliga små pojkar, vilket vi tycker är 

underbart, men det kan ju vara en del, att det finns en social gemenskap. Hur stor den 

delen är, det är svårt att säga men viktig i alla fall”. Magnus, 34 år.  

En av deltagarna berättade att det var roligt att gå på gruppträning eftersom det fanns en social 

komponent i det hela. Även om hon inte kände alla där var det kul att känna igen vissa och 

göra aktiviteter tillsammans. Hon berättade även att hon sällan nekade när hennes barn 

frågade om de kunde springa tillsammans, eftersom det var kul att göra något ihop.  

Att ha en träningskamrat på gymmet beskrevs som betydelsefullt av flera deltagare. En 

partner kunde peppa och motivera till att vilja gå och träna. 

”Min kille brukar pusha mig att träna lite till, annars kanske jag tränar på en nivå som är 

lite för lätt, så för träningsresultat tror jag det är viktigt att, liksom för att uppnå resultat 

tror jag, för motivationen är det också viktigt”. Linn, 24 år.  

En träningspartner kunde även hjälpa en av deltagarna att hålla tempot uppe och att pressa 

henne till att utmana sig själv mer. På samma sätt kunde detta även bli negativt eftersom om 

träningspartnern inte ville träna blev det så att de själva blev mindre motiverade och gick då 

antagligen inte iväg till gymmet själva. En annan berättade att hon alltid hade varit så van vid 

att styrketräna med sin sambo och hon gjorde det inte lika ofta själv eftersom hon inte tyckte 

att det var roligt då. 

En av deltagarna styrketränade på jobbet och menade att det fyllde en viktig social funktion 

eftersom det var ett tillfälle för henne att träffa många kollegor. Hon påpekade även att det var 

givande att göra något tillsammans med andra som delade hennes intresse.  

En annan påpekade det sociala med hans träning eftersom han hade slagit vad med några 

kompisar om att springa ett maraton. Meningen var att kunna hjälpa och motivera varandra 

genom att träna ihop och att ha ett gemensamt mål. 

För en av deltagarna var det viktigt att prata mycket med kompisar om att det kunde vara 

jobbigt att träna ibland. Hon tyckte det var skönt eftersom de var i samma situation själva. Det 

hjälpte henne att hitta motivationen till att vilja börja träna, och att fortsätta när det kändes 

jobbigt. Hon påpekade även att det var väldigt viktigt för henne att träna någonstans där det 

kändes personligt och betydelsefullt. För henne lockade inte gym som var opersonliga och 
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anonyma där hon menade att ingen brydde sig om hon var där eller inte. På klubben där hon 

tränade boxning kände hon att hon var del i något som var betydelsefullt och hon kände en 

samhörighet med personerna som var där med henne.  

Socialt stöd. 

Många av deltagarna var nöjda med det stöd som de hade runt omkring sig när det gällde 

deras fysiska aktivitet. En del påpekade att det var skönt att ha, men att när det gäller deras 

fysiska aktivitet så handlar det om deras egna beslut och ansvar, så socialt stöd spelade inte så 

stor roll. Hälften av deltagarna menade att de dock skulle vilja ha mer stöd från 

arbetsplatserna för att främja fysisk aktivitet. En av dem påpekade att ett ekonomiskt stöd 

skulle vara välkommet, medan de andra menade att det var attityden och acceptansen av 

fysisk aktivitet på arbetstid som skulle främjas. En av deltagarna nämnde att det var viktigt att 

ha någon som brydde sig om personalen och deras hälsa.  

”Jag tycker att företag generellt borde vara väldigt mycket mer att man stödjer fysisk 

aktivitet, för det är jag helt övertygad om att det skulle alla må bra av och att det skulle 

vara fullt liksom tillåtet med överseende med att man får träna på arbetstid.” Nina, 35 

år.  

Press. 

Vissa påpekade att de ibland hade känt viss press att ägna sig åt fysisk aktivitet. Samhället 

kunde påverka på ett sätt som inte alltid märktes så tydligt, men att det antagligen slank in 

någonstans undermedvetet.  

”Det är svårt att säga vad det är, det är väl någonting som inte går att ta på, men i slutändan så 

är det ju ändå att man har det i sitt eget huvud”. Elin, 26 år. 

Den största pressen, eller det högsta kravet kom från dem själva, något som beskrevs av 

samtliga. En av deltagarna som spelat i ett fotbollslag berättade om en press att alltid prestera 

bra eftersom han visste att man alltid är ersättlig i ett lag och för att behålla sin plats var han 

tvungen att ge allt.  

En av deltagarna berättade om en typ av press som till och med kunde som positiv stress 

istället för press. Detta kunde bli eggande och i och med att ha ett mål att sträva efter menade 

han att press ibland kunde behövas. En annan menade att hon kände press från samhället 

innan hon började, men inte nu längre. En annan av deltagarna berättade att hon hade känt 

stor press att träna och det var just på grund av det som hon inte hade velat träna 

överhuvudtaget. Hon påpekade att det hon inte var fysiskt aktiv då för att motiven var helt fel, 

det måste komma från en själv.  

Uppmuntran var något som beskrevs vara viktigt för att komma igång med att träna, men när 

de väl hade gjort det till en vana behövdes det inte för att de skulle komma iväg och träna. 

Även om det var kul att höra att man var bra på något eller duktig, så kände de flesta att det 

ändå var de själva som gjorde det som kändes bra för dem. En av deltagarna påpekade dock 

att han tyckte det var viktigt med uppmuntran genom att någon sade att han var duktig och att 

ha någon som dunkade honom i ryggen och brydde sig om att han gjorde något bra.  
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En av deltagarna menade att när det gällde hennes träning så var det bara hennes egen ensak 

och ingen annans. Hon ansåg därför att uppmuntran inte spelade någon roll eftersom det var 

hon och endast hon som gjorde det för sitt eget välbefinnande.  

Försvårande omständigheter 

Deltagarna var regelbundet fysiskt aktiva, men beskrev olika omständigheter då det kunde 

vara svårare för dem att utöva fysisk aktivitet.  

Årstid. 

De deltagare som sprang regelbundet berättade att det kändes jobbigare och svårare att 

komma iväg att springa under hösten och vintern jämfört med på sommaren och våren. Kyla 

och mörker angavs vara de faktorer som påverkade mest och medförde ibland att de lät bli att 

springa. Några av deltagarna berättade även att det kändes jobbigare med det mesta på hösten 

och så även med träningen eftersom de lätt kände sig trötta av vädret.  

”Det är aldrig svårt att komma iväg på gympapass men däremot det här med att komma ut och 

springa då när det är mörkt och blött och halt och kallt som jag tycker är lite svårt”. Marie, 57 

år.  

När det var soligt och varmare tyckte deltagarna att det var lättare att göra spontana aktiviteter 

utomhus och att de var mer fysiskt aktiva under den perioden.  

Avstånd till träningslokal. 

Tillgänglighet till en träningsanläggning och närhet till natur beskrevs som viktigt för hur pass 

lätt eller svårt det var att komma iväg och träna. Om träningslokalen låg nära till hands var det 

lättare att gå och träna än om deltagarna behövde åka lågt för att komma dit. En av deltagarna 

trodde att hon skulle träna mycket mer om träningslokalen låg närmare och om den låg på väg 

hem från jobbet. Hon menade att det var jobbigt att komma iväg efter att ha kommit hem och 

landat efter en arbetsdag. En annan av deltagarna berättade att hon snarare valde träningspass 

efter tillgänglighet till lokal och tidpunkt än vilken typ av träning det var. Ytterligare en 

deltagare förklarade att hon hade valt att träna på det sättet som hon gjorde för att det var 

tillgängligt. Hon menade att hon anpassade sig efter förutsättningarna för att kunna träna 

något i alla fall. Hon styrketränade på jobbet eftersom det fanns där och det blev minimalt 

tidsspill på det sättet. Hon påpekade att om det hade varit en annan typ av träningsanläggning 

där så hade hon antagligen sysslat med det eftersom det var tillgängligt.  

En annan av deltagarna tyckte att närheten till en anläggning var viktig, men det var ännu 

viktigare att hitta något som hon verkligen trivdes med och ville satsa på. Hon berättade att 

hon kunde tänka sig att åka lite längre för att kunna träna på ett ställe som hon verkligen 

trivdes på.  

Brist på tid. 

Brist på tid var en faktor som gjorde att många av deltagarna tränade mindre. Mycket på 

jobbet eller i skolan och många andra åtaganden gjorde att deras träning ibland prioriterades 

bort. För en av deltagarna var tidsbristen det största hindret till att hon inte tränade lika ofta. 

En annan menade att träningen var som en extra sak bland alla andra saker att göra, så när hon 
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blev stressad eller fick mycket annat att göra så åkte träningen bort eftersom hon då 

prioriterade bort den egna tiden eftersom hon tyckte att träningen var bara hennes tid och för 

hennes välbefinnande bara.   

Flera av deltagarna påpekade dock att de uppfattade att tidsbrist oftast bara var något att 

skylla ifrån sig på. En av dem menade att om hon verkligen ville träna så tog hon sig tid till 

det och prioriterade bort något annat istället.  

”Du hittar tid för det och säger att nu fanken gör jag det, vill du göra det så hittar du ju 

alltid tid, då bortprioriterar du ju någonting annat, så att den där tidsfrågan biter nog inte 

på mig utan det är nog mer sinnesstämning tror jag”. Sophie, 36 år. 

Uppehåll och skada. 

Samtliga deltagare berättade att de hade upplevt att det var svårt att komma igång med att 

träna igen efter en kortare sjukdom, som exempelvis en veckas förkylning. En av deltagarna 

förklarade att det tog honom lång tid att komma tillbaka till samma nivå som han var på innan 

han hade gjort ett uppehåll på grund av sjukdom eller semester.  

Flera utav deltagarna berättade att skador hade satt stopp för deras fysiska aktivitet. Samtliga 

manliga deltagare hade råkat ut för svåra skador som hade medfört att de varit borta länge och 

för en av deltagarna gjorde skadan att han inte kunde träna alls lika mycket som han skulle 

vilja. Även en av de kvinnliga deltagarna berättade att hon hade haft problem med olika typer 

av skador och kunde därför hade hon inte kunnat träna lika mycket under vissa perioder.  

Strategier för att komma iväg eller att bibehålla fysisk aktivitet 

När det kändes trögare att träna ägnade sig deltagarna åt olika strategier för att ändå fortsätta 

vara fysiskt aktiva, eller för att komma igång igen efter ett uppehåll.  

Bestämmer sig. 

De flesta av deltagarna tog upp det faktum att de hade bestämt sig för något och då gjorde de 

det. En av deltagarna berättade att han litade på sin förmåga att träna så mycket som han hade 

satt upp som mål att göra eftersom han hade bestämt sig för det, och han menade att han inte 

hade någon egentlig ursäkt att inte hålla det som han hade bestämt.  

En annan deltagare förklarade att hon brukade övertyga sig själv mentalt att det var roligt att 

träna och även att erkänna att det var jobbigt. Hon menade att när hon väl var där så brukade 

det gå bra, hon var bara tvungen att bestämma sig för att hon skulle göra det. Samma 

deltagare förklarade att hon hade varit fysiskt inaktiv innan, men hon hade bestämt sig för att 

börja träna. Hon hade ångest innan hon skulle gå och träna, men eftersom hon hade bestämt 

sig för att göra det så kom hon iväg.  Undersökningens deltagare trodde även att de skulle 

fortsätta vara fysiskt aktiva om de hade möjlighet till det. Eftersom det gjorde att de mådde 

bra och för att de gjorde något som de tyckte var kul så hade deltagarna tilltro till sin förmåga 

att fortsätta vara fysiskt aktiva.  

”Jag kommer nog aldrig att kunna sitta still! Då får de ta bort båda benen på mig”. Fredrik, 23 

år.  
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Planerar. 

Många av deltagarna påpekade att det var viktigt att kunna planera in sin träning för att det 

lättare skulle bli av. För en av deltagarna planerade hon in det träningspass som tidsmässigt 

passade in i hennes schema. En annan planerade att träna på arbetstid eftersom hon visste att 

hon inte hade möjlighet att göra det vid ett annat tillfälle. För ytterligare en deltagare var det 

viktigt så här års att hon planerade in att springa på förmiddagen när det var ljust eftersom hon 

inte ville göra det i mörker efter en lång arbetsdag.  

En annan deltagare berättade att han hade gjort ett schema där han fyllde i hur många gånger 

han tränade varje vecka. Det gjorde det lättare för honom att hålla koll och motiverade honom 

att träna om han såg att han inte hade tränat så mycket som han hade satt som mål. 

Belönar. 

Några av deltagarna använde sig av belöning som knep för att gå och träna. En deltagare 

förklarade att hon belönade sig själv med att få vila aktivt efter att hon hade tränat. Innan hon 

började träna hade hon inte kunnat unna sig vila på samma sätt, så i och med träningen fick 

hon det som belöning. En annan berättade att hon belönade sig med att det kändes så bra efter 

att hon hade tränat, för hon visste att det skulle kännas bättre efteråt.  

Sätter upp mål och tävlar mot sig själv. 

Att sätta upp mål att sträva efter gjorde att det blev lättare att träna för många deltagare. En av 

deltagarna berättade att han satte upp olika målsättningar som han strävade efter och gjorde 

även olika typer av träning med målet att bli bättre på en sak, nämligen klättringen.  

Flera av deltagarna var tävlingsinriktade och gillade att tävla mot sig själva. Genom att göra 

det blev träningen roligare och de hade som mål att förbättra sig hela tiden. Målen de satte 

upp var både kortsiktiga och långsiktiga och de varierade i specificering.  

”Det kommer inte att vara lätt alla gånger, men jag tror att jag kommer att fortsätta kämpa”. 

Elin, 26 år.  

Diskussion 

Syftet med studien var att, bland personer som är fysiskt aktiva, undersöka vilka faktorer som 

motiverar till fysiskt aktivitet samt vilka möjliga försvårande omständigheter som fanns och 

hur personer gjorde för att överkomma dem. Intervjuer gjordes på åtta personer för att få en 

uppfattning om deras tankar kring ämnet.   

Sammanfattningsvis verkade de främsta motiverande faktorerna till att vara fysiskt aktiv vara 

för att det var roligt och för att deltagarna mådde bra både fysiskt och psykiskt av att göra det. 

Att träningen medförde en viktig social interaktion nämndes av flera av deltagarna. Tid för sig 

själv var ytterligare en viktig komponent som påpekades. Även om deltagarna var regelbundet 

fysisk aktiva stötte de på omständigheter som gjorde att det kändes jobbigare att träna. Årstid, 

tidsbrist och skador var några av de företeelser som nämndes. Strategier för att överkomma 

dessa omständigheter innefattade bland annat planering, belöning och att bestämma sig.  
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Vidmakthållande av fysisk aktivitet är centralt i denna studie då deltagarnas fysiska aktivitet 

kan anses relativt konstant och en självklar del av deras liv. Enligt ”Stages of change model” 

(Prochaska, DiClemente och Norcross, 1992) skulle samtliga passa in i den sista fasen, 

nämligen bibehållandet. Men resultaten antyder även, och som teorin förespråkar, att det är 

vanligt att röra sig fram och tillbaka mellan de olika faserna och att det hela tiden är en mängd 

faktorer som spelar in i vilken fas en individ befinner sig i vid ett visst tillfälle.  

I en strukturerad genomgång av litteratur kring motivation till att vara fysisk aktiv 

(Lewthwaite, 1990) pekades ett antal faktorer ut som avgörande för individer som ägnar sig åt 

fysisk aktivitet. Både personliga och sociala variabler tycktes vara av stor betydelse. Bland de 

personliga motiverande faktorerna nämndes bland annat attityd till fysisk aktivitet, 

målsättningar samt träningsincitament och upplevd kompetens (Lewthwaite, 1990). Detta 

stämmer väl in med föreliggande studies resultat då bland annat målsättningar, attityd och 

upplevd kompetens togs upp som motiverande faktorer hos intervjudeltagarna.  Lewthwaite 

(1990) tog även upp andra motiverande faktorer såsom strävan efter mental och fysisk hälsa 

genom viktkontroll, förbättrat utseende, bättre arbetsförmåga, psykologiskt välbefinnande, 

känsla av skicklighet, självuppskattning och stressreducering. I den aktuella studien betonades 

en del av dessa aspekter, särskilt de mentala aspekterna. Viktkontroll och förbättrat utseende 

nämndes endast av ett fåtal deltagare och då inte som en av de huvudsakliga motiverande 

faktorerna. Det kan dock tänkas möjligt att social önskvärdhet har påverkat svaren i 

intervjusituationen eftersom det i allmänhet råder en ovilja att tala om sin egen kroppsvikt. 

Förtroendet för den egna förmågan att gå och träna varierade beroende på olika 

omständigheter. Trots dessa fanns en drivkraft att fortsätta vara fysiskt aktiv och en ovilja att 

upphöra att utföra beteendet helt och hållet. Detta är i linje med Banduras teori om self-

efficacy (1977). Enligt Lee et al. (2008) har det visat sig vara oklart i vilken utsträckning self-

efficacy påverkar bibehållandet av fysisk aktivitet, men de har konstaterat att en individs 

trosuppfattning om den egna förmågan att klara av en uppgift är betydande i inledningen av 

träningsbeteendet. Enligt resultatet i föreliggande studie verkar self-efficacy dock viktigt även 

för bibehållandet av fysisk aktivitet eftersom deltagarnas tilltro på den egna förmågan var 

betydelsefull.  

Betydelsen av att fokusera på de fördelar som träningen medförde framkom i föreliggande 

studie och stämmer överrens med en studie av Prochaska et al. (1994). Där diskuteras 

betydelsen av att fokusera på fördelar med träningsbeteendet istället för att fokusera på 

nackdelarna för att motivera sig själv att fortsätta med sitt träningsbeteende. Samtidigt 

verkade det handla mycket om att just bestämma sig för deltagarna i föreliggande studie. 

Även om det ibland kändes som att det fanns nackdelar med träningen, som exempelvis att 

det var jobbigt att komma iväg, så betonades vikten av att bestämma sig. Nackdelen eller 

hindret var bara tillfälligt många gånger och väl över det visade tidigare erfarenhet att effekter 

var att må bättre efteråt. Att ha tidigare erfarenhet av att träning ledde till olika typer av 

positiva effekter hjälpte alltså till att övervinna hinder. Deltagarna hade lärt sig av det egna 

beteendet och visste på så sätt hur de skulle göra för att övertyga sig själva att träningen var 

positiv även om det kunde kännas som något jobbigt innan. Andra påpekade att träningen bara 
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var en av de saker som stod på ”att-göra-listan”, som vilken annan sak som helst, och de 

funderade därmed inte så mycket på om de skulle göra det eller inte.  

Att en social komponent även i den föreliggande studien framträdde som betydelsefull för 

motivation till fysisk aktivitet är i linje med sammanställningen av Lewthwaite (1990) där det 

framgick att sociala faktorer såsom familj och vänner antingen kunde motverka eller förstärka 

motivationen till fysisk aktivitet. Detta har även framkommit i en sammanställning av studier 

kring faktorer som påverkar deltagande i fysisk aktivitet bland vuxna människor (Trost, 

Owen, Bauman, Sallis, & Brown, 2002). Enligt deras studie finns det en koppling mellan nivå 

av fysisk aktivitet och hur pass mycket socialt stöd individer hade. Enligt resultaten i den 

aktuella studien verkade det dock inte som att det var stödet som var viktigt, utan att just det 

faktum att det var en social gemenskap och social interaktion som fyllde en viktig funktion. 

Att göra någonting tillsammans med någon som var i samma situation eller bara att det blev 

roligare att utöva fysisk aktivitet tillsammans verkade betydelsefullt. I denna studie framkom 

det att socialt stöd i form av uppmuntran var betydelsefullt för att komma igång med 

träningsbeteendet men inte när det blivit mer regelbundet. Detta är i enlighet med Duncan och 

McAuley (1993) som framhäver att socialt stöd är betydelsefullt och i inledningsfasen men att 

det påverkar individen i mindre utsträckning efter en tids utövande.  

En intressant aspekt som framkom i denna undersökning var att samtliga kvinnorna, men 

ingen av männen påpekade att de tyckte att träningen var viktig tid som de hade för sig själva. 

När de tränade fick de möjligheten att tänka på och reda ut saker som de inte annars skulle ha 

tid eller ta sig tid att reda ut. Vissa påpekade att de även fick tillfälle att inte tänka på 

någonting alls om de så ville, vilket också fungerade som en sorts rensning. Detta nämndes 

inte alls av de manliga deltagarna som var med i studien. Intressant skulle vara att undersöka 

om det finns en skillnad i hur män och kvinnor upplever denna aspekt, men bara för att det 

inte nämns av männen i denna studie betyder det inte att det behöver vara någon skillnad. Det 

skulle dock kunna tänkas att en undersökning av detta med en kvantitativ analys skulle vara 

lämplig. 

En teori som framkom i denna studie var att det behövdes fysisk aktivitet minst två gånger i 

veckan för att kroppen skulle känna ett driv, och för att kroppen skulle känna ett behov av att 

vara fysiskt aktiv. Även att det var viktigt att veta vad som hände rent fysiologiskt i kroppen 

när de utövade fysisk aktivitet verkade betydelsefullt. Det fanns viss kunskap om att kroppen 

reagerade positivt och att det utsöndrades endorfiner som gav en lustkänsla.  Detta skulle 

möjligtvis kunna betraktas som en typ av inre motivationsfaktor som påverkar upplevelsen av 

tillfredställelse. De fysiologiska effekterna av fysisk aktivitet har studerats en hel del, 

exempelvis för att förklara effekten av fysisk aktivitet för att behandla depression. Enligt Rot, 

Collins och Fitterling (2009) utsöndras endorfiner som ger en lustkänsla i kroppen vid fysisk 

aktivitet. Dessutom ökar utsöndringen av dopamin i hjärnan. Bland personer som är 

regelbundet fysiskt aktiva har det visat sig att dopamin kan bidra till att vissa personer blir 

beroende av fysisk aktivitet och kan känna abstinens när de inte tränar. (Rot et al. 2009). Detta 

kanske skulle kunna vara en bidragande förklaring till teorin om kroppens driv till att träna 

ofta som nämndes ovan. 
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Att lyckas överkomma försvårande omständigheter relativt enkelt, som exempelvis genom att 

bestämma sig för att göra det, framhävdes i resultaten av denna studie. Hur det kommer sig att 

vissa lyckas med detta är intressant eftersom just detta verkar vara svårt för många människor. 

Några som har studerat detta är Aarts, Paulussen, & Schaalma (1997). Dessa menade att när 

träningen har blivit en vana, slipper individen gå igenom alla de kognitiva processerna med 

för- och nackdelar med beteendet, utan kan istället ta en genväg. Med det menas att mindre 

energi går åt att tänka igenom själva beteendet, och går därmed lättare att utföra. De 

framhävde även, i likhet med denna undersökning, att individen måste gilla aktiviteten och att 

chansen att fortsätta är större om fokus läggs på mål som ligger nära personen snarare än att 

de läggs långt fram i tiden. Det kan tänkas att deltagarna i denna studie hade gjort deras 

träningsbeteende till en vana, och fann det därmed lättare att hantera olika typer av 

försvårande omständigheter, eller upplevde dem inte som försvårande överhuvudtaget. 

Som med alla studier bör även denna studies metodologiska aspekter diskuteras. Vad gäller 

tillförlitligheten och den empiriska förankringen av den föreliggande studien kan den anses 

vara tillfredsställande. Fokus har lagts på att inte ta bort data eller lägga till något och försöka 

hålla tolkningen så nära resultatet som möjligt utan att styras av teorier inom ämnet, i syftet 

att få ökad förståelse för deltagarnas upplevelser.  Eftersom intervjuerna var 

semistrukturerade var deltagarna relativt fria att berätta om det som de ansåg viktigt för dem, 

och fokus låg på deras personliga erfarenheter vad gäller fysisk aktivitet. Dock kan det inte 

uteslutas att deltagarna påverkats av social önskvärdhet och att författarens egen tolkning 

påverkat resultatet på något sätt. Som helhet representerar den intervjuade gruppen väl fysiskt 

aktiva personer i förvärvsarbetande ålder, vilket gör att den kvalitativa generaliserbarheten är 

god för den populationen. Däremot blir undergrupperna alltför små för att resultaten för 

undergrupperna ska vara analyserbara (t ex olika åldrar, yrken, studerande etc.); för den typen 

av analyser kan en kvantitativ metod med ett större stickprov vara ett alternativ. Dock med 

tanke på att syftet var att undersöka upplevelser och att ämnet är så brett samt att det 

innehåller många olika dimensioner ansågs en kvalitativ metod passande för att få en 

nyanserad bild av undersökningsfrågan.  

De personer som ingick i denna studie ägnade olika mycket tid åt att vara fysiskt aktiva, men 

samtliga utövade fysisk aktivitet mer än en gång i veckan. Kriteriet som användes var att 

deltagarna skulle vara högintensivt fysiskt aktiva minst en gång i veckan och i denna studie 

intervjuades personer som ägnade relativt mycket tid åt fysisk aktivitet. En studie med fler 

deltagare skulle antagligen ge mer utfylligt resultat och vara mer generaliserbart. Framtida 

studier skulle även kunna se till att få större variation mellan ålder och mängd träning för att 

belysa fler dimensioner inom ämnet. Dock kan påpekas att resultatet i studien stämmer väl 

överens med tidigare forskning och relevant litteratur på området. Motivation till fysisk 

aktivitet är ett brett ämne och ytterligare teorier skulle kunna tas hänsyn till. På grund av 

begränsning i studiens omfattning kan det inte sägas att mättnad har nåtts (Langemar, 2008). 

Det skulle därför vara viktigt att genomföra fler intervjuer med både män och kvinnor i 

varierande åldrar.   
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Slutsatser 

Den här studiens resultat pekar på att det är en mängd olika faktorer som motiverar till fysisk 

aktivitet. Att träna för att det är roligt och för att det gör att individerna mår bra betonades 

särskilt. Träning och hälsa kopplas ofta ihop, men träning och nöje mer sällan. Detta kan visa 

sig vara viktigt eftersom det skulle kunna vara en nyckelkomponent i bibehållandet av fysisk 

aktivitet. Enligt resultaten som framkommit i denna studie verkade individerna ha kommit 

fram till ett förhållningssätt till sin träning som de var tillfreds med och som de kunde 

bibehålla utan att de behövde göra större uppoffringar. De positiva effekterna av träning 

överträffade de ”jobbiga”. Resultaten stämmer väl in med tidigare forskning och bidrar med 

att lyfta fram betydelsen av nöje när det gäller fysisk aktivitet. Att planera interventioner som 

framhäver och fokuserar på just nöjet med fysisk aktivitet skulle möjligtvis motivera fler 

individer till att komma igång och förbli fysiskt aktiva. Genom att få förståelse för fysiskt 

aktiva individers uppfattningar kring ämnet stärks även kunskapen om vilka faktorer som kan 

motivera till träning och vilka faktorer som kan behövas tas hänsyn till vid utformandet av 

framtida interventioner för att öka individers fysiska aktivitet och välbefinnande. 
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