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Abstrakt 

Idag är unga vuxna mer stillasittande än landets 85-åringar och vi är mindre fysiskt aktiva 

än någonsin. Att vara fysiskt aktiv är stark förknippat med fysiskt välmående och 

kroppsideal. Sällan associeras fysiskt aktivitet med kognitiv utveckling och få är 

medvetna om de effekter fysisk aktivitet har på oss människor. Syftet med denna 

kvalitativa studie är att studera hur en grupp studenter upplever att deras akademiska 

prestationer påverkas av fysisk aktivitet. Studien är baserad på sex intervjuer där 

urvalsgruppen utgörs av universitetsstudenter, som alla i varierande mängd är fysiskt 

aktiva. Resultatet visar att det finns en tydlig uppfattning om hur fysisk aktivitet påverkar 

studenternas akademiska arbete i positiv bemärkelse.  
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Inledning 
 

I följande del så kommer inledningsvis en introduktion av arbetets problemformulering. 

Detta följs upp med syfte samt frågeställningar. 

 

Problemformulering: 
Unga vuxna i Sverige är mer stillasittande än landets 85-åringar (Lagerwall, 2018). En 

befolkningsundersökning kallad Liv och hälsa1 genomfördes med syftet att mäta olika 

faktorer som påverkar en individs hälsa. Exempelvis genom dess fysiska aktivitet. 

Resultaten visade att unga vuxna, främst män, låg långt ifrån den nationella 

rekommendationen på minst 150 minuters fysisk aktivitet i veckan.  

Via Liv och hälsa beskriver Lagerwall (2018) hur det framgår att vuxna med kraftig 

övervikt stadigt har ökat över de senaste sju åren och hur andelen nästintill har fördubblats 

sedan senaste mätningarna utförda år 2000. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten 

(2017) så lider idag över 50% av Sveriges befolkning av fetma eller övervikt och var 

femte svensk har någon gång i livet fått diagnosen depression. De underliggande 

faktorerna till dessa samhällsproblem varierar från individ till individ. De respondenter 

som i Liv och hälsa hade en lägre utbildningsnivå uppvisade en högre nivå av negativa 

livsstilsfaktorer som tobaksbruk, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. 

Örjan Ekblom, docent och högskolelektor vid Gymnastik- och idrottshögskolan menar att 

hälsobegreppet måste vidgas. (Lagerwall, 2018). Han förklarar att tanken kring fysisk 

aktivitet är så stark kopplat till att endast gå ner i vikt. Vilket i sin tur har gjort att intresset 

kring de andra positiva effekter som fysisk aktivitet har på vår kropp och förmåga att 

prestera förbises.  

Detta är inte de enda samhällsproblemen vi har i Sverige. De senaste decennierna så har 

resultaten från det internationella PISA-testet som används för att jämföra elevers 

skolprestationer visat hur svenska elever underpresterar. Resultaten visar att svenska 

elever ligger i botten av de nordiska länderna och att de även ligger under OECD-snittet 

(Fritz, 2017). De debatter som förts angående PISA resultaten och hur vi ska gå tillväga 

för att bryta trenden har varit många.  Hansen (2017) anser att diskussionerna borde 

handla mindre om pedagogiska metoder och storlekarna på klassrummen och mer om 

fysisk aktivitet. Han förklarar hur forskningen tydligt visar att fysisk aktivitet har en 

stärkande effekt på vår inlärningsförmåga och att svenska ungdomar rör på sig allt för lite 

i skolan.  

Utifrån ovanstående beskrivningar så framgår komplikationer och samhällsproblem som 

Sverige idag upplever till följd av minskad fysisk aktivitet. Denna studie fokuserar på att 

studera sambandet rörande fysisk aktivitet och upplevda prestationer. Med akademiska 

prestationer så menar jag koncentration vid studerande, studiemotivation samt betyg på 

arbeten.  

                                                 
1 Undersökningen Liv och hälsa är ett projekt utfört av flera län och kommuner i Sverige. En primär 

sammanställning av alla kommuner går ej att hitta. I Lagerwalls artikel framgår det inte om resultatet rör 

enstaka eller alla medverkande. Lagerwalls artikel som återges är hämtad från Dagens Nyheter. 
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 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att studera hur några studenter upplever sambandet mellan deras 

fysiska aktivitet och akademiska prestationer. 

• Upplever studenter att deras akademiska prestationer förbättras eller försämras 

av fysisk aktivitet? 

• Upplever studenter att deras motivation minskar eller ökar av fysisk aktivitet? 

• Upplever studenter att deras koncentrationsförmåga minskar eller ökar efter fysisk 

aktivitet? 
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Bakgrund 
 

Följande del inleds med en beskrivning av fysisk aktivitet och hur dess innebörd tolkas i 

uppsatsen. Vidare så kommer en presentation om hjärnans olika delar och hur dessa 

påverkas av fysisk aktivitet. Avslutningsvis behandlas depression och motivation, samt att 

tidigare forskning som är av värde för uppsatsen kommer presenteras. 

   

Vad innebär fysisk aktivitet 
 

Vad det innebär att vara fysiskt aktiv är en subjektiv fråga där intensitetsnivåerna kan 

variera från person till person. För att inte i texten vara upprepande så kommer hädanefter 

fysisk aktivitet att förkortas till FA. Samtidigt kan det finnas begräsningar för vad 

individen kan vara kapabel att utföra beroende på faktorer som exempelvis ålder eller 

vikt. På uppdrag av Statens folkhälsoinstitut år 2000 så fick Yrkesföreningar för fysisk 

aktivitet (YFA) i uppgift att utarbeta nationella rekommendationer för FA. Efter 

revidering hösten 2011 så lyder beskrivningen av fysisk aktivitet följande: ”Fysisk 

aktivitet kan innefatta fritidsaktiviteter såsom friluftsliv, motion/fysisk träning, idrott och 

trädgårdsarbete, aktivitet i arbetet eller hemmet samt aktiv transport i vardagslivet i form 

av till exempel promenader och cykling.” (YFA, 2011). Denna beskrivning av fysisk 

aktivitet samt rekommenderad mängd som YFA presenterade antogs av Svenska 

Läkaresällskapets nämnd samma år. Rekommenderad mängd av fysisk aktivitet för alla 

personer i Sverige från 18 år och uppåt är minst 150 minuter i veckan. Nivån på intensitet 

bör då vara minst måttlig, vid träning av högintensiv karaktär så är rekommendationen 

minst 75 minuter per vecka (YFA, 2011).  

 

Bunkeflo projektet 
 

Inom svensk forskning så återfinns en mängd studier kring vilka olika korrelationer det 

finns mellan FA, akademiska resultat och kognitiv utveckling. Studierna fokuserar på 

både skolungdomar, vuxna och äldre. Den mest omfattande studien av sitt slag är den som 

utvecklades 1999 i Malmö, kallad Bunkeflo projektet. I decennier hade skolsystemet 

succesivt skurit ner på antalet obligatoriska idrottstimmar i skolan. Samtidigt som 

idrottstimmarna sjönk så gick det även att se hur de akademiska resultaten hos svenska 

skolelever försämrades (Fritz 2017).  

Mot denna bakgrund startades alltså Bunkeflo projektet med förhoppningen om att ökad 

skolidrott således skulle kunna vara ett sätt att motverka den negativa trenden. I studien 

ingick avgångsbetyg från över 600 elever under perioden 2003–2012. Dessa elever hade 

gått från traditionella 60 minuter obligatorisk idrott i veckan, vilket var den generella 

mängden för landet. Till att ha 200 minuter i veckan, alltså 30 minuter daglig idrott. För 

att ha möjlighet att jämföra elevernas prestationer i skolan så inkluderades tre 
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kontrollskolor i närområdet. Respektive kontrollskola som deltog var vid studiens början 

likvärdiga i snittbetyg och låg i områden av samma socioekonomiska status. Skillnaden 

var att kontrollskolornas idrottsundervisning fortlöpte enligt standarden, alltså 60 minuter 

i veckan.  

Efter det att studien avslutats så visade resultatet att en tydlig förbättring hade skett hos 

eleverna med utökade idrottstimmar. Tydligast var denna förbättring hos pojkarna. 

Jämfört med kontrollgrupperna så hade pojkarna med daglig idrott höjt sina betyg i 

genomsnitt med 13 poäng. Detta innebar också att andelen pojkar som uppnådde 

gymnasiebehörighet ökade med sju procentenheter. Fritz (2017) har gjort 

uppföljningsstudier där han jämfört betygen mot övriga landet och då visade det sig att 

skillnaderna var ännu större. Vidare diskuterar Fritz (2017) hur det kommer sig att 

resultaten inte var lika distinkta hos tjejerna som hos pojkarna. Teorin han för är den att 

tjejer troligtvis har betydligt bättre betyg än pojkar även utan daglig idrott, att 

utvecklingspotentialen sannolikt är betydligt lägre. Fritz poängterar att detta fenomen är 

något som han gärna undersöker närmare i framtiden.  

 

Hur hjärnan och dess delar påverkas av fysisk aktivitet 
 

Hansen (2016) beskriver den mänskliga hjärnan som kroppens mest komplexa område. 

Att även om hjärnforskningen har kommit långt så har vi ännu inte till fullo lyckats att 

förstå oss på den. Vår hjärna fungerar likadant som hos grottmänniskorna, funktionerna 

är de samma och precis då som nu så för att den skall fungera som bäst så krävs det att 

den underhålls. Vilket Hansen menar görs bäst med hjälp av FA. De funktioner i hjärnan 

vilka är av intresse för denna studie och som presenteras är koncentration och minne. 

 

Koncentration 
 

Vidare förklarar Hansen (2016) hur hjärnan belönar oss efter utförd FA, detta genom att 

utsöndra rikliga mängder dopamin i accumbenet (vårt belöningssystem). Dopaminet ger 

en känsla av välbehag som vi tenderar att söka igen och därav upprepar beteendet. Dessa 

dopaminnivåer kan ligga förhöjda upp till ett par timmar efter avslutad aktivitet och bidra 

till att individen upplever en ökad skärpa, fokusering och ett lugn som i sig har positiv 

inverkan på koncentrationsförmågan. Belöningssystemet ser inte likadant ut hos alla 

människor, därför kan det hos vissa krävas mer FA för att dopaminet skall utsöndras. 

  

För att mäta koncentration så har olika test utvecklats, ett av de vanligare testen för att 

mäta just koncentration är Flanker-testet (Stins, Polderman, Boomsma & De Geus, 2007). 

Flanker-tester bygger på att personen som utför testet får i två sekunder se fem stycken 

pilar på en skärm. Antingen pekar alla pilarna åt ett och samma håll (> > > > >), eller så 

pekar den mittersta pilen åt motsatt håll (> > < > >). Det testpersonen skall göra är att på 

så kort tid som möjligt identifiera åt vilket håll pilen i mitten pekar. Det som Flanker-
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testet mäter kallas för selektiv uppmärksamhet. Selektiv uppmärksamhet är vad vi 

människor använder oss av för att stänga ut oljud och andra distraktioner i vår omgivning 

då vi behöver koncentrera oss på specifika ting (Ibid). Kubesch, et al. (2009) utförde med 

hjälp av Flanker-testet en studie på 81st högstadieelever för att se hur 30 minuter FA 

påverkade deras prestationer i koncentrationstestet. Deltagarna i studien bestod utav två 

skilda klasser från olika skolor där klass 1 före testet utförde varierande kroppsrörelser i 

fem minuter, medans klass 2 utförde pulshöjande aktiviteter i 30 minuter. Resultatet 

visade en signifikant fördel för de elever som hade utfört 30 minuter FA jämfört med 

eleverna i klass 1. Vad som även kunde utläsas var att de elever som fick högst 

testresultat, även var de som hade bättre fysisk hälsa. Kubesch et al. (2009) påpekar att 

FA påverkar vår koncentrationsförmåga genom hela livet även om resultatet från studien 

baseras på ungdomar.    

 

Minnet 
 

Den mänskliga hjärnan upphör aldrig under vår livstid att producera nya hjärnceller och 

då vi är omkring 25år är hjärnan som störst. Hjärncellerna utgör ett nätverk som arbetar 

tillsammans för att vi ska kunna klara av allt från att gå, lösa komplicerade problem, tala 

och minnas (Karlsson, 2009). Efter 25års ålder börjar hjärnan succesivt att krympa i 

storlek samtidigt som den förlorar hjärnceller snabbare än den klarar av att skapa nya. 

Uppskattningsvis förlorar vi då omkring 100 000 hjärnceller varje dygn, för att sätta det 

i perspektiv så har vi omkring 100 miljarder hjärnceller som mest (Hansen, 2016). 

I hjärnan finns två områden kallade hippocampus, ett i varje hjärnhalva och deras funktion 

kan liknas vid en växeloperatör i hjärnan. Information kommer in i hjärnan och 

analyseras, efter det behöver informationen placeras på rätt ställe för att kunna lagras och 

det är det som hippocampus hjälper till med. Det är alltså inte i hippocampus som minnen 

skapas eller lagras, utan hippocampus hjälper till att förbinda delar i hjärnan med varandra 

som gör att minnen kan lagras och senare hämtas upp (Holt et al., 2015). Precis som 

hjärnans övriga delar så krymper även hippocampus i samband med ökad ålder, vilket är 

en förklaring till varför äldre kan ha problem med att minnas vissa saker. 

Mätningar gjorda med magnetröntgenkameror (MRI) visar däremot hur FA verkar ha en 

omvänd effekt på förminskningen av hjärnan. Områden som exempelvis hippocampus 

reagerar istället genom att växa till följd av FA istället för att krympa (Bunketorp Käll, 

Malmgren, Olsson, Lindén & Nilsson, 2015). En ett år lång studie med 120 medverkande 

genomfördes för att noggrannare studera just detta. Deltagarna delades in i två grupper 

vilka tilldelades varsitt träningsprogram som skulle följas över ett års tid. 

Träningsprogrammet den första gruppen utgick från var aerobicsträning, vilket är en form 

av konditionsträning. Den andra kontrollgruppens träningsprogram bestod utav 

stretchning. MRI bilder togs före studiens start, efter sex månader samt efter ett år då 

studien avslutats. I upptakten så visade MRI-bilderna att storleken på hippocampus 

grupperna emellan inte skiljde. Efter studiens slut kunde forskarna däremot se hur både 

vänstra och högra hippocampus hos aerobicsgruppen hade ökat med nästan 2% i volym. 
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Detta samtidigt som kontrollgruppens hippocampus hade minskat med nästan 1,4% 

(Erickson et al., 2011) Detta beror delvis på att FA ökar mängderna av serotonin i hjärnan, 

men även nivåerna utav signalproteinet BDNF ökar avsevärt vid FA. BDNF är ett protein 

som stimulerar det centrala nervsystemet för att hjälpa nervcellers överlevnad samt att det 

stärker kopplingen mellan hjärnceller (Nolen-Hoeksema, 2014).     

 

 

Fysisk aktivitet mot depression 
 

Nationella studier visar att depression och psykisk ohälsa är något som ökar, i synnerhet 

hos den yngre befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2017). En stor del av denna 

population är studenter på universitet och högskolor, där upptill var femte besök hos 

studenthälsan rör ångestrelaterade och depressiva problem (Studenthälsan, 2015). 

Vanliga symptom vid depression är: trötthet, svårt att utföra vardagssysslor som 

exempelvis studier, självkritik och lågt självförtroende (Faskunger & Hemmingsson, 

2005). Förlusten av en familjemedlem eller en nära vän är exempel på situationer som 

kan ligga till grund för utvecklingen av en depression.  Hassmén (TT, 2011, 26 oktober) 

förklarar även hur personer, exempelvis elitidrottare, som ägnar sig åt extrema mängder 

FA riskerar att diagnostiseras med depression. Ofta beror det på allvarliga skador som 

tvingar idrottaren till längre uppehåll. Men även då elitkarriären nått sitt slut visar vissa 

idrottare problem med att hantera ett liv utan sporten och kan hamna i perioder av 

depression(ibid). Allt som oftast så är perioden begränsad till ett par månader och de flesta 

personerna återhämtar sig med hjälp av stöd från familj och vänner (Hassmén & 

Hassmén, 2005). Dock är det inte alltid stöd nog för att den drabbade ska lyckas ta sig ur 

depressionen. I detta läge är antidepressiva läkemedel den vanligaste 

behandlingsmetoden (ibid). Medicinerna hjälper till att återställa balansen i hjärnan. 

Rubbningar av hjärnans olika signalsubstanser (serotonin, dopamin, noradrenalin och 

acetylkolin) är en bidragande faktor i uppkomsten av depression (Nolen-Hoeksema, 

2014). En konsekvens med medicinering är att tabletterna ofta är beroendeframkallande 

(Hassmén & Hassmén, 2005; Nolen-Hoeksema, 2014).  

 

En alternativ behandlingsmetod som ofta rekommenderas och vars dokumenterade effekt 

är lika bra som medicinerna är motion (Andersson, Hovland, Kjellman, Taube & 

Martinsen, 2015; Hansen, 2016). Den amerikanske psykologen James Blumenthal utförde 

en studie (Blumenthal et al., 1999) för att dokumentera till vilken grad depression kunde 

behandlas med hjälp av FA. Tre grupper bildades från de 156st studiedeltagarna som alla 

var diagnostiserade med depression. En grupp fick Zoloft, ett av världens mest använda 

antidepressiva läkemedel. Den andra gruppen fick motionera tre gånger i veckan á 30 

minuter per tillfälle och den tredje gruppen fick ta samma medicin som första gruppen, 

samt träna som grupp nummer två. Efter fyra månader gjordes en uppföljning som visade 

att deltagarna i grupp tre mådde så pass väl att de inte längre kunde klassas som 

deprimerade. Ytterligare resultat var att deltagarna i grupp två som endast vart fysiskt 

aktiva blev lika friska som de i grupp nummer ett. Det som var mest slående för studien 
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kom i och med den uppföljning Blumenthal utförde sex månader senare. Under dessa sex 

månader var deltagarna inte längre bundna till någon behandlingsform. Vissa gick i terapi, 

några tog mediciner och andra fortsatte med FA på egen hand. Utav de personer som hade 

valt att fortsätta med träningen så var det 8% som insjuknade igen. Jämfört mot de 

deltagare som fortsatt med endast mediciner där så hela 38%, alltså var tredje person hade 

återinsjuknat. Det som studien visade var alltså hur människor har möjligheterna att 

medicinera sig själva med hjälp av FA. Som tidigare nämnt hjälper FA hjärnan att 

utsöndra större mängder dopamin, vilket är ett av de signalproteiner som deprimerade 

personer har lågt utav.  

 

Motivation 
 

Motivation kommer i många olika former och dess betydelse kan differentiera mellan 

individer (Karlsson, 2009). Enligt Karlsson (2009) är motivation i grunden alltid en 

uppsättning faktorer inom individen som tillsammans strävar efter ett uppsatt mål. Vilka 

dessa mål är och vilka inre faktorer som har en inverkan på individen är det som skiljer 

sig från person till person (Faskunger & Hemmingsson, 2005). Markus och Nurius (1986) 

talar om motivation som en drivkraft till självförverkligande. Motivationen menar de är 

vad som styr individens beteende mot önskvärda mål och bort från oönskade mål som 

kan hämma den personliga utvecklingen (ibid). Ett av tillvägagångssätten för att skapa 

motivation är att vara fysiskt aktiv (Hansen, 2016). Den positiva känslan personer känner 

efter avslutad aktivitet menar Hansen är så pass stark att individen blir motiverad att söka 

den igen och igen. Den motivationen, menar Hansen, kommer senare att avspegla sig i 

individens vardagliga åtaganden och uppgifter. Detta eftersom den positiva känslan 

personer får av FA även kan uppstå genom exempelvis avklarade arbetsmoment. 

Kilpatrick, Hebert och Bartholomew (2005) har undersökt varför studenter, trots all 

forskning som visar hur FA förbättrar fysiologisk och psykologisk hälsa, ändå blir allt 

mindre aktiva. Utifrån alla de fördelar som kommer med FA skulle man kunna förvänta 

sig FA som normen. Kilpatrik et al. (2005) pekar på bristande motivation för att vara 

fysiskt aktiv som den tydligaste anledningen. En av orsakerna till detta menar dem var att 

studenterna inte kände glädje kring FA. I tidigare ålder bestod respondenternas FA av 

olika sporter där deltagande, tävlande och sammanhållning var utmärkande. Samtidigt 

som studenterna blev äldre och träningen mer individuell så avtog glädjen och synen på 

FA förändrades. Framförallt menar Kiltaprik et al. (2005) att studenternas motivation för 

att vara fysiskt aktiva i första hand handlade om det ytliga, för att se bra ut eller om 

viktnedgång. De beskriver det som något paradoxalt, att tinget som gör att vi mår bra är 

det vi inte har motivation att göra. Genom att studera FA och motivationsbeteenden 

ytterligare kan forskare utveckla bättre program för universitetsstudenters fysiska 

aktivitet. Dessa program skall i slutändan hjälpa till att bibehålla motivationen för FA in 

i vuxenåldern (ibid). Allt fler organisationer har börjat implementera just dessa typer av 

program för att de anställda ska bli mer aktiva (Cederström & Thanem, 2018, 12 mars). 

Detta ska dels hjälpa till att reducera sjuktimmar genom att ha en friskare arbetsstyrka, 

men tanken är även att träningen ska ha en stärkande effekt på de anställdas motivation.   
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Karlsson (2009) beskrev motivation som inre faktor. Denna uppfattning delas av 

Faskunger och Hemmingsson (2005) som beskriver att den starkaste motivationen är den 

som kommer inifrån. En vilja att utvecklas, stimuleras eller att uppnå viktiga livsmål. I 

tillägg till den inre motivationen så finns det även yttre motivation (ibid). Det som 

kännetecknar den yttre motivationen är den belöning individen får efter att en aktivitet 

eller uppgift avslutats. En sådan belöning kan vara ett betyg eller att personen tränar aktivt 

för att gå ner i vikt och vågen bekräftar viktminskningen (Faskunger & Hemmingsson, 

2005). Deci och Ryan (2000) menar att belöningen måste vara kopplad till prestationen 

för att individens motivation ska förstärkas. Vidare beskriver Deci och Ryan (2000) hur 

den yttre motivationen kan vara skadlig för den inre motivationen. De menar att yttre 

motivation till viss del handlar om att göra andra personer till lags för att själv undvika 

straff. Ett exempel på detta är en student som studerar inför en tenta, i ett ämne som 

studenten inte finner ett intresse i, vem studerar den för då? Är det för att göra sin lärare 

eller föräldrar nöjda och själv undvika att skammen att inte bli godkänd? Hassmén och 

Hassmén (2005) förklarar hur yttre motivation fungerar på samma sätt även i motsatt 

riktning. Yttre motivation i form av betyg eller beröm från omgivningen kan för studenten 

vara en drivkraft i studerandet.  
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Metod 
 

I denna del så beskrivs inledningsvis det metodval som används i arbetet. Därefter följer 

val av datainsamlingsmetod, beskrivning av urvalsprocessen, en pilotstudie, bearbetning 

och analys av data samt genomförande. Avslutningsvis så kommer metodkapitlet 

innehålla forskningsetiska principer och de aspekter som bygger trovärdighet för 

kvalitativa studier. 

 

Val av metod 
 

Valet att genomföra en kvalitativ studie bygger på syftet att skapa en uppfattning om hur 

studenter upplever sambandet mellan FA och akademiska prestationer. Bryman (2011) 

beskriver kvalitativa forskningsmetoder vars syfte är att samla in data utifrån hur 

individer tolkar och uppfattar sin sociala miljö. Vidare beskriver Bryman (2011) hur 

forskare genom kvalitativa studier har för avsikt att skapa sig en djupare förståelse kring 

det fenomen som skall studeras. En nackdel med att utföra en kvalitativ studie kontra en 

kvantitativ är främst att resultatet i en kvalitativ studie inte kan generaliseras (ibid). Valet 

att utföra en kvalitativ studie grundar sig i ett intresse för att förstå hur studenter subjektivt 

uppfattar sambandet mellan FA och akademiska prestationer. Genom att använda en 

kvalitativ studie så får man även en mer nyanserad bild av studenternas uppfattningar. Av 

de anledningarna anser jag att en kvalitativ studie erbjuder de bästa möjligheterna för 

respondenterna att förklara den egna uppfattningen.  

 

Datainsamlingsmetod 
 

I detta arbete så var semistrukturerade intervjuer den metod som användes för insamling 

av data. Kvalitativa intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade. En strukturerad 

intervju innebär att intervjuaren, likt vid en kvantitativ intervju, utgår från en färdig lista 

med frågor som har en fast ordningsföljd. Skillnaden i en kvalitativ intervju är att 

informanten själv formulerar sina svar, istället för att kryssa i ett färdigt formulerat 

svarsalternativ. Semistrukturerade intervjuer har precis som strukturerade intervjuer en 

lista över specifika teman som ska beröras. Men det är här inte nödvändigt att frågorna 

ställs i följdordning utan intervjuaren kan beroende på hur samtalet utvecklas alternera 

mellan frågorna (Patel & Davidson, 2011). Larsen (2009) förklarar hur den som intervjuar 

inte får styra samtalet för mycket, utan informanten ska fritt få tala om de ämnen som tas 

upp. Genom att intervjuaren ställer uppföljningsfrågor så ges respondenten möjlighet att 

utveckla sina svar och erbjuda forskaren en djupare förståelse kring dessa (ibid). Bryman 

(2011) beskriver semistrukturerade intervjuer som flexibla och liknar dem vid ett 

vardagligt samtal. Vidare förklarar Bryman (2011) hur möjligheten för forskaren att skapa 

en djupare förståelse kring studiens fenomen ökar till följd av att personen som intervjuas 

ges utrymme att resonera kring ämnet. Som tidigare beskrivet i metodvalet så är avsikten 

att få en djupare förståelse. Av den anledningen så faller valet av att göra en 

enkätundersökning bort. En enkätundersökning är ett strikt, trubbigt och nyanslöst 
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verktyg som ger begränsat djup i förståelsen om det fenomen som undersöks (Larsen, 

2009). Formatet är designat för att skapa generella fakta och erbjuder inte respondenten 

någon större flexibilitet att utveckla sina svar. Genom enkätundersökningar så går 

forskaren miste om olika vinklingar i svaret som hade kunnat framkomma vid en intervju. 

Detta till följd av den begränsning respondenten har i sina svarsmöjligheter.  

 

Urval 
 

Intervjudeltagarna för studien valdes genom ett bekvämlighetsurval. Respondenterna i ett 

bekvämlighetsurval är som namnet antyder personer som råkar finnas tillgängliga för 

forskaren (Bryman, 2011). I och med att jag själv är universitetsstudent föll det sig 

naturligt utifrån ett bekvämlighetsurval att även respondenterna var universitetsstudenter. 

I och med detta urval så ges ingen möjlighet att generalisera (Larsen, 2009). De personer 

som medverkar är nödvändigtvis inte representativa för hela populationen. Exempelvis 

på grund av att hela populationen inte studerar på universitet, eller att de som anmäler sitt 

intresse för medverkan möjligen har ett speciellt intresse kring ämnet jämfört med de som 

inte anmäler sig. För att motverka det sistnämnda så valdes studenter på den 

beteendevetenskapliga institutionen. Detta val grundar sig i en egen uppfattning om att 

dessa klasser består ofta av ett brett omfång studenter med varierande intressen och 

livsstilar. Hade respondenterna istället hämtats från idrottslärarprogrammet där det kan 

antas att de studerande i mångt och mycket delar uppfattningar kring studiens syfte, då 

hade det vart högst troligt att svaren hade vart de samma. Det skulle resultera i att en 

mättnad av data tidigt hade uppnåtts. Mättnad betyder att intervjuerna som hålls inte 

längre bidrar med ytterligare information som kan vara av värde för att ta studien framåt 

(Bryman, 2011). Från de som visat intresse för deltagande valdes sex respondenter ut, 

fyra stycken män och två kvinnor som alla var mellan åldrarna 24–27. Dessa sex 

uppfyllde önskade kriterier för deltagande i studien. I missivet framgick det att en 

variation av respondenter var studiens önskan. Kriterierna var att intervjupersonen 

antingen skulle träna: lite och oplanerat (1 ggr/v eller mindre), mellan (2–3 ggr/v) eller 

mycket (4 ggr/v eller mer). Varje kriterium representerades utav två respondenter vars 

nivå av FA stämde överens med kriteriets.  

 

Pilotstudie 
 

Innan de första intervjuerna startade utfördes en pilotstudie. Denna pilotstudie togs inte 

med i arbetet och deltagaren var endast med vid givet tillfälle. En pilotstudie utförs på 

någon eller några personer som i väsentliga avseenden motsvarar den egentliga 

undersökningsgruppen. Valet att utföra en pilotstudie ger forskaren möjlighet att pröva 

intervjuns upplägg och utföra justeringar om nödvändigt (Patel & Davidson, 2011). Den 

ursprungliga bedömningen om eventuella problemområden var att jag förväntade mig att 

vissa frågor skulle besvaras så pass omfattande att de gav för mycket icke relevant data. 

Vilket i sin tur skulle leda till långa intervjuer och många timmar av transkribering. Det 

resultat som pilotstudien visade var raka motsatsen till det tidigare förväntningar som 

fanns. Med hjälp av pilotstudien och respondentens egna reflektioner efter intervjun 
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uppmärksammades problem i intervjuguiden rörande deltagarens upplevelse samt 

intervjuns längd. Dessa korrigerades och förändringarna gjorde att strukturen på 

efterföljande intervjuer förbättrades.  

Det första problemområdet som framkom var att ämnet i sig självt innebar för 

respondenten ett krav på självinsikt. I och med att samhället ser ut som det gör idag med 

sociala medier, kroppsideal och samhällsdebatter så kan det vara obehagligt att diskutera 

den egna relationen till FA. Respondenten i pilotstudien var tidigt obekväm och berättade 

efteråt att hen inledningsvis hade känt sig utfrågad. För att motverka detta så ställdes 

inledningsvis fler uppföljningsfrågor som för respondenterna var enkla att svara på. 

Förhoppningen var att respondenterna i övriga intervjuer skulle känna sig mer trygga och 

öppna upp i intervjuerna. Genom att ställa fler frågor så öppnade övriga respondenter upp 

sig. Samtidigt med hjälp av utökade följdfrågor korrigerades således även det andra 

problemet från pilotstudien. Det andra problemet som uppkom gällde längden på 

intervjun. Vare sig det berodde på frågorna eller den obekvämhet pilotstudiens 

medverkande upplevde så blev intervjun kort och den data som uppkom knapphändig. 

Men precis som med första problemet så var det möjligt att korrigera detta genom att vara 

noggrann med uppföljningsfrågor.  

 

Bearbetning och analys av data 
 

Bearbetningen utav insamlade data från intervjuerna utfördes genom att intervjuerna 

transkriberades samt analyserades med hjälp av Grounded theory. I rekommendation från 

Larsen (2009) så utfördes transkriberingen av samtalet så fort som möjligt efter det att 

intervjun avslutats. Genom att utföra transkriptionen direkt efter att intervjun avslutats så 

förblir minnet färskt, samt att det är större chans att ny information som kan vara av värde 

för studien uppmärksammas (Larsen, 2009; Patel & Davidson, 2011). Nästa steg i 

processen var att analysera de transkriberade intervjuerna. I detta steg så lät jag mig 

inspireras utav GT. Inom GT så finns det fler än ett synsätt att förhålla sig till. Det synsätt 

som jag har valt att inspireras utav är Strauss och Corbins, mer precist deras tre former 

av kodning: Öppen kodning, axial kodning och selektiv kodning. Bryman (2011) 

beskriver den öppna kodningen som en process vars uppgift är att bryta ner, studera, 

jämföra, konceptualisera och kategorisera data. Genom att återigen avläsa de 

transkriberade intervjuerna så lyftes återkommande nyckelord ut. Dessa nyckelord 

skapade begrepp som vidare grupperades och omformulerades till kategorier. Nästa steg 

i kodningen sker genom axial kodning. Här förs de utkristalliserade begreppen samman 

igen, men istället för att skapa nya kategorier så skapar man nu kopplingar mellan de 

redan befintliga kategorierna från den öppna kodningen. Kopplingarna formas utifrån 

kontexter, samspelsmönster och orsaker (ibid). Det tredje och sista steget är den selektiva 

kodningen som innebär att välja ut en kärnkategori som för studien blir det centrala 

fokuset eller centrala frågan.  

För att tydligare beskriva denna process så följer här en nerskalad beskrivning som även 

går att studera utifrån ett utdrag från ett av kodningsschemana (se bilaga 3). Vanligt 

förekommande ord under intervjuerna var exempelvis ”välmående”, ”god hälsa” och 

”piggare”. Dessa nyckelord ligger varandra nära och tillsammans bildar de den första 

underkategorin, hälsa. På samma sätt, genom att lyfta ut vanligt förekommande begrepp, 
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skapades ytterligare två underkategorier. Dessa två är motivation och ett nödvändigt ont. 

En mer utförlig beskrivning av de tre kategoriernas innebörd följer i kommande 

resultatavsnitt. Det sista steget är att skapa en kärnkategori som underkategorierna 

systematiskt relaterar till. Kärnkategorin i det här arbetet är prestation. Prestation är vad 

underkategorierna mynnar ut i och utgör således den röda tråden som knyter samman 

kategorierna. Hur underkategorierna hälsa, motivation och ett nödvändigt ont knyter 

samman och relateras till kärnkategorin prestation kommer även det att presenteras mer 

utförligt i arbetets resultatavsnitt.  

 

Genomförande 
 

Genom att besöka föreläsningssalar på utvalt universitet kom jag i kontakt med min 

önskade målgrupp. I överenskommelse med läraren så fick jag under pauser komma in 

och presentera arbetet. Målgruppen innefattade universitetsstudenter. Studenterna 

ombads att under tiden som studien presenterades skicka runt det missiv (se bilaga 1) som 

förklarade studiens syfte, vilka personer som var önskvärda för studien samt 

kontaktinformation vid intresseanmälan. I missivet framgick de rekommenderade 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) som tillämpades i studien.  

Intervjuerna utfördes enskilt med varje respondent i grupprum på universitetet och var 

som tidigare förklarat av semistrukturerad form. I form av intervjuare så utgick jag från 

en intervjuguide (se bilaga 2) innehållande frågor och stödord för att hjälpa intervjun 

framåt. Varje intervju inleddes först med ett förklarande kring de etiska aspekterna, samt 

ett förtydligande av att respondentens deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när 

som helst under intervjuns gång. Efter att deltagaren gett sitt samtycke och godkänt att 

intervjun skulle spelas in så kunde vi börja. Inledningsvis ställdes olika bakgrundsfrågor 

om exempelvis ålder och vad personen studerade för något. Genom att ställa denna typ 

av frågor som för respondenten är enkla att svara på så ges intervjun en mjuk öppning. 

Detta skapar ett lugn hos den som intervjuas och öppnar upp för vidare diskussion 

(Larsen, 2009). Fortsättningsvis beskriver Larsen (2009) vikten av att de frågor som ställs 

formuleras på rätt sätt. Det är viktigt att personen som intervjuas inte upplever känsla av 

att bli värderad, betygsatt eller på något sätt bli betraktad otillräcklig i sin kunskap kring 

ämnet. Genom att utföra en pilotstudie så framgick det tydligt att vissa av frågorna, om 

ställda på fel sätt, kunde uppfattas som värderande. En frågeställning som skulle kunna 

uppfattas värderande om ställd fel är ”Vad har gjort att din träningssituation ser ut som 

den gör?”. Beroende på respondentens tidigare svar, exempelvis ifall respondenten 

uttryckt en önskan om att vara mer fysiskt aktiv, så kan följdfrågan ovan upplevas som 

värderande.     

 

Forskningsetiska aspekter 
 

Då forskning bedrivs så finns det regler som forskaren måste förhålla sig till. Det finns 

fyra allmänna huvudkrav som alltid skall tas i beaktande då forskning bedrivs: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att forskaren informerar de personer 
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som berörs av studien om dess syfte och om vilka moment som undersökning innefattar. 

Det innebär även att intervjuaren förklarar hur deltagandet är frivilligt och att 

intervjupersonen när så önskar har möjlighet att avbryta sitt deltagande (Bryman 2011). I 

samtyckeskravet framgår det att deltagarna i en undersökning själva har rätt att bestämma 

om sin medverkan (Ibid). I denna studie så ingick ingen minderårig. Om så var fallet hade 

jag behövt ett samtycke från antingen förälder eller vårdnadshavare för att utföra 

intervjun. Konfidentialitetskravet fungerar som ett säkerställande om att alla deltagarnas 

personliga uppgifter behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifterna 

måste förvaras på att sådant sätt att inga utomstående eller obehöriga kan få tillgång till 

dessa (Vetenskapsrådet, 2002). Den fjärde regeln är nyttjandekravet. Det innebär att de 

personliga uppgifter deltagarna väljer att dela med sig utav endast kommer att användas 

i enighet med forskningsändamålet (Ibid).  

I det missiv som delades ut i samband med presentationen av studien framgick det tydligt 

att dessa forskningsetiska principer har tagits i beaktning. Det börjar med en beskrivning 

om studiens syfte, struktur samt beräknad tidslängd för intervjun. Jag är noga med att 

framföra att deltagandet i studien är fullkomligt frivilligt och att intervjun när som helst 

kan avbrytas om så önskas. Missivbrevet beskriver vidare att personliga uppgifter och 

deltagande kommer att behandlas konfidentiellt. Samt att resultaten från undersökningen 

endast kommer att användas i forskningsändamål. Detta upprepades inför varje intervju 

för att försäkra om att respondenten uppfattat det som beskrivs i missivbrevet korrekt. I 

och med att varje intervju spelades in med hjälp av ett ljudupptagningsverktyg så blev 

respondenterna tillfrågade ifall dem godkände detta.         

 

Trovärdigheten i studien  
 

För att en studie skall uppfattas som trovärdig så måste forskaren försäkra sig om så hög 

grad av validitet och reliabilitet som möjligt (Larsen, 2009). Validiteten beskriver 

arbetets giltighet och relevans medans reliabiliteten beskriver pålitlighet och precision 

(ibid). Dessa två begrepp står i ett visst förhållande till varandra som utesluter att vi inte 

endast kan välja att fokusera på den ene eller den andre. Patel och Davidson (2011) 

förklarar detta med tumregeln ”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet”.  

För att studien ska erhålla hög validitet så måste vi veta att vi undersöker det vi avser att 

undersöka. Kvalitativa studier om människor är abstrakta undersökningar som oftast rör 

uppfattningar, inställningar eller kunskap (Patel & Davidson, 2011). Därför är dessa inte 

mätbara genom exempelvis vikt eller längd som i en kvantitativ studie. Det ställs då på 

forskaren ett krav av att denne har lyckats identifiera, tolka och beskriva det fenomen som 

studien avser att studera (ibid). Det finns olika uppfattningar kring huruvida begreppen 

validitet och reliabilitet kan tillämpas inom kvalitativ forskning. Bryman (2011) förklarar 

hur vissa forskare anser att begreppen utifrån sin grund i kvantitativ forskning bör 

betraktas som oanvändbara och olämpliga i ett kvalitativt sammanhang. Samt att det inom 

kvalitativ forskning behövs alternativa termer och andra bedömningsformer. Enligt Patel 

och Davidson (2011) så är ambitionen i kvalitativa studier att upptäcka företeelser, att 

tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur. Detta 

gör då att validitet och reliabilitet får en annan innebörd. Validitet utgör i en kvalitativ 

studie snarare hela forskningsprocessen. Reliabilitetens innebörd bör ses mot den 
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bakgrund av den unika situation som råder vid undersökningstillfället. Detta på grund av 

att en persons uppfattning eller inställning till ett ämne kan förändras under tid och därför 

generera ett annat svar än tidigare. Patel och Davidson (2011) beskriver hur reliabilitet 

och validitet inom kvalitativ forskning är så pass sammanflätade att begreppet reliabilitet 

sällan används, utan snarare så har validitet som begrepp fått en vidare innebörd. Så för 

att en kvalitativ studie ska erhålla hög validitet krävs det att validiteten genomsyrar hela 

forskningsprocessen.  

Eftersom att kvalitativa studier kännetecknas av en stor variation är det svårt att finna 

entydiga regler, procedurer eller kriterier för att uppnå god kvalitet (Patel & Davidson, 

2011). I och med att varje kvalitativ studie i mångt och mycket är unik så var det 

avgörande att jag var noggrann med beskrivningen i forskningsprocessens alla steg. Detta 

för att stärka vad som menas med validitet utifrån ett kvalitativ forskningssynsätt (ibid). 

Studiens trovärdighet ökar om jag klarar av att redovisa mina förståelser och tolkningar 

under arbetsprocessen, då alla delar är viktiga för helhetsbilden (Bryman, 2011). För att 

stärka validiteten i mina tolkningar och uppfattningar sökte jag teorier samt befintlig 

forskning som hjälpte att stärka de förda resonemangen. Larsen (2009) beskriver att om 

forskaren klarar av att argumentera på ett övertygande sätt och samtidigt trovärdigt 

presentera underlaget för sina resonemang så ökar trovärdigheten för studien. Genom att 

påvisa tidiga problemområden eller brister i arbetet och hur dessa har omarbetats stärks 

validiteten (Patel & Davidson, 2011). Intervjuguiden var som tidigare nämnt ett område 

i detta arbete som tidigt behövde omarbetas för att bli mer precis och säkerställa att 

intervjuerna skulle generera värdefulla data.     
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Resultat 
 

Denna del består utav en presentation kring det resultat som intervjuerna gav. Resultatet 

innefattar en kärnkategori samt tre underkategorier. Inledningsvis presenteras de tre 

underkategorierna, vilka är hälsa, motivation och ett nödvändigt ont. Dessa tre 

underkategorier utgör grunden för arbetets kärnkategori: prestation. Denna 

kärnkategori kommer utgöra ramen för beskrivningen och avslutar detta kapitel. 

 

Hälsa 
 

Under mer eller mindre alla intervjuer så svarade respondenterna nästintill enhetligt på 

frågan om vad innebörden av FA betyder för de själva. Grundprincipen utgick först och 

främst ifrån att FA skulle vara fysiskt påfrestande och att det i viss mån krävdes någon 

form av planering. Exempelvis att gå till skolan uppfattades snarare som motion, vilket 

gjorde att denna typ av vardagsmotion allt som oftast föll bort och inte kategoriserades 

som FA.  

Att gå till Ica och handla mat, det tycker jag inte är fysiskt. Att man går ut i syftet att få 

liksom lite, men att få fysisk aktivitet. Eller att gå på en rask promenad tycker jag är 

lägsta nivån.  

Det som respondenterna ansåg karaktäristiskt för FA innefattade löpning, styrketräning 

alternativt sporter som var fysiskt krävande och innebar högre pulsnivåer.  

Något återkommande genom alla intervjuer var hälsoaspekten. Respondenterna beskrev 

FA som ett verktyg i deras vardag för att vara välfungerande ur både ett fysiskt samt 

psykiskt perspektiv. En av respondenterna beskriver hur hen använder sig utav löpträning 

för att motverka dålig sinnesstämning:  

Alltså, tillexempel de gånger eller de perioder jag springer. Då kan jag ofta känna när 

kommer hem en bättre skillnad, kanske att det känns... jag känner mig mycket gladare än 

vad jag vart precis innan.  

I arbetets inledande teoribeskrivning presenterades hur olika områden inom oss påverkas 

av FA, exempelvis hjärnans belöningscentrum. Det som beskrivs stämmer väl överens 

med vad respondenten upplever efter avslutad löpträning, vilket är en förhöjd glädje. 

Respondenten beskriver hur FA har blivit ett verktyg för att både skapa och bibehålla det 

egna väl måendet. Den uppfattningen som respondenten ovan delade med sig av stämde 

väl överens med hur övriga intervjudeltagare upplevde den egna känslan efter avslutad 

aktivitet. En annan respondent förklarar hur FA för denne är ett sätt för att i framtiden ge 

sig själv möjligheterna att leva ett aktivt liv. Genom att leva hälsosamt och känna sig frisk 

även vid 60års ålder var en drivkraft. Just detta beskriver personen som ett resultat av 

påverkan från dennes egen familj. Att föräldrarna själva är aktiva och uppmuntrar barnen 

i familjen till att vara aktiva anser respondenterna utgör stark grund för den egna viljan 

att leva hälsosamt.   
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Motivation 
 

Respondenterna beskrev hur den egna motivationen i stor grad påverkades under perioder 

då de hade varit mer aktiva eller timmarna efter att dem avslutat en aktivitet. Vidare 

förklarar respondenterna att FA mer eller mindre har en direkt inverkan på hur den egna 

motivationen präglar de uppgifter som de möts av i vardagen. Det kan exempelvis handla 

om att kunna motivera sig själv att påbörja uppgifter i skolan i tid eller att lägga ner extra 

tid inför tentamen. Men även till något så litet som orka diska efter sig. För de 

respondenter som tränade medel mycket (2-3ggr i veckan), där det förekom perioder utan 

regelbunden FA så tydde det sig vara enklare för dessa att förklara hur motivationen 

ökade genom FA. Perioder som innehöll lägre mängder aktivitet tenderade att vara 

kantade med en viss grad av nedstämdhet, vissa av respondenterna kände att tidigare 

träning då hade gått förlorad och inte längre hade någon betydelse. En respondent menar 

att alla de val hen gjorde påverkade nästkommande ageranden. Precis på samma sätt som 

goda vanor föder goda vanor så fungerar det likadant i motsatt riktning, osunda val och 

vanor föder nya osunda vanor. Det var därför svårt för respondenten att se hur dåliga val 

i vardagen inte skulle kunna påverka skolprestationerna i negativ bemärkelse.  

Det känns som att… att man är liksom full av energi och alert och pigg och glad och 

positiv! Alltså om jag bara vaknar på morgonen och känner mig lite så där dåsig och 

morgontrött och inte riktigt sugen på att ta tag i saker och ting. Så tror jag motsatsen till 

det som jag känner efter att jag har tränat för då är jag helt och hållet vaken och alert 

och liksom redo att prestera. 

I diskussioner kring akademiska prestationer så förklarade respondenterna att de 

fungerade betydligt bättre vid tillfällen då de hade engagerat sig i fysiska aktiviteter innan 

skolan startat, framförallt vid tillfällen då aktiviteten utförts på morgonen. FA verkar ha 

en direkt effekt på respondenternas motivation och välmående, vilket i sin tur har en 

positiv inverkan på studieengagemang och studiemotivation. Återkommande så använde 

sig respondenterna av FA som ett komplement för studierna. I stunder när respondenterna 

behövde lägga extra tid på skoluppgifter, exempelvis vid hemskrivningar, så var pauser 

en nödvändighet för att bibehålla fokus och motivation. Det som tycktes fungera bäst var 

avbrott där respondenterna helt fick byta miljö och situation. En promenad eller löprunda 

stimulerade respondenterna och hjälpte dem att bygga upp motivation samt fokus på bästa 

sätt. 

 

Ett nödvändigt ont 
 

Det var tydligt att alla respondenterna var medvetna om att FA har positiva effekter på 

våra kroppar och hur det finns förhållandevis få saker av negativ karaktär kopplat till FA. 

Ändå fanns det en återkommande känsla kring träning som beskrivs nästintill som en 

börda för fler av respondenterna. På frågan om hur en av de intervjuade känner sig efter 

avslutad aktivitet så beskriver hen inledningsvis en känsla av stolthet och välmående över 

att ha tagit sig till exempelvis gymmet. Hen vidareutvecklar sitt svar:  

Och då… så blir det ett projekt över att jag måste träna för att det är bra och inte för att 

jag tycker att det är så roligt.  
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FA kan i vissa fall tydas som ett slags nödvändigt ont för respondenterna, att det är något 

som måste göras. En annan respondent utvecklar sina tankar kring föreställningen om 

träning som ett nödvändigt ont:  

Känslan innan träning och efter träning är två helt olika. Men hittar nästan ursäkter till 

att inte träna innan, så att det blir liksom lite att klappa sig själv på ryggen efter. Man 

känner att man ändå… ska vara stolt över sig själv. Vilket ändå är ganska konstigt med 

tanke på att jag ändå tränar för mig själv, så egentligen ska… den känslan nästan vara 

konstant. 

Exakt vilken eller vilka anledningar respondenterna redogör för som orsak till varför FA 

ibland uppfattas som en ansträngning varierar. En av de intervjuade berättar om hur det 

behöver finnas ytterligare någon annan än sig själv som hen tränar för. Om det finns 

någon som förväntar sig att hen ska vara på en uttalad plats vid en specifik tidpunkt så 

måste hen förhålla sig till det. På det sättet så kan tvånget ses som en positiv aspekt för 

just den personen. Fler än en respondent upplevde att längre perioder utan FA hade en 

negativ inverkan på deras humör. De beskrev det som att de var mer lättretliga och 

irriterade än under perioder där de tränade aktivt. Även här ses FA som något som måste 

göras om respondentens humör ska vara i balans och inte spilla över på personer i dennes 

omgivning. Ytterligare en möjlig anledning till varför FA kan uppfattas som ett krav 

ligger i hur samhället bemöter ämnet. Inte alla respondenter uttryckte explicit att de 

tränade delvis för att se bra ut. Vissa sa det självmant, medans andra bekräftade det då 

frågan ställdes. En notering var att de respondenter som bekräftade det genom direkt fråga 

inte motvilligt intygade det, men tyckte att det var en aning genant. Exakt varför var svårt 

att precisera eftersom FA lyfts upp som något positivt, men en tanke var den att vi utifrån 

samhällets normer gärna inte ska uppvisa ett fåfängt eller självgott beteende. Samtidigt 

som samhället uppmuntrar de individer som är mer fysiskt aktiva och idealiserar den 

vältränade kroppen. Paradoxalt nog så kan detta skapa just en känsla av tvång kring 

träning. Så på ett eller annat vis finns det en generell uppfattning om FA som ett 

nödvändigt ont, även om anledningarna till varför skiljer sig.  

 

Prestation 
 

Den samlade data från intervjuerna i kategorierna ovan är nästintill överensstämmande 

för samtliga respondenter. Kategorierna angränsar till varandra och inte sällan så vävs 

dem samman i samtalen. Det som knyter ihop respondenternas tankegångar och således 

utgör den röda tråden för diskussionerna är prestation. Samtalen mynnade ut i att FA 

handlar i mångt och mycket om en förmåga att kunna prestera. Inledningsvis beskrev 

respondenterna att den främsta anledningen till varför dem var fysiskt aktiva var för att 

må bra. Desto längre intervjun gick så fick respondenten utmana och utveckla sina tankar 

närmre. Att må bra var fortfarande utgångspunkten, men tanken om varför man vill må 

bra hade förändrats något.  

 

För att alltså… hur ska jag förklara det… Idrotten eller den fysiska aktiviteten för mig 

blir någonstans där jag tävlar med mig själv. Om man nu ska vara djup… så känner jag 
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liksom att det för mig är träning någonstans där jag kan skapa den bästa versionen av 

mig.  

En av respondenterna beskriver hur det finns ett större självändamål med den fysiska 

aktiviteten. En god hälsa var ett givet grundantagande. Men förlängningen handlade om 

att FA la grunden för respondenten att kunna prestera på bästa sätt och utvecklas till sitt 

bästa jag.  

Det framkom genom intervjuerna att ett par av respondenterna hade en viss kunskap eller 

åtminstone tidigare hade hört talas om vilka kognitiva effekter FA har på oss människor. 

De kunde redogöra att FA påverkade exempelvis koncentration eller andra områden som 

förbättrar akademiska prestationer. Men få hade tidigare reflekterat över huruvida dem 

själva upplevde att FA påverkade deras egna akademiska prestationer. En av 

respondenterna svarade följande på frågan ifall hen kunde minnas att dennes resultat i 

skolan förbättrats under perioder då hen vart mer fysiskt aktiv:  

Kanske inte direkt faktiskt, men samtidigt tror jag det blir lätt att man inte kopplar ihop 

det så att säga. Alltså det vore ju intressant att göra en mätning [skratt] kanske på det 

här fallet. Men jag tänker att man har ju lätt för att lura sig själv att det är för att man 

läste mycket den gången, eller för att det här kunde jag. Man vill inte tillskriva det något 

annat, trots att det är det.  

Sedan återfanns de respondenter vars problematik var att förstå till vilken grad träningen 

påverkade deras akademiska prestationer och resultat, detta grundade sig i att deras 

aktivitetsnivå var betydligt högre än övriga respondenters. Dessa respondenter tränade 

upp till sex pass i veckan á två timmar per pass och var aktiva deltagare i olika tävlingar. 

I och med den nivå samt den mängd timmar som varje vecka dedikerades till FA så hade 

respondenten i detta fallet svårt att ge ett definitivt svar på frågan om hens akademiska 

resultat förbättrats under perioder med mer fysisk aktivitet. Då träningen var så pass 

omfattande och hade varit under en längre period var det svårt att ge ett tydligt svar. Ingen 

av de respondenter som låg på denna nivå hade upplevt något längre uppehåll i form av 

skada eller brist på motivation. Det gjorde att under de få perioder som respondenten vart 

frånvarande på grund av exempelvis en skada så var uppfattningen att hens akademiska 

prestationer förbättrades. På frågan om personens skolarbete påverkats under perioder av 

frånvaro så var svaret:  

Nej, egentligen tror jag att det har gynnat mitt skolarbete av den enkla anledningen att 

jag har haft mer tid att sätta av till studierna. Eftersom jag sa att jag kanske ägnar både 

två och tre timmar om dagen åt att träna, som gör att den tiden försvinner från träning 

så kan jag ju ägna dem timmarna åt att plugga istället. 

Samma respondent utvecklar vidare:  

Sen är det mjöligt att jag inte pluggar lika effektivt den tiden för att jag inte har den här 

positiva känslan i kroppen efter att ha fått träna. Men jag har åtminstone mer tid att lägga 

åt studierna då. 

De mycket aktiva respondenterna delade denna uppfattning. Samtidigt menade de att 

detta med stor sannolikhet endast var sant i den mening att uppehållen var av kortare 

karaktär. Likaväl som ett uppehåll från FA kan gynna deras prestationer i skolan på grund 
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av att det plötsligt finns mer tid, så är uppfattningen att FA är en viktig komponent i 

vardagen för att klara av de prestationer som krävs av dem.  

Som tidigare beskrivet var sambandet mellan FA och akademiska prestationer något som 

de flesta respondenterna inte hade funderat kring. Ingenting av det som respondenterna 

beskrev tyder på upplevelsen om att FA på något sätt skulle ha en negativ inverkan på 

deras akademiska prestationer. Utan de upplevde hur deras koncentrationsförmåga 

förbättrades. De kunde fokusera på texter, föreläsningar eller arbeten i längre perioder 

utan att tappa koncentrationen. Motivationen att utföra uppgifter och prestera var även 

något respondenterna upplevde efter att de vart fysiskt aktiva. En känsla av att vara alert 

och redo att prestera beskrevs ofta. Men tanken om hur alla dessa olika faktorer hörde 

ihop och kunde avspegla sig deras egna akademiska prestationer var alltså inte lika givet 

till en början. Däremot då frågan ställdes om de uppfattade att det fanns ett samband, då 

var den gemensamma uppfattningen att det fanns kopplingar som visade att deras 

akademiska prestationer påverkades av den egna fysiska aktiviteten.   
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Diskussion 
 

I följande del så presenteras inledningsvis resultatdiskussionen. Denna följs upp med 

metoddiskussion samt en presentation av min slutsats. Avslutningsvis kommer arbetet 

rundas av med förslag till fortsatt forskning. 

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med detta arbete var att förstå hur studenter upplever sambandet mellan deras 

fysiska aktiviteter och deras akademiska prestationer. Utifrån resultatet så går det att se 

hur de studenter som medverkat i studien tydligt vittnar om att de påverkas under perioder 

då de är mer fysiskt aktiva. Skillnaden går att urskilja på flera olika nivåer, både fysiskt 

och psykiskt beskriver studenterna att FA har en positiv inverkan. Respondenterna 

förklarar att efter avslutad aktivitet så upplever de hur bland annat deras 

koncentrationsförmåga påverkats positivt. De beskriver hur vanligt det är att de under 

föreläsningar, uppsatsskrivande eller litteraturläsande svävar iväg i dagdrömmar eller att 

fokus förflyttas till annat i deras omgivning. I alla fall under perioder då de har vart mindre 

aktiva. I det fall studenterna har haft mer aktiva perioder så menar de att förmågan att 

fokusera på det akademiska är bättre. Detta i ännu större grad de gånger då de har vart 

fysiskt aktiva bara timmarna innan. Kubesch et al. (2009) förklara att förhöjd 

koncentrationsförmåga är en av de effekter vi upplever efter FA och att detta är något 

som inte är signifikant för vissa åldrar, utan detta följer människan hela livet ut. Hansen 

(2016) för tesen att dagens moderna människa utifrån ständiga informationsflöden har 

svårare att koncentrera sig än tidigare generationer. Datorer och smarttelefoner är 

exempel på informationsflöden som tar mycket av vår uppmärksamhet dygnet runt. Om 

individen konstant konfronteras med ny information så ges inte hjärnan någon möjlighet 

att fokusera på en uppgift, inte heller får den tid att varva ner (ibid). Hansen menar att det 

finns en metod för att motverka detta. Denna metod är jämfört med marknadens alla 

självhjälpsböcker och kosttillskott överlägsen, den metod han beskriver är att vara fysiskt 

aktiv.  

I resultatet framgår det att FA är för respondenterna något som ökar den egna 

motivationen när det kommer till såväl vardagsliv som akademiska åtaganden. Genom 

ökad motivation så beskrivs FA som ett verktyg för att skapa goda vanor och beteenden. 

Karlsson (2007) förklarar hur begreppet motivation är centralt för att förstå 

beteendemönster och orsakerna till dem. Vidare beskriver Karlsson (2007) hur motivation 

är en uppsättning inre faktorer som tycks förmå människor att röra sig mot ett visst mål, 

exempelvis utifrån prestationsmotiv eller resultatsträvan. Att personer har varierande 

motivationsfaktorer är något som framkommer i resultatet. Det kunde exempelvis vara 

något så enkelt som att bädda sängen eller att tidigt på morgonen vara fysiskt aktiv. 

Oavsett storleken på handlingen så var den i sig något som för respondenten var en 

motivationshöjande faktor och ett sätt att skapa eller bibehålla goda vanor. På samma sätt 

visar respondenterna hur anledningen till varför de är fysiskt aktiva och hur deras slutmål 

varierar individer emellan. Det som är gemensamt är hur FA är något som både ska 

förbättra såväl livet här och nu, men även för en överskådlig framtid. Forskaren Hazel 
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Markus har i gemenskap med sina medarbetare utvecklat begreppet möjliga själv (Markus 

& Nurius, 1986). Teorin bygger på ett självförverkligande, våra egna idéer och medvetna 

föreställningar om vad man i framtiden skulle kunna bli och göra, eller vad man i 

framtiden är rädd för att uppleva. De positiva själv som man hoppas inkludera i sin 

framtid är ”det framgångsrika självet”, ”det smala självet” osv. Dessa olika själv fungerar 

enligt Markus och Nurius (1986) som drivkrafter för att styra individen mot de egna 

önskade målen. De goda val som gjorts tidigare i livet och som individen gör i nutid 

översätts till förhoppningar och aspirationer för framtiden (Karlsson, 2007). Orsakerna 

till varför respondenterna var fysiskt aktiva var många. Det handlade exempelvis om att 

ha en god hälsa nu, att ha en bra hälsa om 30 år och även som ett hjälpmedel för att lyckas 

nå sitt bästa själv. Oavsett vilket eller vilka mål som respondenterna hade satt upp för sig 

själva, så fanns där en enad uppfattning kring det faktum att FA utgör en av hörnstenarna 

för att lyckas nå målet. Detta på grund av den ökade motivation som återfanns efter att ha 

varit fysiskt aktiv. På samma sätt som träningen för studenterna bidrar som en 

motivationsfaktor för deras akademiska arbete så har avsaknaden av den en motsatt effekt. 

Respondenterna beskriver inte att det finns ett nollpunktsstadie i studiemotivationen som 

nås då de inte är fysiskt aktiva. För de som var mest aktiva dvs. mer än fem gånger i 

veckan, så var avsaknaden av FA mer påtaglig än hos övriga respondenter. Med detta inte 

sagt att de som tränade två till tre gånger i veckan eller mindre inte påverkades. Alla 

grupperna upplevde att de var mer trötta, orkeslösa och mer omotiverade under de 

perioder där aktivitetsnivåerna var låga. Skillnaden var att hos de respondenter som 

tränade mycket så beskrevs även humörsvängningar och viss grad av nedstämdhet. Peter 

Hassmén, professor i idrottspsykologi förklarar i att personer som tränar i väldigt stora 

mängder riskerar att hamna i depressioner efter exempelvis svårare skador (TT, 2011, 26 

oktober). Vidare förklarar Hassmén att en vanlig orsak till depression hos inaktiva 

personer beror på lägre nivåer av serotonin. Serotonin är ett naturligt ämne i kroppen som 

utsöndras vid exempelvis skratt, sex eller träning och som får oss att må bra. Ett sätt för 

de inaktiva som lider av depression är att bli mer fysiskt aktiva. Annorlunda är det för de 

personer som är väldigt aktiva eftersom deras serotoninnivåer är såpass mycket högre. 

Svårare skador eller längre sjukdomar kan därför vara depressionsframkallande för 

exceptionellt aktiva personer vars normala serotoninnivåer är högre än gemene mans. Det 

kan då krävas medicinering för att återskapa en normal nivå (ibid). I artikeln så beskrivs 

elitidrottare vara den grupp som ligger i riskzonen. I och med att artikeln handlar om 

elitidrottare så hamnar träningsnivån på en annan dimension eftersom elitidrottare 

planerar mer eller mindre all vaken tid kring sin idrott. Men studiens mest aktiva 

respondent vars träningstid uppgick till så mycket som tre timmar per pass á sex gånger i 

veckan, så är det inte omöjligt att dennes serotoninnivåer ligger över medel. Vilket kan 

vara grund för att hen var en av de som uttrycka känslor av nedstämdhet till följd av längre 

uppehåll av FA. Som vidare påverkade den akademiska prestationsförmågan och 

studiemotivationen hos respondenten.  
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Metoddiskussion 
 

När forskare utför intervjuer så finns det olika felkällor som kan öppna upp för 

frågetecken kring trovärdigheten i resultatet. Inför de intervjuer som utfördes för detta 

arbete så var jag noggrann med att uppmärksamma vanligt förkommande felkällor och 

aktivt försöka motverka dessa. En av de mest uppenbara felkällorna i kvalitativa studier 

är intervjueffekten (Larsen, 2009). Med detta menas att intervjuresultatet kan påverkas av 

personen som utför intervjun eller av själva metoden. Det finns en risk att respondenten 

inte svarar sanningsenligt och istället ger de svar som denne tror är allmänt accepterade 

eller ger de svar som hen tror att intervjuaren vill ha (Larsen, 2009; Cohen, Manion & 

Morrison, 2011). Denna effekt uppkom i pilotstudien. Jag märkte att intervjufrågorna 

avlöste varandra snabbare än vad jag initialt hade räknat med samtidigt som 

informationen från respondentens svar var knapphändiga. Detta skapade hos mig en viss 

grad av stress vilket ledde till att följdfrågorna ställdes på ett sådant sätt som skulle dra ut 

det ”rätta” svaret från respondenten. Exempelvis så refererade jag till ”den forskning jag 

har tagit del av”, som ett sätt att styra intervjupersonen mot det svar som för mig var det 

rätta. Allt detta skedde på en omedveten nivå. Men efterreflektionerna och analyseringen 

kring intervjun klargjorde hur jag hade påverkat svaren genom att låta vad som för mig 

var ”rätt” skina igenom. För att motverka detta så ombads respondenten att återkoppla 

med vad hen uppfattat som värdefullt och vilka delar som behövde omarbetas. 

Konklusionen var att inledningsvis ställa fler enklare frågor för att skapa en bekvämlighet 

i situationen för respondenten. Förhoppningen var då att intervjupersonen enklare skulle 

kunna utveckla sina svar och ge så mycket information som möjligt. I och med att ämnet 

träning kan vara aningen ångestframkallande för vissa så var det viktigt att jag som 

intervjuare var uppmuntrande och bekräftande gentemot respondenten. Att aktivt jobba 

med dessa punkter i vidare intervjuer minskade riskerna för att intervjueffekten skulle 

göra sig påmind. Genom att använda fler följdfrågor ökar möjligheten att undvika 

opålitliga svar som respondenten kan ha förberett redan innan intervjun utifrån det 

missivbrev som skickats ut.  

Att ha fler följdfrågor betydde som sagt mer informationsgivande intervjuer. Samtidigt 

så vart intervjuerna längre och transkriberingarna mer tidskrävande, men för det här 

arbetet så var det ytterst nödvändigt. Som tidigare nämnt var längden på pilotstudien allt 

för kort och allt för informationsfattig, intervjun varade i ca 9 minuter. Förutom de 

aspekter som diskuterats ovan så kan det även handlat om att detta var den första intervjun 

jag utfört, vilket även gäller för transkriberingen. Övriga intervjuer varierade i längd, men 

i slutändan vart de ca 20 minuter långa. Detta berodde delvis på utökade följdfrågor, men 

möjligen även på att jag vart mer bekväm i rollen som intervjuare och klarade av att få 

respondenterna att utveckla samtalen i större utsträckning. I den mån det var möjligt så 

utfördes transkriberingarna snabbast möjligt efter det att intervjuerna avslutats. Detta för 

att hålla minnena så färska som möjligt och för att det då är större chans att information 

som kan vara av värde för arbetet uppmärksammas. Men detta var inte alltid möjligt på 

grund av olika omständigheter runt omkring. Exempelvis så vart en respondent tvungen 

att framskjuta intervjun vilket gjorde att vi först kunde mötas upp på sent på kvällen.  

I denna studie används ett bekvämlighetsurval. Urvalet utgjordes av studenter på ett 

universitet som läste antingen beteendevetenskapliga program eller fristående kurser. Den 

initiala tanken var att använda ett godtyckligt urval. Larsen (2009) förklarar hur forskare 
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använder sig av ett godtyckligt urval för att själv kunna handplocka de informanter som 

ska ingå i studien. Dessa informanter skall då av forskaren vara bäst lämpade för att 

besvara studiens frågeställningar. Främsta anledningen för att själv använda ett 

godtyckligt urval var dels för bekvämligheten att själv välja respondenter till studien, men 

även för att på så sätt kunna få en mer varierad respondentgrupp. Detta alternativ valdes 

bort på grund av att de flesta personer i min omgivning är mycket aktiva och det skulle 

generera en allt för homogen grupp. En av de fristående kurserna som jag besökte var en 

kvällskurs där deltagarna var studenter från olika program eller personer som i första hand 

jobbade och läste kursen extra. Två av studiens respondenter läser med andra 

beteendevetenskapliga kurser vid sidan om sitt huvudämne. Genom att involvera dessa 

respondenter så blev studien mer varierad, men jag anser inte att det påverkade resultat i 

något avseende. Annorlunda hade varit om dessa studerade till idrottslärare, vilket nu inte 

var fallet. Det går att argumentera för att urvalsprocessen liknar ett godtyckligt urval i den 

mening att jag själv valde respondenterna. I och med att det kom fler intresseanmälningar 

än de sex platser som skulle fyllas gavs det möjlighet att själv välja deltagare. På så sätt 

går det att säga att urvalet även har inslag av ett godtyckligt urval. Men det är utifrån den 

basis att fler än sex personer meddelade intresse för medverkan. Det hade vart omöjligt 

om intressenterna endast bestod av sex personer eller färre. Ett sätt att berika studien ändå 

mer och stärka dess validitet hade vart att använda triangulering (Patel & Davidson, 

2011). Dock så är detta arbetssätt mer ingående och kräver fler arbetstimmar. I 

triangulering så använder forskaren sig av fler än en insamlingsmetod för att skaffa ett så 

brett underlag som möjligt och kunna ge en så fyllig bild som möjligt. Det var helt enkelt 

inte plats för ett sådant arbetssätt i just det här arbetet.  

 

Slutsats 
 

Utifrån resultatet av detta arbete så har det framkommit hur det finns ett tydligt samband 

mellan FA och studenters upplevda prestationer, koncentration och motivation. 

Forskningen kring ämnet är extensivt och många studier har gjorts för att förstå vad som 

fysiologiskt sker i våra kroppar då vi är aktiva. Vad denna studie har hjälpt till med är att 

ytterligare förklara på vilka subjektiva sätt sambandet upplevs. Den data som insamlats 

och analyserats är inte på något sätt oortodoxt i sig, utan faller ganska enhetligt med vad 

tidigare forskning beskriver. Men i detta arbete var det framförallt två punkter som stack 

ut och för mig var intressanta. Den första var att FA hade en motiverande effekt på 

studenterna som var betydligt mer omfattande än min initiala uppfattning. Den andra var 

att studenterna då tillfället gavs att reflektera över huruvida deras koncentrationsförmåga 

och motivation påverkades av FA så var det inte vanligt att de gjort den kopplingen. Även 

om ett par var medvetna att detta var några av de konsekvenser FA har på vår kognition. 

Denna medvetenhet utgör den sista intressepunkten, vilken är att FA är något som ibland 

uppfattades påtvingat studenterna för att de ska må bra.  

I stunder då det egna arbetet med skoluppgifter upplevts som effektivt eller när 

studieresultat rapporteras tillbaka med goda betyg så gavs FA sällan någon kreditering. 

Alla respondenter vittnar om hur deras koncentration och motivation i samband med 

akademiska arbeten ökat under de perioder de antingen vart mer aktiva, eller efter 

avslutade aktiviteter. De beskriver hur de kände sig pigga, mer alerta och redo att prestera. 
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Att FA hade en tydlig roll att spela i dessa upplevelser var respondenterna väl medvetna 

om, att uppleva motivation efter man gjort något bra är ingen undangömd hemlighet. 

Ändå så tillskrevs de goda prestationerna allt som oftast någonting annat. Exempelvis att 

studenten lagt ner fler studietimmar än vanligt eller kanske var ämnet i sig lättare att 

förstå.  

Mer ofta än sällan betraktas FA som en metod avsedd för att förlora vikt och olika 

idealbilder kring hur våra kroppar ska se ut. Det finns positiva sidor med ett sådant fokus: 

hälsosammare matvanor, fysiskt starkare kroppar och minskade hjärt- och kärlsjukdomar 

(FHM, 2017). Däremot kommer det bli konsekvenser när stora delar av fokuset ligger på 

utseende istället för att lyfta fram hur kroppen och sinnena stärks av FA. Det debatteras 

flitigt i TV och på andra medieplattformar angående den hets många upplever då det 

kommer till FA. Detta kan vara en del i förklaringen om varför flera av respondenterna 

beskriver FA som ett nödvändigt ont. Någonting som de måste göra för att må bra, men 

kanske även för att leva upp till rådande samhällsnormer. En önskan med detta arbete var 

att presentera den sidan som i mitt tycke bör utgöra det primära fokuset för FA. Den del 

som studien visar att alla inte är medvetna om, den att även kognitiva prestationer 

förbättras av FA. Inom arbetslivet så ser man hur fler och fler organisationer aktivt jobbar 

med FA för att förbättra inte bara de anställdas hälsa, utan även organisationen som 

helhet. I en artikel utgiven av Harvard Business Review så beskriver Cederström och 

Thanem (2018, 12 mars) hur VD’n för sportmode företaget Björn Borg lyckades vända 

ett sjunkande företag, mycket tack vare FA. Genom att implementera en timme 

obligatorisk gemensam träning för de anställda varje vecka så stärktes sammanhållningen 

signifikant. Personalinvesteringar i form av workshops gällande stresshantering, hälsa 

och arbetslivsbalans utgjorde en viktig del i det som skulle blir det ”nya” Björn Borg. 

Inom en tre års period visade statistiken att medarbetarnas engagemang hade ökat med 

3%, upp till 75% och säljstatistiken hade ökat med 27%. Flera ledare inom organisationer 

har följt samma spår om att skapa företag som uppmuntrar medarbetarna till FA. I en 

svensk undersökning av nästan 3000 chefer så ansåg över 90% att FA hade en positiv 

inverkan på deras ledarskap. I likhet med det resultat som studien presenterade gällande 

studenters upplevelse att FA ibland uppfattades påtvingat, så fanns det även anställda hos 

Björn Borg som upplevde samma känsla. Få saker kan vara till lags för alla omkring oss, 

men den generella uppfattningen av de studenter som deltagit i denna studie ser FA som 

positivt. Att det är något som hjälper dem att fokusera och motivera sig själva, både såväl 

i det vardagliga som i det akademiska. Samt ett tillvägagångssätt för självförverkligande.      

 

Förslag till fortsatt forskning 
 

Ett förslag till vidare forskning är att utföra en kvantitativ enkätundersökning riktad 

främst mot universitetslärare. Syftet skulle vara att kartlägga hur medvetna lärare är om 

FA och de kognitiva effekter FA har. Jag anser att det finns mycket att vinna utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv genom att göra studenter och lärare medvetna om hur FA kan vara 

ett verktyg för att förbättra akademiska prestationer. Men först måste vidare forskning 

utföras att klargöra ifall denna kunskap existerar eller inte. 
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Bilagor 
 

Missiv 
 

 

Missivbrev till IBL studenter på XXX universitet. 

Hej och tack till dig som läser kurser eller program på den beteendevetenskapliga institutionen 

vid XXX universitet och som tar dig tid att läsa detta missivbrev. 

Som student så hoppas jag att du kan hjälpa mig genom att i en intervjustudie dela med dig av hur 

du ser på sambandet mellan fysik aktivitet och akademiska prestationer. Eftersom synen på 

effekterna av träning är högst subjektiv så är dina tankar kring ämnet av stor vikt för mig och mitt 

arbete.  

Precis som du så har jag läst beteendevetenskapliga kurser på XXX och min uppfattning är att 

klasserna ofta består av ett brett omfång studenter med varierande intressen och livsstilar. Just 

denna aspekt är väldigt viktig för studien då jag vill nå dig som tränar lite och oplanerat, mellan 

eller mycket. 

Om mig: mitt namn är Christian Sperling och jag studerar pedagogik vid Högskolan i Gävle. Jag 

läser nu min sista termin och är i inledningen av mitt examensarbete som handlar om vad för 

effekter fysisk aktivitet har på kognitiva prestationer. Syftet med arbetet är att undersöka samband 

mellan studenters prestationer och deras fysiska aktiviteter.  

Intervjun kommer vara semi-strukturerad vilket innebär att den utgår från några specifika frågor, 

dessa öppnar upp för följdfrågor som ämnar att skapa en mer nyanserad diskussion likt ett 

vardagligt samtal. Intervjun kommer att pågå i ca. 30–45 minuter och jag hoppas att du vill, samt 

har möjlighet att delta. 

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta 

innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som avbryta intervjun 

och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet 

kommer enbart att användas i forskningsändamål. 

Om det är något som du funderar på, vill ställa en fråga eller önskar att få mer information så är 

du välkommen att höra av dig till mig. 

Jag hoppas att detta missivbrev har väckt ett intresse hos dig och att du vill delta i min studie. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Christian Sperling 

17chsp01@student.hig.se  

0703-54 54 53 

Handledare: 

Åsa Carlsson 

Asa.Carlsson@hig.se  

mailto:17chsp01@student.hig.se
mailto:Asa.Carlsson@hig.se
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Intervjuguide 
 

Dessa svar kommer att vara konfidentiella och förvaras på en säker plats.  

Din medverkan kommer att vara anonym och inget i uppsatsen kommer kunna spåras 

tillbaka till dig. 

Under hela intervjun har du när du helst önskar möjlighet att avbryta.  

Har du några frågor/funderingar innan vi startar? 

 

• Hur gammal är du? 

 

• Kan du berätta om vad du studerar på universitetet? 

 

• Vad innebär fysisk aktivitet för dig? 

 

• Hur skulle du beskriva din relation till fysisk aktivitet? 

- Varför tror du att det blivit så? (se till att denna inte blir för lång) 

- Vilken typ av aktivitet/-er utövar du? 

- Hur ofta? 

- Hur många timmar i veckan? 

- Hur intensiv är träningen? Blir du andfådd? Svettas du? 

 

• Hur aktiv är du i dagsläget? 

 

• Vilken/vilka är de främsta anledningarna till varför du tränar? 

 

• Efter att du har varit fysiskt aktiv, hur är känner du dig då 

 

• Skulle du säga att din koncentrationsförmåga påverkas? 

- Om ja: utveckla gärna 

 

• Påverkas din motivation att studera om du är fysiskt aktiv? 

- Om ja: utveckla gärna 

- Om nej: finns det något annat som påverkar din motivation att studera? 

 

• Har du upplevt någon skillnad på dina prestationer i skolan efter avslutad 

aktivitet eller då du under perioder vart mer aktiv? 

- Om ja: kan du ge exempel? 
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Kodningsschema 

I: Ja. Vilken eller vilka ehm. Eller 

vilken är den främsta anledningen 

till varför du tränar? 

R1: Delvis är du ju för att man ska 

ha en god hälsa. Och då är det ju 

alltså hälsa både i form av 

välmående att det är viktigt att 

träna för att man ska må bra. Men 

också för att man liksom vill se… 

se bra ut. 

I: Så om du tänker på efter att du 

har tränat eller vart fysisk aktiv, 

hur känner du dig då? 

R1: Jag är oftast nöjd med mig 

själv över att jag har tränat. Att jag 

har kommit iväg för det [skratt] 

kan vara ganska jobbigt för mig att 

göra det.  

I: Vadårå? 

R1: Ehm… Nej jag… Jag tycker 

inte att det är kul att gyma. 

R1: Och då.. så det blir ett projekt 

över att jag måste träna för att det 

är bra och inte för att jag tycker att 

det är så roligt.  

I: Ja på vilket sätt, vilken skillnad 

är det du känner då? 

R1: Jag är mycket piggare, jag 

orkar hålla min koncentration 

längre. Jag har ett bättre humör än 

vad jag har när jag har en period 

då jag inte har tränat så mycket.  

I: I skolan. Är det någonting du 

har reflekterat över och kan… 

liksom säga att dina resultat har 

blivit bättre? Kan du se ett sånt 

samband? 

R1: Ja men det kan jag faktiskt. Så 

det är någonting jag har och därför 

delvis försöker träna och 

tillexempel varje gång det är 

tentaperiod att inte mista fysiska 

aktivitetsdelen och inte bara sitta 

och tentaplugga hela tiden för att 

jag ska orka med en sån period. Så 

det är medvetet att jag tränar då, 

när det krävs prestation av mig.  

 

 

 

 

 

God hälsa. 

Välmående 

Viktigt att träna 

för att må bra. 

Se bra ut 

 

 

 

 

 

Nöjd med mig 

själv 

Jobbigt  

 

 

 

Inte kul  

 

Måste träna för 

det är bra, inte för 

att det är roligt. 

 

 

 

Piggare 

Orkar hålla 

koncentrationen 

Bättre humör 

 

 

 

 

 

 

Tentaperiod 

Prestation 

Orka med 

 

 

 

Hälsa 

Ett nödvändigt 

ont 

motivation 

 

 

 

 

 

 

Motivation 

Ett nödvändigt 

ont 

 

 

 

Ett nödvändigt 

ont 

 

Ett nödvändigt 

ont 

 

 

 

Hälsa 

Koncentration 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivation 

Koncentration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestation 

 

 

 

 

Prestation 
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