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Abstrakt 

Bakgrund: Utifrån Self Determination Theory (SDT) undersökte denna studie inre och yttre 

motivationsfaktorer. Motivation till regelbunden fysisk aktivitet är kopplat till ett visst 

beteende och en persons handlingar. Att gå från fysiskt inaktiv till aktiv innebär en 

livsstilsförändring som kräver motivation. Vi lever idag i ett samhälle där många människor 

inte rör på sig tillräckligt. Det leder till många följdsjukdomar och även förtida död. Vad som 

motiverar människor till regelbunden fysisk aktivitet är därmed ett högaktuellt och ytterst 

viktigt ämne att undersöka.  

 

Syftet: med studien är att undersöka tankeprocesser hos arbetsrelaterade stillasittande 

personer gällande motivation till regelbunden fysisk aktivitet. 

 

Metoden: som användes i studien var kvalitativ metod där det genomfördes sex 

halvstrukturerade intervjuer. Analysen omfattade både ett latent och manifest innehåll. Data 

som framkom analyserades genom hermeneutisk tolkning och meningstolkningar. 

 

Resultatet: visade i stort att inre motivationsfaktorer som att känna glädje, tillfredställelse 

och lära sig nya kunskaper var de viktigaste motivationsfaktorerna för att vara fysiskt aktiv. 

Något som också var viktigt var de hälsoeffekterna träningen gav och det sociala med 

träningen. För att bibehålla regelbunden träning var det viktigt att personerna själv valde 

aktivitet och själva planerat när och vad dessa skulle träna. Bekräftelse från andra var inte 

huvudanledningen som motiverade till träning men sågs som ytterligare en motivationshöjare. 

 

Slutsats: De inre motivationsfaktorerna hade störst inverkan för regelbunden fysisk aktivitet. 

Bland de viktigaste motivationsfaktorerna återfanns samhörighet, självbestämmande och 

kompetens som även var viktiga inom SDT. Dessa inre motivationsfaktorer hjälpte 

personerna i studien att skapa positiva mentala bilder och skapar en bestående beslutsamhet 

till regelbunden fysisk aktivitet.  

 

Keywords: Intrinsic motivation, extrinsic motivation, motivation, physical activity, self-

determination, 
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1.0 Inledning 
Fysisk aktivitet har historiskt sett alltid varit en naturlig del av människans vardag. Förr 

ägnade sig människor åt mer krävande arbeten som jägare, samlare eller farmare, vilket 

ställde höga fysiska krav på människan, för att klara av vardagen (Sparling, Owen, Lambert & 

Haskell, 2000). 

 

De senaste 50 åren har det skett stora samhällsförändringar gällande människors 

levnadsvanor. Människor har idag gått allt mer från en aktiv livsstil till att bli mer 

stillasittande (Pate, O’Neill & Lobelo, 2008). 

 

Fysisk aktivitet inom arbete och skola har minskat kraftigt på senare tid på grund av 

urbaniseringen av samhället. Man kan tydligt se att kroniska sjukdomarna är associerade med 

vår stillasittande, moderna livsstil. Fysisk inaktivitet stör viktiga funktioner i kroppen så som 

hjärt- och tarmfunktioner, samt andra funktioner som bland annat styr kroppsvikt, reglering av 

insulin och benens densitet. Detta betyder inte att vi behöver återgå till att leva som våra 

förfäder, men kan vara en god tankeställare för att förstå vikten av fysisk aktivitet (Sparling et 

al., 2000). 

 

För senare tids generationer har tekniken haft stort inflytande, där väldiga framsteg gjorts 

exempelvis tv, dator och infrastruktur. I dag lever människan i ett samhälle som inbjuder till 

en allt mindre rörlig vardag med stillasittande arbeten, tv-tittande och nyttjandet av datorer. 

Även en begynnande infrastruktur uppmuntrar till bilkörande och upptar en stor del av den 

moderna människans vakna tid. (Sparling et al., 2000). 

 

Det finns idag väldokumenterade bevis på att en stillasittande livsstil är dålig för hälsan, där 

följdeffekter som hjärt-kärlsjukdomar, övervikt, fetma och vissa typer av cancer är bara några 

exempel på detta (Faskunger & Nylund, 2014).  

 

Även personer som tränar och motionerar men samtidigt har en stillasittande livsstil i övrigt, 

exempelvis kontorsarbete eller liknande, kan även dessa vara en högriskgrupp för de 

följdsjukdomar som en inaktiv livsstil leder till (ibid.). 
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Detta innebär en ny utmaning för alla som kommer i kontakt med folkhälsoarbetet och de 

yrkesgrupper där man jobbar för att motivera och coacha personer till att förändra sitt 

beteende till en mer rörlig och hälsosam livsstil. Faskunger och Nylund (2014) beskriver dock 

att här finns ett stort kunskapsglapp och att ytterligare kunskap inom detta ämne är 

nödvändigt.    

2.0 Bakgrund 

2.1 Fysisk aktivitet 
Enligt FYSS (2015) definieras fysisk aktivitet som all kroppsrörelse som resulterar i ökad 

energiförbrukning, utöver den energiförbrukning vi har i vila. Det finns uppsatta 

rekommendationer för vuxna personer från 18 år och uppåt, för att främja individers hälsa och 

minska risken för kroniska sjukdomar. Dessa är att vara fysiskt aktiv 150 minuter per vecka 

med måttlig intensitet eller 75 minuter med hög intensitet. Den regelbundna fysiska 

aktiviteten bör vara uppdelad på minst tre dagar i veckan och all aktivitet utöver det, ger 

ytterligare hälsoeffekter. 

2.2 Fysiologiska och biologiska effekter 

Regelbunden fysisk aktivitet har många positiva effekter på kroppen.  Fysisk aktivitet kan 

förbättra livskvalitet, kognition, stämningsläge, fysisk kapacitet och minskar risken för många 

sjukdomar och risken för förtida död. Bland annat så minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar, 

diabetes, hypertoni, övervikt och psykiska sjukdomar. Hälso- och sjukvården använder ofta 

fysisk aktivitet i förbyggande syfte mot dessa hälsorisker. Ett träningspass kan utföras med 

olika intensitet. Vid högre intensiteten är under fysisk aktivitet, desto större positiva effekter 

har det för kroppens funktioner (FYSS, 2015). 

2.3 Fysisk inaktivitet 

Enligt FYSS (2015) definieras fysisk inaktivitet som avsaknad av kroppsrörelse, det vill säga 

nära den energiförbrukning vi har i vila. De individer som inte uppfyller rekommendationerna 

av fysisk aktivitet definieras som otillräckligt fysiskt aktiva. I Sverige används även begreppet 

stillasittande för att beskriva inaktivitet. Ekblom Bak (2013) definierar stillasittande som 

frånvaro av muskelkontraktioner, alltså muskulär inaktivitet i de större muskelgrupperna i 

kroppen. Detta överensstämmer med vad Elinder och Faskunger (2006) beskriver om fysisk 

inaktivitet. De menar att fysisk inaktivitet innebär en stillasittande livsstil, med liten eller total 

avsaknad av fysisk aktivitet. 
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Fysisk inaktivitet är den fjärde ledande riskfaktorn för förtida död, vilket motsvarar 5,5 % av 

Europas befolkning. Detta betyder att fysisk aktivitet är en av de absolut viktigaste faktorerna 

till att förhindra förtida död (Folkhälsomyndigheten, 2015a). 

Långvarigt stillasittande bör undvikas och därför rekommenderar FYSS, (2015) att personer 

med stillasittande arbete eller fritid ska ta regelbundna, korta pauser i form av “bensträckare” 

för att få en muskelaktivering. 

 

I studien av Healy et al. (2007) har man gjort mätningar av personer i Storbritannien och deras 

rörelsemönster under vaken tid, med hjälp av rörelsemätare, så kallade accelerometrar.  Där 

fick de fram att personerna uppnår stillasittande beteenden 9,3 timmar/ dag (56 %), 

lågintensiv aktiviteter 6,5 timmar/dag, exempel på detta är att stå upp och förflytta oss. Endast 

0,7 timmar/ dag (4 %) ägnar sig personer åt hälsofrämjande fysisk aktivitet, under den vakna 

tiden på dygnet (räknat med att man sover 7,5 timmar/ dag).  Tendensen visar även att 

stillasittandet ökar, främst bland vuxna personer. I en undersökning av Mediamätning i 

Skandinavien (2015) framkom det att den genomsnittliga svensken sitter framför teven 2 

timmar och 35 minuter varje dag. Samtidigt visar Folkhälsomyndigheten (2015b) att 15 % av 

svenska befolkningen har en stillasittande fritid. 

2.4 Tankeprocesser 
Kognition handlar om hur människan tänker och uppfattar olika händelser. Hassmèn, 

Hassmèn & Plate, (2010) förklarar att inom kognitionspsykologi betraktas människan som en 

tänkande och medvetande varelse, som skapar sina egna bilder utifrån egna erfarenheter. 

Människan tar in massor av information, bearbetar och konstruerar det till egna bilder. 

 

Det finns många olika sätt som människan bearbetar inkommande information. Människan 

använder sig av olika informationsprocesser beroende på vilken information som skall 

behandlas. En kategori inom informationsprocesser är tankeprocessen. Tankeprocessen är en 

process där människan analyserar, resonerar och tänker, för på så vis känna sig övertygad om 

sitt beslut (Ibid.). 

2.5 Motivation 
Enligt Faskunger & Hermmingsson (2005) definieras motivation som drivkraften bakom en 

persons handlingar. Bristande motivation försämrar prestationen. Motivation är ett abstrakt 
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begrepp som utgör grunden för all mänsklig verksamhet. Inom all motivation är individens 

värderingar det centrala (Hassmén et al., 2010). 

 

En person som håller sig aktiverad och drivs mot ett mål blir motiverad. Att vara motiverad 

handlar om att göra något. Detta i motsats till en omotiverad person, vilken är någon som inte 

har kraften eller inspirationen att gå från tanke till handling. Alla människor har olika typer av 

motivation och olika mycket motivation. Detta varierar ofta beroende på vad personen har för 

mål med sina handlingar. Det som ligger bakom en persons handlingar är deras attityd och 

uppsatta mål (Ryan & Deci, 2000a). 

 

Inom Self-determination theory (SDT) skiljs det mellan olika typer av motivation beroende på 

en persons orsak till handling (Ryan & Deci, 2000a)(se vidare under 2.6). En person kan 

drivas av inre motivation vilket är kopplat till inre tillfredsställelse och själva nöjet i sig, något 

som är intressant och roligt. En person kan även drivas av yttre motivation som handlar om att 

en person drivs av pengar, berömmelse, och andras beundran (Lindwall, 2011). Olika typer av 

motivation leder till skilda upplevelser och beteenden (Ryan & Deci, 2000a). 

2.5.1 Inre motivation 

På senare år har inre motivation vuxit fram inom forskningen, som en viktig och naturlig del i 

personers lärande. Inre motivation bidrar till bättre kreativitet och högre grad av lärande. 

Personer som drivs av inre motivation vill känna och uppleva glädje, njutning och 

avslappning. Dessa personer undviker även i största mån att känna av en negativ anspänning 

(Ryan & Deci, 2000a). 

 

En inre motiverad person har ett självbestämmande beteende vilket betyder att de personerna 

deltar i aktiviteter för själva aktivitetens egen skull. Detta leder till att personerna får en rolig 

och stimulerande upplevelse. Därför har en inre motiverad person bättre förutsättningar att 

bibehålla den regelbundna fysiska aktiviteten (Biddle & Mutrie, 2001). 

 

Enligt Hassmén et al., 2010) kan inre motivation delas in i tre olika typer av motivation. För 

det första kan inre motivation betraktas som en persons driv att lära sig och nå kunskap 

genom att lära sig något nytt och upptäcka saker. Personer deltar i aktiviteter för glädjens 

skull och känner en inre tillfredställelse av att lära sig något nytt. Det kan vara en idrottare 

som tränar på grund av glädjen i att upptäcka något nytt och nyfikenhet att lära sig en ny 
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kunskap. För det andra kan inre motivation handla om att uppnå något. Det kan vara själva 

nöjet med aktiviteten och tillfredställelse av att uppnå och skapa något. Det handlar inte om 

att lägga fokus på prestationsresultatet, utan om att överträffa sig själv och försöka uppnå 

något som de inte klarat av tidigare. Och för det tredje och slutligen så kan inre motivation 

kan handla om att uppleva stimulans och positiva sinnesupplevelser. Genom att en idrottare 

känner sig stark, snabb och får sin testa sin kraft under en aktivitet kan detta leda till positiva 

känslor. 

2.5.2 Yttre motivation 
Till skillnad från inre motivation så drivs personer med yttre motivation av sociala och 

materiella belöningar erfarenhet för framtiden och status som man får för att utföra själva 

aktiviteten (Ryan & Deci, 2000a). Deltagandet av aktiviteter grundar sig framförallt på de 

fördelar som dessa kan resultera i. (Hassmén et al., 2010). Därav kan den yttre motiverade 

personen känna avsaknad av kontroll på grund av den inre press denne bygger upp (Ryan & 

Deci, 2000a). Enligt studier från Robbins och Judge (2016) kommer personer med yttre 

motivation troligen att misslyckas med sin uppgift och samtidigt inte uppleva någon 

tillfredställelse i samma grad som en person med inre motivation. 

 

Enligt Hassmén et al., 2010 kan yttre motivationen delas in i fyra olika typer av kontroll:  

 

1.      Yttre kontroll handlar om en persons beteende och som motiveras av yttre belöningar. 

Detta kan jämföras med en idrottare som går till sin träning med enbart en inställning att bli 

uttagen till nästa match. 

 

2.      Introjicerad kontroll handlar om när en person börjar ta till sig andras värderingar och 

tankar och gör dessa till sina egna när en handling utförs. Handlingen som utförs är inte helt 

självvald eftersom personen känner skuldkänslor och press. Det kan vara en person som inte 

är med på fysträningen och får skuldkänslor och känner ett ”måste” att vara med på nästa 

fysträning. Detta är en handling som präglas av omgivningen och inte av personen själv. 

 

3.      Identifierad kontroll är ett beteende som individen själv har valt. Detta är ett beteende 

som betraktas som viktigt, samtidigt som aktiviteten i sig själv är tråkig. Exempel på det kan 

vara en person som går och styrketränar även fast det inte är roligt. Personen vet att det är 

viktigt för sin idrotts eller sin hälsas skull och styrketränar på grund av det. 
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4.      Integrerad kontroll innebär ett beteende där aktivitetsvalet värderas högt och 

överensstämmer med individens identitet. Det kan vara en idrottsperson som väljer att hoppa 

över att gå ut och festa med sina vänner, för att vara i optimal form inför en match. 

2.5.3 Amotivation 

Utöver inre- och yttre motivation finns också amotivation som innebär avsaknad av intention 

för en viss aktivitet. Personer med amotivation uppvisar avsaknad av motivation och har inget 

mål med deltagandet i aktiviteter. Känslor av inkompetens och brist på kontroll kännetecknas 

av dessa personer (Hassmén et al., 2010).  

 

Amotivation är enligt Hassmén et al., 2010 ett begrepp som kan delas upp i fyra olika 

kategorier där den mest förekommande definitionen av amotivation är en upplevelse av brist, 

gällande den egna kapaciteten och förmågan att klara av utmaningar. Den andra kategorin 

fokuserar på individens övertygelse att den valda strategin inte kommer att resultera i det 

önskade resultatet. Den tredje kategorin handlar om att individen upplever sitt beteende som 

allt för krävande för att vilja engagera sig i det. Och slutligen är den fjärde och sista kategorin 

kopplad till individens känslor av hjälplöshet och brist på upplevd kontroll. 

 

 

                -                        SJÄLVBESTÄMMANDE  + 

Figur 1. ”The self-determination continuum” visar de olika motivationstyperna. Desto mer en 

person är självbestämmande ökar även den inre motivationen (Deci & Ryan, 2000b) 
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2.6 Self-determination theory 
Den teoretiska utgångspunkten för denna studie bygger på Self-determination theory (SDT). 

Grunden för SDT är att människan har ett medfött behov av autonomi, kompetens och 

samhörighet. Behovet av autonomi handlar om att människan själv vill känna att ens 

handlingar utgår ifrån ett fritt val. Kompetensbehovet innebär att människan har en inre vilja 

att öka sin kompetens inom olika områden. Behovet av samhörighet handlar om en önskan att 

personer i sin närhet bryr sig om en, samtidigt som man bryr sig om andra personer i sin 

närhet. Det är viktigt för alla att känna samhörighet inom alla delar av livet (Deci & Ryan, 

2000b).  

 

Människans mål är kopplat till våra behov som är att ingå i sociala grupper och engagera oss i 

intressanta aktiviteter. Det är viktigt att engagera oss i aktiviteter som får oss att känna sig 

kompetent. Människan har ett intresse och en önskan att uppnå något vilket även medför till 

att stärka självförtroendet. Tack vare att människan vill engagera sig åt aktiviteter som är 

intressanta och viktiga bidrar det till att vi kan utöka vår kapacitet. Genom självvalda 

handlingar kan vi enklare bortse ifrån och ignorera negativa yttre påverkan (Deci & Ryan, 

2000b). 

 

Deci och Ryan, (2000b) menar att behovet av självbestämmande är viktigt för oss människor. 

Enligt SDT är det viktigt att individen har kontroll över sina val. Desto mer en person har en 

känsla av att kunna kontrollera sina val och handlingar, desto större är chansen att 

motivationen består och att personen fortsätter med dessa. Detta medför att de personer som 

tar ansvar för sin egen situation och då får stärkt motivation och enklare finner glädje i livet. 

Deci och Ryan, (2000b) förklarar även att när människor får stöd och uppmuntran av andra 

till egna initiativ ger det en ökad inre motivation.  

 

Genom inre motivation förbättras personers inlärning, prestation och välmående. När en 

handling kommer inifrån personen själv ses aktiviteten som givande och som ett nöje. Det är 

inget som är jobbigt eller plågsamt. Inre motivation är något som människan upptäcker efter 

hand, det är inget som kan skapas (Deci & Ryan, 2000b). 

 

SDT bygger på en motivationsstege, från att vara helt omotiverad inför ett visst beteende 

(yttre motivation), till att övergå till sann inre motivation, att utföra en uppgift med glädje 

(Deci, 1992).  
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2.7 Fysisk aktivitet kopplat till motivation 
Samspel mellan biologiska och fysiologiska egenskaper kombinerat med miljöfaktorer (social 

påverkan & fysisk miljö) är det som leder till olika beteenden (Sparling et al., 2000). Olika 

beteenden avgörs av olika personlighets- och miljöfaktorer. Detta möjliggör att definiera 

fysisk aktivitet som ett mänskligt beteende och kan i sin tur forskas om utifrån detta synsätt. 

Beteendeförändring eller motivation till fysisk aktivitet beskrivs som ett forskningsfält som på 

senare år fått allt mer uppmärksamhet. Flera studier där beteendeförändrings-teorier har 

tillämpats för motivation till fysisk aktivitet har visat på lovande utfall (ibid.). 

 

I studien av Loehr och Baldwin (2014) undersöktes 42 college studenter. Det man fann var att 

personer som räknades till gruppen inaktiva fann lika stor glädje i träningen som den aktiva 

gruppen. Detta trots att man i den inaktiva gruppen svarade med lägre poäng huruvida man 

förväntade att finna nöje i träningen. 

 

Det framkom även att inaktiva personer påverkas mer av engångsföreteelser och att ett 

träningspass som upplevs som för svårt eller jobbigt kan ha stark, negativ inverkan på 

framtida fysisk aktivitet. Fokus skall ligga på att finna nöje och njutning i träningen för på så 

sätt kunna skapa en rutin eller beteende för regelbunden fysisk aktivitet (Loehr & Baldwin, 

2014). 

 

Enligt Wester-Wedman (1988) dominerar till början den yttre motivationen för att sedan 

övergå till inre motivation för att motionera. Gourlan, Trouilloud och Sarrazin (2013) 

beskriver hur de med hjälp av SDT har visat på att överviktiga ungdomars motivation till 

fysisk aktivitet i första hand inte styrs av interna motivationsfaktorer. För dessa ungdomar är 

hälsoaspekten den största faktorn till att hålla sig fysiskt aktiva. Däremot tillskrivs inre 

motivation som en viktig aspekt när det gäller långvarig och regelbunden fysisk aktivitet. Att 

personerna känner att de utför en uppgift utifrån egen fri vilja är ett måste för att vara fysiskt 

aktiv. 

Ferrand, Perrin och Nasarre (2008) har undersökt patienter med diabetes typ 2. Studien visade 

på att alla deltagare drevs av inre motivationsfaktorer till fysisk aktivitet även om faktorerna 

skiljde sig utifrån om deltagarna var män eller kvinnor. Kvinnliga deltagare uppgav oftare 

vikten av att känna ett känslomässigt stöd genom att ingå i en grupp och att göra saker 
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tillsammans som en viktig del av motivation till FA. En känsla av välmående och positiv 

kroppsuppfattning var också viktiga faktorer. Bland de manliga deltagarna var 

motivationsfaktorer kopplade till att öka sin kunskap och skicklighet, samt att förbättra hälsan 

(Ferrand et al., 2008) 

 

Korkiakangas et al., (2011) har undersökt personer med hög risk för typ 2 diabetes. Varje 

deltagare fick en varsin stegräknare och blev tillsagda att träna och skriva träningsdagbok. 

Studien visade att deltagarna hade en positiv attityd att öka sin fysiska aktivitet under studien. 

Med hjälp av rådgivning fick deltagarna bättre insikt av att förändra sina motionsvanor. 

Viktiga motivationsfaktorer som deltagarna uppgav för att bli mer fysiskt aktiv var glädje och 

njutning från träning, sociala relationer i samband med träning, uppmuntran från andra, 

hälsoeffekter av träningen och målet med viktkontroll motiverade personerna att ägna sin åt 

fysisk aktivitet (Korkiakangas et al., 2011). 

3.0 Problemformulering 
Livsstil som begrepp beskrivs enklast som ett visst beteende som styrs av olika faktorer 

kopplat till motivation. En fysiskt inaktiv livsstil har på senare år ökat drastiskt, med 

allvarliga konsekvenser som leder till försämrad hälsa och förtida död.  

 

Vi vill med denna studie undersöka vilka motivationsfaktorer som kan tänkas hjälpa personer 

att hålla sig fysiskt aktiva. Vår förhoppning är att hjälpa inaktiva personer med deras 

tankeprocesser, vilket på längre sikt kan leda till förbättrad hälsa och livskvalitet.   

4.0 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka tankeprocesser hos arbetsrelaterade stillasittande personer 

gällande motivation till regelbunden fysisk aktivitet. 

 

Frågeställningar: 

 Vilka yttre faktorer motiverar till regelbunden fysisk aktivitet? 

 Vilka inre tankeprocesser kan leda till regelbunden fysisk aktivitet? 
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5.0 Metod 

5.1 Val av metod 
Författarna har valt att använda en intervjustudie eftersom det intressanta är en djupare 

förståelse kring vad som motiverar stillasittande arbetande personer att vara regelbundet 

fysiskt aktiv. Enligt Trost, (1997) är intervjustudier ett bra sätt att få utökad information och 

kunskap om ett visst ämne. Den här studien syftar till att få fram vad som motiverar till 

regelbunden fysisk aktivitet. Därför är en intervjustudie bra eftersom detta ger en inblick i 

intervjupersonernas egna tankar och idéer, vilka utgår från deras erfarenheter och upplevda 

vardag i hem- och arbetsmiljö (Hassmén & Hassmén, 2008). 

5.2 Urval 
För att välja intervjupersoner har vi använt oss av ett snöbollsurval. Detta innebär att vi har 

varit i kontakt med flera personer som hjälpt oss att hänvisa till de personer som skulle 

användas för intervjuerna (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

Samtliga intervjupersoner skulle uppfylla FYSS (2015) rekommendationer för vad som 

beskrivs gällande fysisk aktivitet. Kriterierna för intervjupersonerna var att dessa skulle vara 

motionärer och vara fysiskt aktiva i minst 150 min/vecka, uppdelade på 3 planerade 

träningspass/vecka (ibid.). Till träning räknades all form av rörelse där man planerat att vara 

fysiskt aktiv, exempelvis promenader, jogging, motionscykling, ägna sig åt bollsporter och 

styrketräning. De kriterierna hämtades utifrån FYSS (2015) rekommendationer för 

regelbunden fysisk aktivitet, Ytterligare kriterier för intervjupersonerna var att dessa skulle 

jobba heltid med ett stillasittande arbete. 

 

Genom mailkontakt fick vi tag på sex stycken personer från tre olika företag. Av dessa var två 

stycken kvinnor och fyra stycken män i blandade åldrar. Intervjupersonernas yrken vara alla 

präglade av många timmars stillasittande arbete. 

Deltagarna tränade mellan 2-9 träningspass i veckan. Den fysiska aktiviteten som deltagarna 

utövande var bland annat styrketräning, löpning och promenader (ibid.).   

5.3 Intervjuernas genomförande 
Intervjupersonerna blev kontaktade via mail eller telefon då de fick information om studiens 

syfte och tillfrågades om de ville delta. När personer hade tackat ja fick de bestämma tid och 

plats då intervjuerna skulle genomföras. Enligt Kvale och Brinkman (2009) var det viktigt för 



11 
 

att intervjupersonerna skulle känna sig trygga och slippa stressiga situationer. Samtliga 

intervjuer genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats. 

 

Intervjuerna som genomfördes i den här studien använde sig av en halvstrukturerad intervju. 

Under intervjun användes öppna frågor med förslag på teman och relevanta frågor (se bilaga 

2) utifrån studiens syfte. För att få djupare förståelse användes även förklarande, 

förtydligande och specificerande frågor. Under intervjun hade intervjuarna möjlighet att ändra 

ordningsföljd på frågorna och förändringar i frågornas form. Det utgick utifrån vad som var 

mest lämpligt utifrån varje intervju för att få ut så mycket som möjligt av varje berättelse 

(Kvale, 1997). Under intervjun lät författarna intervjupersonerna styra ordningsföljden på 

frågorna till viss del. Det var för att inte behöva avbryta intervjupersonernas berättelse och få 

bättre flyt under intervjun (Trost, 1997). En intervjuguide användes för att strukturera upp 

intervjuerna (Kvale och Brinkman, 2009). Det var även ett verktyg för att intervjuerna ska 

vara väl planerade och innehålla samma delar (Trost, 1997).  

 

 

Innan intervjutillfället genomförde vi två pilotintervjuer för att se om frågorna var kopplade 

till syftet och om frågorna var lätt att förstå. Pilotintervjuerna var även en hjälp för oss att 

träna på intervjusituationer. Efter pilotintervjuerna fick vi respons från deltagarna att vi skulle 

ändra på några frågor för att det skulle bli lättare att förstår och vara mer kopplade mot syftet. 

Enligt Kvale och Brinkman, (2009) är det viktigt att intervjufrågorna är korta och enkla. 

 

Vid intervjutillfället blev respondenterna informerade om studiens syfte, att de kunde dra sig 

ur studien när som helst och att de kommer vara anonym i studien. Intervjuerna pågick mellan 

20-40 minuter. Inspelningsfunktionen som användes för att spela in intervjuerna var 

röstmemon på en Iphone och en Ipad. 

 

Båda författarna till denna studie deltog under samtliga sex intervjuer. Enligt Trost, (1997) är 

det viktigt att båda intervjupersonerna är samspelta för att få ut så mycket information som 

möjligt och få bättre förståelse. Under intervjuerna agerade en av oss intervjuare och ställde 

frågor och följdfrågor medan den andre agerade aktiv lyssnare och kunde göra instick och be 

intervjupersonen utveckla, förklara eller bekräfta vad som sagts. Målet var att respondenterna 

skulle beskriva så mycket som möjligt om vad det var som motiverade dem till att hålla på 

med regelbunden träning. 
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Efter att intervjuerna hade spelats in har dessa transkriberats och skrivits ned ordagrant vad 

som sagts. Det var den första delen av förberedelserna innan analys av data utfördes. 

5.4 Analys  
Efter att alla intervjuer var transkriberade läste båda författarna igenom alla texter för att på så 

sätt få en övergripande bild om innehållet. Genom att använda överstrykningspennor i flera 

olika färger kunde de transkriberade texterna brytas ner i flera olika stycken. De överstrukna 

styckena delades upp i olika kategorier utifrån ord och beskrivningar, vars innehåll beskrev 

samma sak. Detta stämmer överens med vad Hassmén och Hassmén (2008) beskriver som ett 

manifest analyssätt, vilket omfattar det som finns nedskrivet och speglar den ytliga strukturen. 

Detta analyssätt bortser från att det finns dolda undermeningar i det intervjupersonerna svarat 

(ibid.).    

 

5.5 Etiska övervägande 
Det finns fyra allmänna huvudkrav som måste uppfyllas för att intervjuerna för forskningen 

skall kunna genomföras. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjuerna kunde 

genomföras fick varje respondent ett missivbrev, se (bilaga 1), som de fick ta del av. 

 

 

Första kravet var informationskravet och det innebär att forskaren informerar deltagarna om 

studiens syfte och vilken uppgift deltagarna har i studien. Samtidigt informeras deltagarna att 

det är frivilligt att delta i studien och de har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst. 

 

Enligt samtyckeskravet har deltagarna rätt att bestämma själv över sitt deltagande i studien. 

Deltagarna har rätt att bestämma själv om de vill delta, hur länge de vill delta och på vilka 

villkor de ska delta. Om de vill avbryta sitt deltagande ska det inte medföra några negativa 

konsekvenser för dem. 

 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet som ska uppfyllas och det går ut på att skydda 

deltagarens identitet. I rapporten har varje deltagare fått ett nummer istället för sitt namn 

vilket gör att deltagarna inte kan identifieras utifrån datamaterialet och det går inte heller att 

identifiera på vilka arbetsplatser dessa personer arbetar. 
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Det material som samlats in kommer endast läsas av forskarna till studien. Insamlat 

datamaterialet kommer endast att användas till att svara på studiens syfte och frågeställningar 

och kommer raderas efter avslutat arbete. De gör att nyttjandekravet är uppfyllt (Ibid.). 

5.6 Reliabilitet och validitet 
Intervjuerna utgick från en och samma intervjuguide med tydligt utformade frågor, för att på 

så sätt minska missförstånd. Detta var även något författarna jobbade med innan intervjuerna i 

och med genomförda pilotintervjuer där frågornas ordningsföljd och formuleringar prövades 

och reviderades, så kallad test-retest relibilitet där upprepbarheten kontrolleras (Hassmén & 

Hassmén, 2008). 

 

De båda forskarnas tolkningar av intervjuerna jämfördes med varandra. Detta för att kunna 

göra en bedömning om tillförlitligheten av analys och resultat. En god överensstämmelse 

sågs, vilket beskrivs av Hassmén och Hassmén (2008) vara en viktig del för att kunna styrka 

en studies reliabilitet och den interna reliabiliteten. 

 

Då endast sex personer ingick i studien och två av dessa jobbade med idrottsfrågor och 

ytterligare en var utbildad inom hälsopedagogik, skulle detta kunna inverka på de svar som 

gavs vid intervjuerna eftersom personerna redan har fördjupad kunskap inom ämnet.  

 

Forskarnas egen bakgrund som idrottsvetare skulle även detta kunna ha en viss påverkan av 

tolkningarna av resultatet, där god kännedom om ämnet kan ha både negativ inverkan med 

ledande frågor, men samtidigt ökad reliabilitet tack vare expertis inom det forskade området 

(Kvale, 1997). 

 

Trost (1997) beskriver att reliabilitet och validitet inom en kvalitativ studie är en 

motsägelsefull process. Det innebär att författarna utan egna förutfattade meningar och 

ledande frågor trots detta skall klara av att standardisera sitt arbete så gott det går. Detta är 

något författarna lagt mycket tanke vid. Genom att skapa en intervjuguide och testa denna mot 

två pilotintervjuer är tanken att validiteten stärkas, för att på så sätt utforma intervjufrågorna 

för att dessa verkligen svarar till det syfte som studien ska undersöka. Detta stämmer överrens 

med vad Trost (1997) beskriver om ett arbete verkligen undersöker rätt sak. Vid 

transkribering av inspelad data valdes ett språk så nära talspråket som möjligt, för att på detta 
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sätt inte missa essentiella delar som kunde leda till misstolkningar för senare analys. Tanken 

med detta var att öka reliabiliteten i arbetet. Det var sex personer som ingick i studien. Detta 

ligger inom radien för vad som anses kunna utgöra en generaliserbarhet, där 5 - 25 personer är 

en rekommendation (Kvale, 1997). 

6.0 Resultat 
Här nedan presenteras de olika kategorierna från analysen som beskriver vad som motiverar 

respondenterna att vara regelbundet fysiskt aktiv. Från analysen framkom sex kategorier som 

var: lust och glädje, hälsa och välbefinnande, kompetens och utveckling, planering, socialt 

och bekräftelse. I kategorierna beskrivs skillnader och likheter i vad som motiverar 

respondenterna genom förklarande text och citat. Följden för kategorierna utgår från vad 

författarna uppfattade som att intervjupersonerna tyckte var viktigast för motivation till 

regelbunden fysisk aktivitet. 

6.1 Lust och glädje 
När författarna frågade intervjupersonerna vad som var viktigast med träningen framhöll 

majoriteten av intervjupersonerna att träningen skall vara någonting som är roligt eller kul – 

något som är lustfyllt. Intervjuperson 1 svarade med övertygelse att det som motiverar till 

träning är att träningsformen som skall utövas är rolig och att det känns kul. 

”Det viktigaste är att det är kul. Jag måste hitta en träningsform som är rolig”. 

(intervjuperson 1) 

 

Detta var även något som intervjuperson 2 beskrev när författarna frågade hur tankarna gick 

inför ett enskilt träningspass. Resonemanget gick att träning var förknippat med olika 

sinnestämningar och att utebliven träningen gav en känsla av ånger och skam. Likväl beskrev 

intervjuperson 2 att när denna väl fann en kontinuitet i träningen var humöret alltid på topp 

och träningen sågs endast som något roligt.       

”Om jag är igång i det då är de kul då åker jag ju och tränar för att det är 

roligt” (intervjuperson 2) 

 

Intervjuperson 3 beskrev genom ett humoristiskt vardagsexempel hur en cykeltur till jobbet 

kan övergå till att bli ett tävlingsmoment. Det roliga för intervjupersonen låg inte i själva 

tävlingsmomentet utan grundade sig i att kroppens fysiska status kunde bibehållas och 

prestera på en viss nivå, trots ökande ålder.   
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”Det tycker jag också är lite kul då man är 42 och kan cykla förbi de som 18 år 

eller sådär. Jag bjuder på det, men så är det” (Intervjuperson 3) 

 

Även för intervjuperson 4 var kroppens fysiska status viktig att bibehålla och att träningen i 

sig var något roligt.  

  ”man ska träna, för att hålla en fysisk status måste jag träna. Och att jag 

tycker det är kul att träna. Det är roligt”.(intervjuperson 4) 

 

Intervjupersonerna beskrev även huruvida träningen gav en långvarig effekt på bland annat 

humöret. Får många gav ett träningspass tidigt på morgonen en uppåtsving för välmåendet 

och hela arbetsdagen beskrevs som lättare. 

 

Intervjuperson 3 beskrev detta utifrån ett resonemang kring sitt beteende på sin arbetsplats. 

”Den här effekten som du får på vakenheten, på humöret och även då faktiskt på 

en viss del av beteendet med. Det är lättare att ringa samtal som kanske är lite 

obekväma och så där för man har den där grundglädjen någonstans i kroppen 

då under arbetsdagen” (Intervjuperson 3) 

 

Glädjen till träningen behöver inte bara uppstå under själva utövandet. Intervjuperson 5 

uppgav hur denna blev inspirerad och såg det som något roligt att pröva nya träningsformer. 

Nyfikenhet och strävan efter ny kunskap en viktig del inom inre motivation och ger 

människor en känsla av glädje och tillfredställelse. 

”Jag tittar jättemycket på idrott, så klart man blir motiverad och vill testa olika 

saker man kanske inte hållit på med tidigare. Det här ser ju roligt ut och då 

testar jag på det”.(Intervjuperson 5) 

 

Författarnas tolkning utifrån intervjupersonernas svar var att inre motivationsfaktorer som var 

mest förknippat med regelbunden fysisk aktivitet. Även om olika skäl angavs till varför 

intervjupersonerna blev motiverade till att träna var den främsta huvudanledningen att 

aktiviteten i sig var rolig och gav stimulans. En positiv sinnesupplevelse eller en upplevelse 

av stimulans är några exempel på inre motivation. Inre motivation är den främsta anledningen 

till att personer klarar av att skapa bestående beteenden och därmed fortsätta med regelbunden 

fysisk aktivitet. 
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6.2 Hälsa och välbefinnande 
Det framkom i intervjuerna att respondenterna tränade för att undvika negativa konsekvenser 

som sjukdomar, skador och åldrande. Det framkom att träning gav positiva effekter för deras 

välbefinnande. Träning var ett bra sätt för respondenterna att rehabilitera sina kroppar. Detta 

resulterade till förbättrade kroppsfunktioner och ökade möjligheter att utföra fler självvalda 

aktiviteter.  

 

För intervjuperson 5 handlade hälsa och välbefinnande om att förebygga skador och andra 

komplikationer till följd av inaktivitet. Intervjupersonen beskriver hur självreflekterande 

hjälpt till att återfå motivation till träning och att det i grund och botten handlar om att träning 

resulterar i ett bättre fysiskt och psykiskt välmående.    

 

“jag kommer alltid tillbaka till att, ja men slutar jag träna då kommer jag få 

problem ganska snart med både nacke, rygg och jag kommer inte orka lika 

mycket” (intervjuperson 5) 

 

En av de viktigaste faktorerna när det gällde att må bra för respondenterna var den psykiska 

effekten. Det var viktigare att må bra fysiskt och psykiskt än att träna för utseendets skull. Det 

framkom i intervjuerna att den uppiggande effekten var en viktig faktor för att fortsätta med 

regelbunden träning. Genom träning orkade intervjupersonerna mer både på jobbet och på 

fritiden. Träningen beskrevs även ge ett lugn och bidrog till ett mer balanserat humör. Några 

av intervjupersonerna beskrev träningen som en metod att påverka det psykiska välmåendet 

på ett positivt sätt.   

“Jag tror på något sätt om kroppen mår bra, så mår man bra psykiskt också. På 

samma sätt om man mår dåligt psykiskt så tror jag att motion kan vara till hjälp 

faktiskt” (intervjuperson 1) 

 

Intervjupersonerna beskrev att det bästa med träningen var att den tillförde bestående positiva 

fysiska och psykiska effekter. Det viktiga var inte att vara bäst under själva träningspasset 

utan träningens positiva effekter. De positiva effekterna efter ett träningspass var att 

intervjupersonerna hade samlat på sig energi till att orka hela dagen med jobb och 

fritidssysslor i hemmet. Efter ett genomfört träningspass framkom det även att 

intervjupersonerna sover bättre, äter bättre vilket bidrog till att de mår bättre och får mer ork, 
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både psykiskt och fysiskt på jobbet. De hade bättre ork och motivation vilket bidrog till att de 

blev bättre medarbetare.   

”Jag märker ju skillnaden i hur jag fungerar bättre både här och som pappa 

och man hemma liksom i familjen om jag får träna. Jag tror nog att det skulle 

bli, jag skulle bli en sämre medarbetare och kollega” (Intervjuperson 3) 

 

Hälsoeffekterna var framförallt märkbara under de perioderna som intervjupersonerna inte 

tränade. Intervjuperson 5 beskrev att denna hade en längre period då träningen inte låg i 

fokus. Under denna tid gick personen upp i vikt och var inte bekväm med sig själv. Samtidigt 

beskrev denna att humöret och sömnen blev försämrad. Det kan hänga ihop med att denna 

började tycka sämre om sig själv pågrund av sviktande självkänsla, vilket ledde till ett sämre 

psykiskt välmående. 

“Ja det har det gjort och jag gick ju upp tio kilo i vikt ganska snabbt. Ja men 

kände mig ofräsch. Gillade inte den man såg i spegeln, när man duschade och 

så där och det var egentligen startskottet för mig till att börja träna igen” 

(Intervjuperson 5) 

 

Av de svar som framkom såg författarna ett klart samband gällande fysisk och psykisk hälsa. I 

och med detta blev författarnas tolkning av denna motivationsfaktor är som två sidor av ett 

mynt. Den ena sidan är en känsla av att vara helt uppslukad i en aktivitet. Ett tillstånd där 

uppgiften tar upp all uppmärksamhet, där tidsrymd och självmedvetenhet försvinner. Detta 

leder till stärkt självkänsla, tackvare lyckat utförande av en utmanande bedrift.  

 

I detta skede ger träningen en förhöjd känsla av välmående och påverkar flera plan av en 

persons vardag. Likväl kan välmående grunda sig i att känna skuld och att den egna synen på 

sig själv är av negativ art. Denna skuldkänsla tolkade författarna ändå som en känsla som mer 

sporrade till att sätta igång med en aktivitet än att få motsatt effekt.  

6.3 Kompetens och utveckling 
Intervjupersonerna nämnde både yttre och inre utmaningar som en del av 

kompetensutveckling genom träning, samt det mentala eller det rent fysiska, kroppsliga.  

 

Det intervjuperson 1 diskuterade var huruvida kunskapen om sig själv och den egna 

prestationsförmågan påverkade mentaliteten. Genom att träna beskrev deltagaren hur nya 
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upptäckter om sig själv och sin fysiska potential hade positiv effekt på både självförtroende 

och självkänsla. En person som överträffar egna förväntningar och en strävan efter detta har 

ett starkt samband med inre motivation.  

”Jag har lärt mig att jag orkar mer än vad jag tror, att jag kan mer än vad jag 

tror. Sen har jag lärt mig om min träning att jag mår bra av det. Att jag orkar 

mycket mer psykiskt och ja, det gör mig stark som person också. Jag skulle även 

vilja säga att jag har bygg bättre självförtroende och självkänsla genom 

träningen”.(Intervjuperson 1) 

 

Genom träning har intervjupersonerna lärt känna sig själv bättre vilket resulterade i att dessa 

blev lugnare och tryggare i sig själv. Kroppskännedom var för flera av intervjupersonerna en 

av de viktigaste erfarenheterna dessa fått genom träningen. För vissa handlade det om att lära 

sig tyda kroppens signaler om någonting kändes fel eller lärdomen hur kroppen svarar bäst på 

träning och de upplevda hälsofördelarna. 

”Jag skulle säga att det viktigaste är nog kroppskännedomen. Jag känner direkt 

när något är fel. Och har också, jag är inte i mål, men har blivit bättre på att 

lyssna på de signalerna för ibland kan man ju konstatera att ja men nu är det 

något fel”.(Intervjuperson 3) 

 

Att utveckla en spetkompetens utifrån specialintresse var för flera av intervjupersonerna ett 

ytterst viktigt moment och förhöjde motivationen ytterligare. Utveckling handlade till 

exempel om att utmana den egna prestationsförmågan för att på så sätt förbättra sig inom en 

specifik tränings- eller idrottsgren.      

”Utmaning är just att orka eller kanske höja ribban lite. Sen behöver det inte 

var jättekliv tycker jag. För mig kan det vara att i marklyft 5kg mer eller vad det 

kan vara. Eller att jag orkar springa längre”.(Intervjuperson 1) 

 

För att utvecklas ytterligare inom träningen uttryckte flera av respondenterna ett behov av att 

variera och hitta nya former av träning. Detta för att antingen utvecklas ytterligare inom 

träningen eller för att kroppens funktion inte för tillfället tillät en viss typ av träning. Det enda 

sättet för flera av deltagarna att kunna fortsätta med regelbunden fysisk aktivitet var att finna 

andra lösningar. 
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En av de viktigaste sakerna för att fortsätta med regelbunden fysisk aktivitet var enligt 

intervjuperson 5 att prova på olika aktiviteter. Detta resulterar i ett brett utbud av aktiviteter 

som går att använda sin av. Genom att ha bred kunskap inom olika idrottsområden är det 

lättare att hitta motivationen till några av dessa aktiviteter. 

”Jag vill hålla igång och då är det lättare att motivera sig genom att testa sig 

genom olika saker och hitta kanske det här tycker jag är roligt nu och det 

kanske jag håller i säg 1 eller 2 år. Sen kanske man byter inriktning och då 

kanske gym är roligt sen, man testar massa olika grejer. Det tror jag är nyckeln 

till att kunna fortsätta hålla på”.(Intervjuperson 5) 

 

Att inspirera och lära andra var något som intervjupersonerna ansåg som en av fördelarna de 

fått med sig utav sin träning. Den kunskap som intervjupersonerna själva har fått med sig och 

lärt sig av sin egen träning har dessa kunnat dela med sig av till andra. Att inspirera och visa 

andra att det går att träna även fast det kan finnas situationer som är svårare då man kan ha 

hinder på vägen. De får en positiv känsla när de får möjligheten att visa och inspirera andra. 

Flera av intervjupersonerna såg det som problematiskt att vi idag inte rör på oss som vi borde 

eller att det finns ett sjukligt fokus på vad som är hälsosamt och de kroppsideal som bland 

annat framställs på sociala medier.    

”Ja men alltså jag kan väl ha nytta av det genom att lära andra, jag har ju, ja 

man har ju läst på och jobbat inom idrott väldigt länge och har lärt sig hur 

kroppen funkar och jag jobbar lite extra som PT om man säger så, jag har gått 

utbildning inom de och då kan man ju ha med sig det i och hjälpa folk att 

motivera sig för att komma igång och träna, det tycker jag är viktigt”. 

(Intervjuperson 5) 

 

Utifrån intervjupersonernas svar såg författarna flera olika utfall gällande kompetens och 

utveckling. Författarna såg framförallt två kategorier där lärdomen handlade om den egna 

kroppen eller att nå ut med egen kunskap till andra. Författarna tolkade att den egna 

kroppskännedomen var kopplat till prestationsförmåga utifrån kroppens eventuella 

begränsningar eller tidigare mentala spärrar, det vill säga även det psykiska. En inre 

motivation eller drivkraft att föra sin kunskap vidare tillhörde som ovan nämnt den andra 

kategorin. Författarna tolkade det som att kunskap väcker medvetandet och sträcker sig längre 

bort än enbart ett individualistiskt perspektiv.   
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6.4 Planering 
Något som var gemensamt för intervjupersonerna var att planera sina träningspass i förväg var 

viktigt för att det skulle bli av. Något som var viktigt för motivationen var att i förväg veta 

vad för träning som skulle genomföras så att de var väl förberedda på vad de ska genomföra 

för träning. Att de i förväg har avsatt en speciell dag för när träningen ska genomföras. 

Det var viktigit att veta någon dag i förväg vad deltagarna skulle genomföra för träning. De 

bidrog till att de mentalt kunde förbereda sig på vad de skulle träna. Det gjorde att de blev 

motiverade några dagar innan själva träningspasset skulle genomföras. 

 

Intervjuperson 5 beskriver att det är viktigt att ha planerat in tid i sin kalender när träningen 

ska genomföras. Har det avsatts en tid på dagen för träningen kan dagen planeras bättre med 

arbete, träning och fritidssysslor. Intervjuperson 5 menar att denna är väl förberedd på hur 

dagen ska se ut och vad som ska göra.  

”Jag tror det är viktig för mig att ha någon slags planering, att man har satt tid 

för att träna. Att man är lite förberedd och så”(Intervjuperson 5) 

 

Intervjuperson 1 beskriver också att planering var viktigt för att träningen ska bli genomförd. 

Det krävs framförhållning för att få plats på gruppträningarna. Då är det extra viktigt att vara 

ute i god tid och planerar eftersom annars blir gruppträningspassen fullbokade. 

”…Då har man bokat ett pass och det måste man göra 3 dagar innan för att få 

platts. Då vet man 3 dagar innan att man ska träna”(Intervjuperson 1) 

 

Har intervjuperson 2 bestämt sig för att köra enduro (motorcross) en dag krävs det en del 

planering för att kunna genomföra körningen. Eftersom en körning nästan tar en dag måste 

denna var ute i god tid för att kunna avsätta den tiden för att kunna genomföra sin aktivitet. 

”man har planerat en körning för då är det så mycket tid som man har satt av 

för det då är det nästan en hel dag nästan om det är på helgen” (Intervjuperson 

2) 

 

Att genomföra den träningen respondenterna hade bestämt sig för att utföra var viktigt att den 

också genomfördes. Det bidrog till att de får positiva tankar och ett mål att klara av under 

träningen. 
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Både intervjuperson 1 och 4 uppgav att den träning som de hade bestämt skulle genomföras 

körde de också. Även fast de kunde ha en dålig dag så gick de ut och sprang i alla fall. Det var 

viktigt att de själva bestämde över sin träning och vad de skulle köra. Intervjuperson 1 

menade också att denna gärna körde lite extra än vad denna hade bestämt. 

”Har jag bestämt 10km så är det så. Jag vill genomföra det jag har tänkt men 

gärna flytta fram mina gränser” (Intervjuperson 1) 

 

”Jag brukar alltid försöka bestämma mig i förväg om jag ska springa och hur 

långt jag ska springa… Har jag bestämt att springa så då ska man springa. Det 

är liksom inget, man får försöka få bort de dåliga negativa tankarna” 

(Intervjuperson 4) 

 

Dessa två citat ovanför från intervjuperson 1 och 4 beskrev att dessa personer själva hade 

bestämt vad de skulle träna. Detta sågs som ett tydligt tecken på inre motivation. 

 

Struktur och planering uppfattade författarna som en viktig del för intervjupersonerna. 

Författarnas tolkning av det hela var att detta hjälpte respektive intervjuperson att skapa sig 

mentala bilder av hur träningen skulle genomföras och utforma en klar målbild. 

6.5 Socialt 
Några av deltagarna ansåg att det sociala i träningen var minst lika viktigt som träningen i sig, 

medan andra hellre tränade själva. Det som framkom av de personerna som tränade själva var 

att de ändå fick ökad motivation genom att träna med andra personer och såg det som en rolig 

grej.  

 

Intervjuperson 2 menade att gemenskapen i träningen var en viktig faktor för att träningen 

skulle bli genomförd. Det sociala i träningen var en faktor som bidrog till ökad motivation att 

gå till sina träningar. 

”Jag ska inte sticka under stolen att gemenskapen i träningen är väldigt viktig 

för mig” (intervjuperson 2) 

Flera av intervjupersonerna blev motiverade när de hade bokat ett gruppträningspass att gå på. 

Det var en rolig och social aktivitet där de hade möjlighet att lära känna andra personer och ett 

socialt sätt att träffas på samtidigt som de tränade.  Intervjuperson 1 beskrev att gemensamma 
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träningspass gav upphov till möten med nya människor, personer med likasinnade intressen 

som denna inte skulle träffat annars.  

”Sen tycker jag det är socialt med träning, iaf på passen jag går. Man lär känna 

nya människor och sådana jag aldrig hade träffat om jag inte gick och tränade 

(Intervjuperson 1) 

 

För de personer som hellre tränade själva kunde de öka sin motivation till sin träning genom 

att ibland träna med andra personer eller i en grupp. Intervjuperson 4 beskrev att denna oftast 

tränade själv och att det var skönt att planera in sin träning när den passade bäst. Men 

samtidigt beskrev intervjuperson 4 att gruppträning var ett bra komplement till sin egen 

träning, där denna fick möjlighet att träna och spela tillsammans med andra personer.   

”Jag tycker gruppträning är kul. Det är roligt att träna i en grupp, spela 

innebandy eller så. Det är roligt att göra lite lagaktiviteter ibland också, att 

varar med andra också än att bara springa själv”(Intervjuperson 4) 

 

För intervjuperson 6 var det sociala med träningen väldigt viktigt då denna tränade lagidrott 

förut. Genom gruppträning kunde denna ingå i ett socialt sammanhang samtidigt som denna 

utförde sin fysiska aktivitet. Under träningen kunde denna öka sin motivation genom att få 

stöd och uppmuntran från sina lagkamrater. Efter en skada som stoppat intervjupersonen att 

fortsätta med lagidrott var individuell träning enda alternativet att fortsätta träna. Avsaknaden 

av gruppträningen fanns fortfarande kvar, men utifrån sina skador hade denna accepterat sin 

situation att träna individuellt.  

”Jag älskar gruppträning liksom sen fotbollen… Men det är inte samma sak 

som en lagidrott när man kommunicerar liksom. Så det var jättejobbigt i början, 

jag saknar det jättemycket liksom, det sociala som kommer med träningen men 

nu har jag lärt mig att jag trivs nog ganska bra att träna själv nu och som sagt i 

och med att inte kroppen är så funktionell som många andras kroppar 

liksom”(intervjuperson 6) 

 

Av det författarna kunde utläsa av svaren var gemenskap och det sociala för många en bonus. 

Dock såg författarna ett klart samband med att det för de flesta var viktigare att själv kunna 

styra över sin egen träning och inte vara allt för beroende av vad andra tränade. 
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6.6 Bekräftelse 
När författarna frågade hur intervjupersonerna reagerade om de fick bekräftelse från andra 

personer för sin träning var det ingen som direkt sa att de var en viktig motivationsfaktor för 

att fortsätta med regelbunden träning. Annars kunde författarna utläsa att de blev motiverade 

och att de kände glädje av att fortsätta träna.  

 

Några av intervjupersonerna tyckte det var roligt att få bekräftelse från andra personer. När de 

hade gjort något bra och fick bekräftelse blev de extra motiverade. Men samtidigt beskrev 

intervjupersonerna att de tränade enbart för sin egen skull och de inte behövde bekräftelse för 

att motivera sig för att träna. Det var viktigt för intervjupersonerna att själva ha vetskapen om 

att fysisk status var något de måste träna upp själv för att få. Genom att ha den kunskapen fick 

de motivation att fortsätta med regelbunden fysisk aktivitet.   

”Bekräftelse är väl alltid kul. Det är väl klart att folk nu på slutet har sagt; gud 

vad stark du är. Det är kul att slå killarna, så någon slags bekräftelse vill man 

ju ha. Men där av så tränar jag ju för min skull och kanske inte för andras” 

(Intervjuperson 1) 

 

Samtidigt kunde författarna utläsa att flera av intervjupersonerna blev mer motiverade när de 

fick bekräftelse. De fick mer energi och en positiv självbild. Denna energi kunde de ta fram 

vid ett senare träningstillfälle. För flera personer handlade bekräftelse till viss del om fåfänga. 

Komplimanger om intervjupersonernas träning var något de kunde bära som med sig under en 

längre tid, ibland upp till flera år.    

”Det är alltid trevligt. Det är det. Det blir en energiboost av att få bekräftelse, 

fan du ser ju fit ut eller fan det där ser ju bra ut eller bra resultat när du var 

med i någon tävling. Klart det motiverar till att fortsätta, så är det ju” 

(Intervjuperson 5) 

 

Intervjuperson 2 kände att det var viktigt att ha en person som denna hade förtroende för i sin 

träning. Det var viktigt att få feedback för att kunna utvecklas inom sin sport. För att kunna 

utvecklas inom sin sport var feedback viktigt för att kunna bli bättre. Samtidigt som denna 

blev bättre blev det ännu roligare att träna.  

”Om jag verkligen ska få ut någonting av min träning så känner jag att det är 

viktigt att träna med någon som jag har förtroende för som jag kan ta kritik 

ifrån lite grann. För jag tycker de är viktigt att jag gör rätt”(Intervjuperson 2) 
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Otaliga gånger påpekades det av intervjupersonerna att bekräftelse inte alls var viktigt för 

dem. Men lika motsägelsefullt uttrycktes det alltid, med ett leende eller en glad ton att 

kommentarer om fysik eller att man tränade på rätt sätt var någonting roligt. 

Sammanfattningsvis var vår tolkning att bekräftelse ändå borde ses som en viktig 

motivationsfaktor för regelbunden motion. Bekräftelse från andra personer räknas som en 

yttre motivationsfaktor och kan för många vara en bra hjälp att fortstätta vara regelbundet 

fysiskt aktiv.  

7.0 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Lust och glädje 

I denna studie framkom det att glädjen och välmående var de två främsta anledningen till 

varför intervjupersonerna ägnade sig åt fysisk aktivitet. Bland flera beskrevs träningen som 

något roligt och kul. Att något är roligt och lustfyllt och ses som ett rent nöje, beskrivs av 

Ryan och Deci (2000a) vara kopplat till en persons inre motivation och är enligt Loehr och 

Baldwin (2014) det mest betydande för att skapa ett bestående beteende till regelbunden 

fysisk aktivitet. Den inre motivationen var även den största anledningen Biddle och Mutrie, 

(2001) såg för att personer skulle bibehålla sin regelbundna träning.  

 

Den positiva effekten av träningen på humöret var även det något som framkom av 

intervjuerna. Antingen som något tillfälligt under ett visst skede eller som något mer 

bestående under till exempel en hel arbetsdag. Enligt Hassmén et al. (2010) handlar detta om 

den inre motivationen som är tätt kopplat till att känna att en viss aktivitet ger stimulans och 

en positiv sinnesupplevelse. I enlighet med vad Deci och Ryan (2000b) beskriver med 

modellen ”The self-determination continuum” är lust och glädje kopplat till den inre 

motivationskategorin. Denna kategori beskriver hur en person drivs av att något som är roligt, 

av att nå kunskap, uppnå något och att uppleva stimulans. Detta skapar en positiv minnesbild 

av själva aktiviteten vilket enligt Hassmèn, Hassmèn och Plate (2010) beskriver som en del av 

människans tankeprocesser. Denna kategori är även den som är mest relaterad till att en 

person är självbestämmande i att till exempel utöva fysisk aktivitet.  
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7.1.2 Hälsa och välbefinnande 

Något som intervjupersonerna inte direkt pratade om var att förbättra sina fysiska hälsa, utan 

den främsta anledningen var att de tränade för att må bra psykiskt. Studierna av Ferrand et al. 

(2008); Korkiakangas et al., (2011) och Gourlan et al. (2013) visar att förbättrad hälsa och 

hälsoeffekter var viktiga faktorer för att motivera sig att träna. 

 

Att må bra för intervjupersonerna var kopplat till olika hälsofördelar. Efter ett genomfört 

träningspass fick de bättre ork och energi. Det resulterade i att de jobbade bättre och hade mer 

ork att hålla på med fritidssysslor som att arbeta i trädgården. De fick även bättre motivation 

vilket gjorde att det blev bättre medarbetare. Just att intervjupersonerna blev mer motiverade 

och fick bättre ork på arbetet var något som var unikt jämfört med tidigare granskade studier. 

Men något liknade har Hassmén et al. (2010) beskrivit då en person känner sig stark och får 

”kraft” under en aktivitet och då kan detta leda till positiva känslor och en sinnesupplevelse. 

 

Träning var ett sätt för intervjupersonerna att rehabilitera sina kroppar så att de skulle fungera 

och kunna utföra de aktiviter de själv ville. Genom träning fick intervjupersonerna bättre 

välbefinnande både psykiskt och fysiskt. En viktig faktor för att hålla på med fysisk aktivitet 

var enligt Ferrand et al. (2008) att få en känsla av välmående. Det kunde vi även utläsa från 

vår studie då intervjupersonerna sa att träning gav positiva effekter för deras välbefinnande. 

Enligt Deci och Ryan (2000b) var inre motivation viktigt för att förbättra sitt välmående. 

 

Intervjupersonerna uppgav att det var viktigt att hålla koll på deras vikt. När de gick upp i vikt 

blev de missnöjda med sin kropp och ville börja träna direkt. Enligt Gourlan et al. (2013) styrs 

överviktiga ungdomar av yttre faktorer till fysisk aktivitet, som till exempel beskrivna 

hälsorisker. Det handlar om motivation för att få en bättre hälsa som var den viktigaste 

faktorn för att hålla på med fysisk aktivitet. Korkiakangas et al. (2011) tar upp att en viktig 

motivationsfaktor att hålla på med fysisk aktivitet var målet med viktkontroll. Samtidigt 

menar Deci & Ryan, (1985) att en person som styrs av yttre motivation kan gå och träna för 

den vet att det är viktigt för ens hälsa. Det är ett beteende som personen anser som viktigt och 

som personen själv har valt. Men samtidigt förklarar intervjupersonerna att de tränar för att 

må bra och behåll sin hälsa. Gourlan et al. (2013) beskriver att fri vilja och inre motivation har 

stor betydelse för att hålla på med regelbunden fysisk aktivitet.  
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Inom hälsa och välbefinnande såg vi att svaren varierade och att dessa hörde till tre olika 

kategorier inom ”The self-determination continuum”. Deci och Ryan (2000b) beskriver dessa 

som ”introjicerad kontroll”, ”identifierad kontroll” och ”inre motivation”. Intervjupersonerna 

svarade att de måste träna för att kroppens funktion inte skulle försämras eller att en negativ 

kroppsuppfattning gav skäl till träning. Dessa svar kopplade vi samman med kategorin 

”introjicerad kontroll”, där personerna känner skuldkänslor eller press och där framförallt 

omgivningen styr en persons handlingar. Även ”identifierad kontroll” var något vi ansåg 

överensstämma med dessa svar. En person inom denna kategori vet att denna måste träna för 

att förbättra sin hälsa eller idrottsprestation, även om aktiviteten i sig anses vara mindre rolig. 

Samtidigt påpekade intervjupersonerna att den främsta anledningen att träna var att må bra. 

Att uppnå positiva psykiska och fysiska effekter av träning är enligt Deci och Ryan (2000b) 

faktorer som överensstämmer med kategorin ”inre motivation”. Genom att intervjupersonerna 

bearbetat inkomande information om hälsoeffekter av fysisk aktivitet blir de övertygade att 

fortsätta med regelbunden fysisk aktivitet (Hassmèn, Hassmèn & Plate, 2010). 

7.1.3 Kompetens och utveckling 

En av grunderna till SDT av Ryan & Deci, (2000a) var kompetens som innebär att människan 

har en inre vilja att öka sin skicklighet och kunskap inom olika områden. 

 

Intervjupersonerna berättar att de har lärt sig mycket genom sin träning. De har lärt sig att de 

orkar och kan mer än vad de tror, att de orkar mer psykiskt vilket gör att de blir starkare som 

person, det är bra att träna och genom träning stärks hela kroppen. Enligt Hassmén et al. 

(2010) har människan en inre motivation att lära sig något nytt och upptäcka nya saker. 

 

För intervjupersonerna var det viktigt att lära sig om hur sin kropp fungerar. Det var allt från 

att tyda kroppens signaler om något känns fel till lärdomen om hur kroppen svara på träning 

och vilka hälsofördelar som uppkommer genom träning. I studien av Ferrand et al. (2008) tar 

de upp att genom att öka sin kunskap och skicklighet bidrog det till att de ökade sin 

motivation till sin träning. Det kan jämföras med vår studie då intervjupersonerna har fått 

bättre kroppskännedom och genom det har de fått bättre förståelse om hur träningen påverkar 

dem fysiskt och psykiskt och när kroppen sänder ut konstiga signaler hur de ska reagera då. 

Utifrån kroppens signaler bearbetar människan denna information för att på så sätt avgöra sina 

framtida handlingar gällande regelbunden fysisk aktivitet. På så vis kan människan resonera 

sig fram till vad som är rätt eller fel angående sin träning (Hassmèn, Hassmèn & Plate, 2010). 
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Några av intervjupersonerna ansåg att det var viktigt att öka sin fysiska prestation och 

förbättra och utvecklas sig inom sin träning och tävling. Liknelse kan göra med Hassmén et 

al. (2010) där inre motiverade personer motiveras genom glädjen av att lära sig någon ny 

kunskap eller att uppnå något. Om en person känner sig stark, snabb eller sin kraft under en 

aktivitet kan det leda till positiva känslor och bättre motivation (Hassmén et al., 2010). 

 

En av intervjupersonerna tränade enbart för att bli snabbare inom sin sport. Enligt Hassmén et 

al. (2010) är det en yttre motivation att utföra en typ av träning som ska resultera till att bli 

bättre inom sin sport. 

 

Ryan & Deci, (2000a) beskriver att inre motivation bidrar till bättre kreativitet och högre grad 

av lärande. Vilket kan ses som en viktig faktor när de gäller att öka sin prestation. 

 

För att utvecklas ytterligare inom sin träning utryckte vissa av intervjupersonerna att de hade 

behov av att testa nya träningsformer. Det kan vara att utvecklas inom sin träning eller ett sätt 

för kroppen att behöver byta träningsform på grund av vissa omständighetet. Det var viktigt 

för intervjupersonerna för att de skulle fortsätta behålla regelbunden fysisk aktivitet. Det 

stämmer överrens med studierna av Ferrand et al. (2008) och Hassmén et al. (2010) då dessa 

ansåg att det var viktigt att lära sig nya saker för att öka sin motivation till träning.  

 

Att eftersträva ny kompetens eller utveckling innebär utifrån ”The self-determination 

continuum” att inre motivation styr en persons handlingar (Deci & Ryan, 2000b). 

7.1.4 Planering 

För intervjupersonerna var det viktigt med planering, detta gav dem ett mentalt försprång och 

ökade motivationen för kommande träningspass. Oftast beskrevs det hur personerna ville 

känna att de inte var beroende av andra när det kom till den egna träningen och att de själva 

ville planera sin tid. Gourlan et al. (2013) förklarar att det är ett måste att personer känner 

engagemang utifrån egen fri vilja, för att bibehålla regelbunden fysisk aktivitet. Enligt SDT-

teorin är ett självbestämmande beteende tätt kopplat till inre motivation, vilket även är 

grunden till att bibehålla ett visst beteende (Ryan & Deci, 2000a).  En självbestämmande 

person är även en person med inre motivation och har bättre förutsättningar för bibehållen 

regelbunden fysisk aktivitet (Biddle & Murtrie, 2001). 
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Planering innebar även uppsatta mål inom specifik träning och bidrog till att höja 

sinnestämningen och gav en förstärkt mentalitet, där ett klart uppsatt mål var så pass viktigt 

att klara av att negativa känslor kunde ignoreras. Ryan & Deci (2000a) förklarar att ett uppsatt 

mål oftast leder till ökad motivation. Det som definierar en persons handlingar är valet av 

uppsatta mål och med vilken attityd man tar sig an dessa. Hassmèn, Hassmèn och Plate, 

(2010) beskriver liknande om tankeprocesser att detta hjälper människan att skapa sig en 

mental bild vilket leder till beslutsamhet gällande sin planerade träning. 

 

Att ha egna uppsatta mål och planera sin tid är identiskt med att vara självbestämmande och 

innebär att en person drivs av inre motivationsfaktorer (Deci & Ryan, 2000b). 

7.1.5 Socialt 

Enligt Ryan & Deci, (2000b) var en av grunderna i SDT att känna samhörighet. Ett av 

människors behov är att ingå i sociala grupper. Utifrån ”The self-determination continuum” 

innebär samhörighet att självmant välja att ingå i en social tillvaro, till exempel ett idrottslag 

eller en träningsgrupp. Detta val är av högst självbestämmande grad och inre motivation styr 

detta beteende (Deci & Ryan, 2000b). 

 

Intervjupersonerna ansåg att det sociala med träningen var minst lika meningsfullt som 

träningen i sig. De kunde träna samtidigt som de kunde umgås med sina vänner och även 

träffa nya människor. Det beskriver även Korkiakangas et al. (2011) som tar upp att sociala 

relationer i samband med träning var en viktig faktor för att personer ska ägna sig åt fysisk 

aktivitet. 

 

Att ingå i en grupp och träna tillsammans var viktigt för intervjupersonerna. Det var lättare 

och roligare att gå och träna tillsammans med en grupp än att bara träna själv. Ferrand et al. 

(2008) tar även de upp att ingår i en grupp var viktigt för att öka motivationen till att hålla på 

med fysisk aktivitet. Genom att ingå i en träningsgrupp fick intervjupersonerna bra 

gemenskap, träffa människor och ett sätt att kommunicera med människor. Det var en viktig 

anledning till att de fortsatta med sin träning. Det beskriver också Ferrand et al. (2008) att det 

var viktigt att ingå i en grupp där de kunde få ett känslomässigt stöd. När de tränade i en 

grupp kunde de göra saker tillsammans, vilket bidrog till att motivationen för att utföra fysisk 

aktivitet höjdes. Sociala sammanhang är ett lysande exempel där människan får ta del av 
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mycket information från utomstående personer och genom tankeprocessen själv göra sig en 

klar bild om vad denna anser är viktigt (Hassmèn, Hassmèn & Plate, 2010). 

7.1.6 Bekräftelse 

Att få bekräftelse är ett tvetydigt ämne där intervjupersonerna beskriver det som en 

motivationshöjare och något som man kan ta med sig senare efter träningen. Samtidigt var 

många tydliga med att detta inte var huvudanledningen till varför de tränade. 

 

Så även om anledning till fysisk aktivitet huvudsakligen är präglat utav glädje och inre 

motivation bland intervjupersonerna i studien, sågs ändå ett viss antydan av yttre motivation.  

Lindwall (2011) beskriver bland annat detta och förklarar hur beundran från andra är en av 

dessa faktorer, vilket kan påverka en persons mål och handlingar.   

 

För andra handlade det om självbekräftelse och att lära sig tycka om sin egen kropp. Ferrand 

et al. (2008) beskriver positiv kroppsuppfattning och välmående som en del av inre 

motivation. Detta i enlighet med vad SDT säger om motivationsfaktorer och bibehållen fysisk 

aktivitet (Ryan & Deci, 2000a). 

 

Att tycka om sin egen kropp handlade även för någon om en inre panik när intervjupersonerna 

slarvat med träningen. Att känna en press för ett eller flera uteblivna träningspass beskrivs 

inom SDT och ”Self-determination continuum” som introjicerad kontroll där en 

underliggande känsla av skuld och press får personen att träna. Denna handling grundar sig 

allt som ofta om en omedveten tillämpning av omgivningens värderingar och tankar 

(Hassmén et al., 2010; Deci & Ryan, 2000b). 

Det vi även fick fram var att bekräftelse kan ses som en typ av feedback. För en person var 

det viktigt att få bekräftelse för att denna utförde träningen rätt teknikmässigt. På så sätt 

bidrog detta till vidare utveckling och underlättade när det gällde att sätta upp framtida mål. I 

enlighet med SDT beskriver Ryan & Deci (2000a) hur detta hänger samman med inre 

motivation och hur upptäckten av ny kunskap leder till detta. 

Gällande tankeprocessen skapar människan en bild om sin kropp och träning utifrån andras 

tycke eller självuppfattning (Hassmèn, Hassmèn & Plate, 2010). 

7.1.7 Motivation från inaktiv till aktiv 

Personer som är fysiskt inaktiva har en stillasittande livsstil med liten eller ingen fysisk 

aktivitet. Enligt Folkhälsomyndigheten (2015a) är fysisk inaktivitet den fjärde ledande 
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riskfaktorn till förtida död, vilket motsvarar 5,5 % av Europas befolkning. Därför är det 

viktigt att få fysiskt inaktiva personer att bli fysiskt aktiva för minska dödligheten av 

folksjukdomar. Därför är det viktigt för samhället att få dessa personer att övergå till en mer 

aktiv livsstil eftersom det finns många hälsovinster med att träna. 

Det är även viktigt att förmedla kunskapen om vad som motiverar personer att hålla på med 

regelbunden träning till personer som jobbar med folkhälsoarbeten. Faskunger och Nyland 

(2014) menar att det finns ett kunskapsglapp inom många yrkesgrupper som jobbar med att 

motivera och coacha personer till att bli mer fysiskt aktiva. Det ser vi som ett alvarligt 

problem eftersom dessa personer ska finnas som hjälp att motivera inaktiva personer till att bli 

fysiskt aktiva. Har dessa personer för liten kunskap om hur de ska hjälpa till att förändra 

inaktivas beteenden kommer fortfarande inaktivitet finnas kvar som den fjärde ledande 

riskfaktorn till förtida död. 

Samtidigt är det viktigt att förmedla den kunskapen till inaktiva personer. Det är viktigt att 

väcka en tanke så att de blir medvetna om vilka konsekvenser det kan leda till om man inte 

tränar och rör på sig tillräckligt mycket. Det är även viktigt att få ut kunskapen om de 

hälsovinster som träningen kan ge. Utifrån resultatet från vår studie framkom det att 

intervjupersonerna blev piggare både fysiskt och psykiskt av att träna. Det resulterade till att 

de orkade mer både på jobbet och i hemmet. Alltså de blev bättre medarbetare och kunde 

utföra ett bättre arbete eftersom de fick energi från träningen som de kunde ha nytta av. 

Därför är det viktigt för fysiskt inaktiva personer att våga bryta sitt mönster, att gå från fysiskt 

inaktiva till fysiskt aktiv. Det är viktigt att personerna accepterar sig själv och börja på sin 

egen träningsnivå. Dessa ska utgå från sin egen kapacitet och inte börja jämföra sig med andra 

personer.  

Det krävs egentligen inte mycket för att börja röra på sig.  En bra start att börja med är 

vardagsmotion. Att till exempel börja cykla eller promenera till jobbet, arbeta i trädgården och 

gå i trappor istället för att åka hiss mm. Då ökar man sin fysiska aktivitet utan att behöva 

tänka på att man tränar. Förhoppningsvis kan de känna att den fysiska aktiviteten har gett 

resultat vilken kan leda till att de börjar träna. Det är viktigt att börja lätt och inte krångla till 

det för att inte tappa motivationen på direkten. 

Sedan är det viktigt att våga testa nya aktiviteter. Det är en början till att bli mer fysiskt aktiv 

och det enda sättet att undersöka om den aktiviteten är rolig. För att underlätta kan den fysiskt 
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inaktiva personen ta hjälp av någon kompis eller arbetskolega till en början som håller på med 

någon fysisk aktivitet.   

När den fysiskt inaktiva personen har kommit till det stadiet då denna har börjat träna och 

blivit mer fysiskt aktiv är det viktigt att börja planera och sätta av tid för sin träning. Det blir 

mycket enklare om personen har bestämt när och vad denna ska träna. Då är det större chans 

att det blir av. Från resultatet från vår studie fick vi fram att intervjupersonerna tyckte det var 

viktigt med planering eftersom de blev motiverade och förberedd på vad och när de skulle 

träna. Det kan resultera i att fysiskt inaktiva personer får kontinuitet i sin träning. Får de 

kontinuitet i sin träning kan det leda till att det blir som en rutin att träna. Planering innebär 

även att sätta upp mål inom sin träning och ett uppsatt mål leder oftast till ökad motivation. 

Finns det ett uppsatt mål med träningen som uppnås kan det leda till ökad glädje och mer 

inspiration att sätta upp nya mål. Att känna glädje var något som intervjupersonera i vår studie 

tog upp som en viktig detalj att bli regelbundet fysiskt aktiv. En person som hittar en rolig 

aktivitet drivs av inre motivation vilket är en förutsättning att fortsätta med sin träning. I 

längden kommet detta leda till ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Det kommer att 

resultera i att personer blir mer friska i framtiden och dödlighet kopplat till fysisk inaktivitet 

kommer att minskas.   

7.2 Metoddiskussion 

7.2.1Teoretisk utgångspunkt 
Som teoretiska utgångpunkt valde författarna att utgå från Self-Determination Theory (SDT). 

Teorin omfattar drivkrafter till beteenden utifrån inre och yttre motivationsfaktorer vilket vi 

ansåg passa väl för studiens syfte och frågeställningar. 

7.2.2 Val av respondenter 
Valet av respondenter utgick från ett så kallat kedjeurval (snöbollsurval). Vi ansåg att detta 

var en effektiv metod för att finna de personer som var intressanta för den urvalsgrupp studien 

ämnade undersöka. Det Hassmén & Hassmén (2008) nämner som nackdelar med denna typ 

av urvalsmetod är den att studiens reliabilitet och resultatets generaliserbarhet kan försämras. 

Detta är något vi haft i åtanke, men då urvalskriterierna inte berörde något känsligt ämne och 

kan appliceras på många yrkesgrupper såg vi inte detta som ett problem. 

För studien genomfördes sex stycken intervjuer, vilket följer de rekommendationer som enligt 

Kvale (1997) benämner som tillräckligt för att kunna visa på en generaliserbarhet. 

Rekommendationerna för generaliserbarhet är att 5-25 personer skall ingå i en intervjustudie 
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(ibid.). Även om sex stycken intervjuer ligger närmre nedre strecket för generaliserbarhet tog 

vi beslutet att detta var tillräckligt. Efter de sex stycken genomförda intervjuerna ansåg vi att 

svaren var överensstämmande och tillräckligt uttömande. Fler intervjuer ansåg vi skulle 

försvåra studiens snäva tidsram. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dock är alltid fler intervjudeltagare att fördra för att stärka studiens generaliserbarhet och 

kanske hade ett större deltagarantal ändå varit att föredra. Det blir svårt att dra några exakta 

slutsatser för en sådan liten undersökningsgrupp. Endast en liten generaliserbarhet kan 

konstateras i frågan om resultatet kan tillämpas på andra grupper i samhället. Även hade en 

eventuellt mer homogen grupp, där åldrarna inte varierart så mycket kunnat stärkt studiens 

validitetet. 

 

7.2.3 Intervjuguide  

Inför intervjuerna utformades även en intervjuguide vilket Hassmén & Hassmén (2008) 

beskriver som en bra hjälp för den som skall genomföra en intervju. Guiden skall finnas till 

hands för att underlätta att intervjun genomförs planenligt och att intervjuaren inte missar 

väsentliga delar eller glider ut på sidospår som inte har med studiens syfte att göra (ibid.). 

 

För den utformade intervjuguiden i denna studie, fanns det förskrivna inledningsfrågor och 

centrala huvudfrågor kopplade till syfte och frågeställningar. 

 

Från början var tanken att intervjun även skulle innehålla standardiserade följdfrågor enligt 

vissa kategorier. Dessa var förklarande, förtydligande och specificerade följdfrågor. Vi 

diskuterade huruvida detta skulle vara genomförbart och kom fram till att intervjuerna skulle 

få mer djup om dessa inte följdes allt för strikt och istället mer tillåta respondenternas svar att 

styra intervjuernas gång. 

 

Detta var även något vi kunde bekräfta under pilotstudierna, där intervjuerna krävde stor 

anpassningsförmåga och följdfrågorna varierade utifrån respondenternas svar. Detta skulle 

kunna ses som en svaghet gällande validitet, men var ett måste för att verkligen komma in på 

djupet kring det ämne studien var avsedd att undersöka. 
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Vi diskuterade även om intervjuguiden skulle utgå till respondenterna innan intervjuernas 

gång men vi beslutade att inte lämna ut den innan. Risken med att lämna ut i förtid kan leda 

till att svaren blir allt för uttänkta och den spontanitet och det djup en intervjustudie syftar till 

att ge uteblir. 

 

Det respondenterna fick ta del av var ett missivbrev som beskriver de forskningsetiska regler 

för anonymitet som skulle uppfyllas, samt studiens syfte och frågeställningar. Detta gav 

respondenterna en lättare överblick vilket ämne intervjuerna skulle röra. 

 

Att det uppstod missförstånd eller misstolkningar under intervjuernas gång, kan vara ett 

resultat av att de båda författarna inte var vana vid intervjusituationer, en nackdel vi märkte 

här och diskuterade var den att vi allt för ofta förklarade vad vi menade genom att ge tydliga 

exempel. Detta föranledde att respondenterna allt som ofta leddes in på ett visst spår och om 

möjligt gick vi där miste om väsentliga delar som respondenten på egen hand börjat diskutera. 

Även detta såg vi som ett resultat av att både författarna var ovana med att agera som 

intervjuare. 

7.2.4 Intervjuernas genomförande 

När det gäller miljöerna för intervjuerna valde vi att utgå från respektive respondents 

arbetsplats. Detta ansågs av både författarna och respondenterna vara en tillräckligt 

hemmavan miljö att utgå ifrån. Något som dock försvårade arbetet med transkriberingarna var 

att en arbetsplats där vi genomförde intervjuer låg nära en väg med mycket stadstrafik. Den 

ljudmiljön påverkade vissa delar av inspelningarna. Genom att båda författarna hjälptes åt att 

tolka och återge det som sades lyckades vi ändå komma tillrätta med stundtals bristande 

ljudkvalitet i den intervjun. 

 

Möjligheten att spela in intervjuerna är enligt Trost, (1997) en bra metod att verkligen 

säkerställa vad som sägs i intervjuerna. Detta är även en bra metod där tonlägen och vissa 

uttryck ges utrymme att tolkas även efter genomförda intervjuer. Genom detta ökar en studies 

tillförlitlighet ytterligare (Trost, 1997). 

 

Det som är nödvändigt att diskuteras här är huruvida respondenterna känner sig trygga eller 

inte med att bli inspelade. Trost, (1997) förklarar att om respondenterna känner sig obekväma 

med att bli inspelade kan detta betyda att essentiella delar utelämnas och intervjuernas 
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validitet och reliabilitet minskar. Detta var även något vi hade i åtanke, varav vi gav 

respondenterna ett missivbrev (bilaga 1). I missivbrevet beskrevs deltagarnas konfidentialitet 

samt att deltagande under studiens gång hade möjlighet att avbryta deltagande. 

 

7.2.5 Transkribering 

Författarna transkriberade inspelad data. Detta skedde på varsitt håll där vi delade upp 

intervjuerna, tre var. Efter färdiga transkriberingar synade vi varandras färdigställda material 

och diskuterade oklarheter och tolkningar. Efter detta påbörjades analyserna där författarna 

tillsammans tog fram meningsenheter utifrån transkriberad data. Vi fick där fram sex olika 

kategorier. Dessa var ”Lust och glädje”, “Hälsa och välbefinnande”, “Kompetens och 

utveckling”, “Planering”, “Socialt” och ”Bekräftelse” och kategorierna utgör själva resultatet 

för studien och grundar sig i SDT angående yttre och inre motivationsfaktorer. Vi ansåg att 

detta var ett tidseffektivt arbetssätt att analysera insamlad data och det faktum att vi var två 

personer som kunde analysera parallellt, anser vi kunna stärka studiens reliabilitet. 

7.2.6 Analys 

Ett manifest analyssätt som användes i studien, valdes för att på så sätt minimera 

misstolkningar av intervjupersonernas svar. Möjligtvis hade ett latent analyssätt gett oss 

ytterligare information och förståelse om vad som motiverar personer till regelbunden fysisk 

aktivitet. Men vi ansåg att vi fick tillräcklig information genom det manifesta analyssättet.  

 

För att spara tid började vi analysera och transkribera några av intervjuerna innan alla 

intervjuerna var genomförda. Graneheim och Lundman (2004)  beskrivet att det kan var en 

nackdel då författarna kan bli påverkade av de redan genomförda intervjuerna vid de 

resterande intervjutillfällena. Detta var något som vi hade i åtanke och därför inte borde ha 

någon inverkan på någon av intervjuerna.   

8.0 Slutsats 
Inom folkhälsoarbetet eftersträvas en livsstil och ett beteende mot regelbunden fysisk aktivitet 

och alla de hälsofördelar som detta leder till. Studien visade att inre motivationsfaktorer hade 

störst inverkan för att hjälpa människor att fortsätta med regelbunden fysisk aktivitet. De 

viktigaste inre motivationsfaktorerna var att träningsformen var rolig, var väl planerad och att 

den resulterade i ökad kunskap och kompetens. Inre motivation bidrar till flera positiva 

mentala bilder som skapar beslutsamhet och resulterar i regelbunden fysisk aktivitet. 
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Samhörighet, självbestämmande och kompetens var viktiga motivationsfaktorer för 

personerna i studien och är även viktiga kategorier inom SDT. 

De yttre motivationsfaktorerna bekräftelse och hälsa och välbefinnande var viktiga under 

perioder med bristande (inre) motivation, för att återfinna den inre motivationen till 

regelbunden fysisk aktivitet. Oavsett vilken form av fysisk aktivitet var det den inre 

motivationen som i längden bidrog till ett bestående beteende och regelbundenhet för fysisk 

aktivitet. 

9.0 Förslag till fortsatta studier 
En inre motiverad person har ett självbestämmande beteende. Dessa personer deltar i 

aktiviteter för själva aktivitetens egen skull, för att det är roligt och stimulerande. Enligt 

Biddle och Mutrie, (2001) har en inre motiverad person bättre förutsättningar att hålla på med 

regelbunden fysisk aktivitet. Därför skulle det vara intressant att ytterligare undersöka hur 

man skall gå tillväga för få personer som är motiverade av yttre faktorer till att få inre 

motivation att träna. Det skulle även vara intressant att undersöka personer som haft en längre 

period med träningsuppehåll, vad det är som motiverar dem att återuppta träningen igen.  
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Bilagor 

Missivbrev 
 

Hej! 

Vi heter Joel Wisting och Andreas Nyberg och studerar på Högskolan i Gävle till idrottsvetare.  Under våren ska 

vi skriva vårt examensarbete som kommer undersöka personer med stillasittande arbete och deras tankeprocesser 

gällande motivation till regelbunden fysisk aktivitet. 

Syftet är att få fram olika faktorer som bidar till att man fortsätter vara fysiskt aktiv som vi kan ha användning av 

framöver för att motivera andra personer som idag är fysiskt inaktiva till att bli fysiskt aktiva. Detta kommer ske 

genom intervjuer. 

Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och det är möjligt att avbryta intervjun när som helst. I studien 

kommer du att vara anonym. Med detta menas att obehöriga personer inte har tillgång till dina personuppgifter.  

Intervjun förväntas ta ca 45 min och kommer att spelas in, då det är viktigt att få med allt som sägs. Därefter 

kommer intervjun att transkriberas. Du som respondent kommer att få ta del av transkriberat material om så 

önskas. 

Färdigställt material som omfattar studien kommer att publiceras på högskolans databas för examensarbeten, 

DiVA. 

Insamlad data kommer endast användas i den här studien och raderas när studien är färdig. Det är endast vi och 

vår handledare som kommer att ha tillgång till de inspelade intervjuerna. 

Vi hoppas att du vill vara med och delta i denna undersökning då det är viktigt att få fram ännu mer kunskap hur 

man kan motivera andra personer att bli mer fysiskt aktiva. 

Tycker du det verkar intressant att delta så hör av dig till oss så bestämmer vi tid och plats då intervjun ska 

genomföras. Återkom med svar till oss via e-mail eller telefon innan intervjun skall genomföras. Uteblivet svar 

antas som nekande.  

Vid eventuella frågor tveka inte att kontakta: 

Joel Wisting, telefon: 073-XXXXXX,  e-mail: XXX@hotmail.se och 

Andreas Nyberg  telefon: 073-XXXXXXX e-mail: XXX@hotmail.com 

Tack på förhand! 
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Mvh, 

Joel Wisting och Andreas Nyberg, 

Högskolan i Gävle, Idrottsvetenskapliga programmet. 
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Intervjuguide    

Bakgrund 
Ålder? 

Vad Jobbar du med? 

Vad tränar du? 

Antal träningspass i veckan? 

Frågor 

 Vad innebär träning för dig och vilken roll har den i ditt liv? 

 

 Vad motiverar dig att träna? 

- Vad har du för mål med din träning? 

- Hur går dina tankar inför och under varje enskilt träningspass? 

- Vad är det viktigaste för dig när det gäller träningen (rangordna, 1-5)? 

 

 Hur påverkas du om du får bekräftelse från andra för din träning? 

 

 Är det något eller någon som påverkat dig i ditt val av motion? 

- Om JA. I så fall hur och på vilket sätt? 

- Om NEJ. Hur kom du fram till att utöva den träningsform du gör idag? 

 

 Hur upplever du att personer i din omgivning påverkar din träning? 

 

 Vid eventuella hinder, vad motiverar dig till att bibehålla regelbunden träning? 

- Hur känns det om du missar ett motionstillfälle? 

- Hur tänker du för att överkomma eventuella hinder? 

 

 Hur ser du på utmaningar i din träning? 

 

 Vad har du lärt dig av din träning? 

- På vilket sätt kan du ha nytta av detta i din vardag? 

 

 Har du något övrigt att tillägga? 
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Följdfrågor                                                                  

 

Förklarande följdfrågor:                                             

• Varför?                                                                         

• Hur? 

• Kan du berätta mer om det? 

 

Förtydligande följdfrågor: 

• Hur menar du? 

• På vilket sätt? 

• Kan du utveckla vad du syftar på när du säger att… 

• Förstår jag dig rätt om jag tolkar det som… 

 

Specificerade följdfrågor: 

• Kan du ge ett exempel på det? 

• Kan du konkretisera vad du menar? 

• När? 

• Var? 

 

 


