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Sammanfattning 

 

Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för vilka faktorer som kan ligga 

bakom en fysisk aktiv livsstil och en fysisk inaktiv livsstil och att öka förståelsen för varför 

vissa människor känner sig mer motiverade till att behålla ett hälsosamt beteende och andra 

inte. I studien deltog sex kvinnor där tre av dem hade en fysiskt aktiv livsstil och tre av dem 

hade en fysiskt inaktiv livsstil. De sex kvinnorna intervjuades med hjälp av en intervjuguide 

som baserades på teorierna Health Belief Model, Self-determination Theory, Social Cognitive 

Theory och tidigare forskning. Materialet analyserades genom en tematisk innehållsanalys. 

Resultatet diskuterades i relation tidigare forskning och visade att motivationen, den egna 

inställningen och omgivningen är tre bakomliggande påverkbara faktorer som kan leda till en 

fysisk aktiv livsstil eller en fysisk inaktiv livsstil.  

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet, livsstil, motivation.                  
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Abstract 

 

The purpose of this study was to get a deeper understanding for what factors that can underlie 

a physical active lifestyle and a physical inactive lifestyle and also to increase the 

understanding to why some people are more motivated than others to keep a healthy 

behaviour. In this study six women participated where three of them had a physical active 

lifestyle and three of them had a physical inactive lifestyle. The six women were interviewed 

with an interview guide that was based on the Health Belief Model, Self-determination 

Theory, Social Cognitive Theory and former research. The material was analyzed by a 

thematic content analysis. The result was discussed in relation to former research and it 

showed that motivation, the individual attitude and the surroundings are three underlying 

affectable factors that can either lead to a physical active lifestyle or a physical inactive 

lifestyle.  

 

Keywords: Lifestyle, motivation, physical activeity, physical inactivity 
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Introduktion 

Det har aldrig tidigare i människans historia varit så många stillasittande och otränade 

människor som idag (Faskunger & Hemmingsson, 2005). Fysisk aktivitet är den livsstilsvana, 

förutom rökning och kosthållning, som påverkar vår hälsa mest och som de flesta människor 

kan styra över. Fysisk inaktivitet leder till en rad olika sjukdomar så som diabetes, hjärt-

kärlsjukdomar och många former av cancer, fetma och depression. I och med att den 

industriella revolutionen startade så försvann de fysiskt krävande jobben allt mer och 

maskiner började ta över de mest energikrävande jobben. Sedan kom efterkrigstiden och 

samhället utvecklades, fritidssysselsättningar och arbeten som krävde mycket fysiskarbete 

blev mindre vanligt och slutligen kom vi in i dagens situation då många arbeten är 

stillasittande och transportmedel som inte kräver ansträngning. Detta ses som en del i 

förklaringen till varför människan är så otränad och stillasittande som den är idag (Faskunger 

& Hemmingsson, 2005). Levnadsvanor kan skilja sig mellan olika individer och en av 

orsakerna till sämre levnadsvanor är främst sociala skillnader, att människor har olika 

utbildningar, olika jobb och därmed olika tillgångar till en bra ekonomi. Det har även vistat 

sig att personer med lång utbildning har oftast bättre kostvanor och är med fysisk aktiva än 

personer med kort utbildning (Statens folkhälsoinstitut, FHI, 2010).  

 

Enligt Folkhälsorapporten (2009) har regelbunden fysisk aktivitet många fördelaktiga effekter 

på vår hälsa och våra vanligaste folksjukdomar.  Det motverkar utveckling av högt blodtryck 

och sänker blodtrycket hos personer som har högt blodtryck, det motverkar utveckling av typ 

2-diabetes och sänker blodsockret hos diabetiker. Individer som är fysiskt aktiva har hälften 

så stor risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar än inaktiva individer. Fysisk aktivitet 

motverkar även depression, stärker immunförsvaret, minskar risken att insjunkna i cancer, 

samt förbättrar muskelstyrka och balans (Folkhälsorapport, 2009). När det finns så många 

fördelar och positiva effekter med fysisk aktivitet kan det tyckas konstigt att inte fler 

människor ändrar sitt beteende för att få en hälsosammare livsstil. Vad kan det vara för 

faktorer som ligger bakom att vissa människor behåller ett hälsosamt beteende, som till 

exempel regelbunden träning och att andra har ett mindre hälsosamt beteende. Det vore därför 

av intresse att undersöka vad för faktorer som kan ligga bakom en fysiskt aktiv livsstil och en 

fysiskt inaktiv livsstil. 

 

Begreppsdefinitioner 

Fysisk aktivitet, definieras som alla former av rörelse som ger ökad energiomsättning, vilket 

betyder alla typer av muskelaktiviteter som bland annat träning, motion, vanligt 

hushållsarbete, promenader och så vidare (FYSS, folkhälsoinstitutet, 2010). Det finns olika 

definitioner av fysisk aktivitet, enligt Folkhälsorapporten (2009) är fysisk aktivitet att en 

individ rör på sig och använder sina muskler. Muskelarbetet stimulerar fettnedbrytningen, 

muskeluppbyggnaden och påverkar ämnesomsättningen av kolhydrater, proteiner och fetter 

och på så vis motverkas förhöjda skadliga blodfetter och förhöjt blodsocker. En person 

betraktas som Fysisk inaktiv om personen inte uppnår 30 minuters fysisk aktivitet om dagen, 

som är en rekommendation av WHO (1998; ref. i Svantesson, Cider, Jonsdottir, Stener-

Victorin & Willén, 2007). Hälsa, är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller handikapp (WHO, 1998).  En nyare 

definition av hälsa är att det ses som en resurs i vardagslivet, inte målet med livet. Hälsa är ett 

positivt koncept som betonar sociala och individuella resurser såväl som fysisk förmåga 

(WHO, 2002). Livsstil- består av faktorer som påverkar hälsan och som individen själv kan 

fatta beslut om, som till exempel rökning, motion och matvanor (Ejlertsson, 2009). Livsstil 

definieras även som ett sätt att leva baserat på identifierbara beteende mönster som bestäms 
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av samverkan mellan en individs personliga kännetecken, sociala samspel och 

socioekonomiska och miljömässiga levnadsförutsättningar (WHO, 1998). Motivation 

definieras som drivkraften och utlösaren för att börja och bibehålla en förändring (Faskunger 

& Hemmingsson, 2005). Self-efficacy, SE innebär en individs tro på sin egen förmåga att 

prestera bra i en specifik situation (Bandura, 1997).  

 

Teoretisk referensram 

        Self-determination theory  

Self-determination theory (SDT se figur 1) fokuserar bland annat på den inre motivationen 

och Deci och Ryan (2007) menar att detta är hörnstenen i SDT. Den inre motivationen 

innebär att människan söker sig till nya utmaningar, tänjer på sina gränser och lär sig nya 

saker genom att ändra sitt beteende frivilligt. Teorin understryker att den inre motivationen 

bygger på att individen gör saker eller utför aktiviteter för sin egen skull, som en slags 

naturlig tillfredställelse. Människor som har denna sortens motivation upplever mer 

självständighet och upplever att de har valmöjligheter. Om miljön runtomkring dessa 

människor upplevs som kontrollerande och hindrande kan deras naturliga strävan till att söka 

utmaningar minskas och om individen känner sig oälskad och avvisad försvagas den inre 

motivationen (Deci & Ryan, 2007). Josefsson och Lindwall (2010) nämner att motivationen 

finns i tre olika nivåer amotivation, yttre motivation och inre motivation. För att förtydliga 

innebörden av dessa nivåer ges ett exempel, om en rådgivare till exempel försöker frambringa 

ett visst beteende hos sin klient till att börja motionera regelbundet kan klientens motivation 

skifta från ovilja att intressera sig överhuvudtaget (amotivation), till inaktivt deltagande under 

tyst protest (yttre motivation), till aktivt och upplevt självständigt engagemang (inre 

motivation). Motivation består av flera dimensioner/stadier som kan sträcka sig på ett 

kontinuum från inre motivation till amotivation.  

 

 

Figur 1: Schematisk bild över SDT och kontinuum över självbestämmande (Deci & Ryan, 

2007, s. 8).  

 

Vilket stadium en individ befinner sig i beror på i vilken grad individen tagit in och gjort 

beteendena och bedömningarna till sina egna (Josefsson & Lindwall, 2010). Den yttre 

motivationen skapas genom att en individ får positiv och negativ förstärkning/feedback av 

andra i sin omgivning och den kan delas in i fyra olika stadier. Dessa stadier är yttre reglering, 

introjicerad reglering, identifierad reglering och integrerad reglering (Deci & Ryan, 2007). 

Yttre reglering innebär att ett beteende utförs bara för att få en yttre belöning, denna reglering 

ses som det mest kontrollerade stadiet. Personen i detta stadium ser inte själva aktiviteten som 

det viktigaste utan det är resultatet som är det viktigaste. Introjicerad reglering innebär att 

beteendet utförs utan att individen värderar det, det kan till exempel vara en kille som tränar 
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jätte mycket och håller sig i form bara för att imponera på en tjej. Identifierad reglering 

innebär att beteendet är högt värderat och accepterat av individen själv. Individen tränar 

kanske regelbundet för att han eller hon värderar det högt och anser själv att det är väldigt 

viktigt för honom/henne. Integrerad reglering innebär att individen har tagit till sig beteendet 

helt och det kan kopplas till individens andra värderingar i livet (Deci & Ryan, 2007).  

   

Deci och Ryan (2007) menar att kompetens, frivillighet/självständighet och tillhörighet är tre 

medfödda naturliga behov, och huruvida individen är nöjd med dessa behov och lyckas 

tillfredställa dessa påverkar och är viktiga för motivationen. Att känna kompetens innebär att 

individen känner sig självsäker, har kontroll över sin omgivning och på så vis uppnår önskat 

resultat. Frivillighet/självständighet syftar på att individen känner att den tillfört något i ett 

beslut eller att den till och med äger beslutet och känner sig fri att kunna välja vad han/hon 

vill ägna sig åt. Tillhörighet innebär att individen bryr sig om andra och att även de andra bryr 

sig om individen (Deci & Ryan, 2007). Att känna till och tillfredställa dessa tre faktorer 

kommer enligt teorin öka chansen för inre motivation och självbestämmande (Josefsson & 

Lindwall, 2010). Det motivationsstadiet som individen befinner sig i har en inverkan på 

beteendet och för att skapa en långsiktig grund för bevarande av ett beteende, beror på hur 

självbestämmanderegleringen är, är den självbestämmande skapar det ett långsiktigt 

bevarande (Josefsson & Lindwall, 2010).  

 

Deci och Ryan (1985) utvecklade tre delteorier till SDT, dessa är Cognitive Evaulation 

Theory, Causality Orientations Theory och Organismic Intergration Theory. Studien kommer 

använda Organismic Intergration Theory (OIT) som beskriver de olika formerna av yttre 

motivation och de omgivande faktorer som antingen kan främja eller hindra uppkomsten av 

den inre motivationen (Deci & Ryan, 2007). Teorin menar att en individ kan ta till sig ett 

beteende fast att detta inte hör till dennes intresse som till exempel barnet som blir tillsagt att 

städa sitt rum och barnet gör då detta på grund av yttre uppmaningar. Med tiden tar barnet till 

sig dessa yttre uppmaningar och värderar om dessa till sina egna inre värderingar då detta inte 

sker automatiskt utan barnet måste medverka själv i processen. Processen är en kognitiv 

process som skapar barnets egna värderingar, attityder och även en förmåga att fatta egna 

beslut (Deci & Ryan, 2007).    

       

      Social Cognitive Theory  

Social Cognitive Theory (SCT) betonar interaktionen mellan miljö och individ och hur dessa 

faktorer påverkar beteendet (Bandura, 1986). Han menar att alla tre faktorerna påverkar och 

samspelar med varandra. Teorin lägger mycket fokus på att öka tilliten till den egna förmågan 

att förändra sitt beteende. Bandura menar att det inte bara är miljön som påverkar beteendet 

utan att beteendet även påverkar miljön. De tre faktorerna som samspelar med varandra är 

även tydliga i träningssammanhang menar Josefsson och Lindwall (2010), då regelbunden 

fysisk aktivitet beror på vilka förväntningar individen har på träningen och hur individen 

utvärderar resultatet som träningen ska leda till. Det är viktigt att individen trivs med sin 

träningsplats och känner stöd från vänner och familj (Josefsson & Lindwall, 2010). Se figur 2.   

 

Self-efficacy (SE) är en viktig komponent i SCT och self-efficacy innebär en individs tro på 

sin egen förmåga att prestera bra i en specifik situation (Bandura, 1997). Tre viktiga 

nyckelbegrepp som Josefsson och Lindwall (2010) kopplar till SE är, förväntningar på SE, 

förväntningar på resultatet av aktiviteten och värdet av resultatet. Efter att ha observerat 

andras beteenden och genom egna erfarenheter skapar individen sig ett eget inlärt 

tankemönster, till exempel kan en individ tänka ”Klarar jag av detta?” när hon eller han står 

inför ett nytt träningsprogram. Även styrkan, nivån och hur generellt SE är skapar 
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förväntningar hos individen då frågor som ”klarar jag av att komma förbi hinder som kan 

komma i vägen för mitt beteende? ” eller ”kan tron på att klara av ett beteende generaliseras 

till andra beteenden?” Förväntningarna på resultatet av aktiviteten innebär att individen väger 

fördelar och nackdelar mot varandra och detta är kopplade till att individen lyckas hålla sig till 

beteendet. Det tredje nyckelbegreppet är värdet på hela resultatet och då ställer sig individen 

frågor som handlar om hur viktigt det är att han eller hon uppnår det hon/han hoppas 

åstadkomma med aktiviteten, till exempel viktminskning. Dessa tre begrepp fungerar som 

förmedlande processer bakom beteende och de kommer till stor del att påverka om individen 

ägnar sig åt beteendet till exempel träna regelbundet (Josefsson & Lindwall, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Schematisk bild på SCT, fritt efter Bandura, 1986. Cronquist, E. & Johansson, H.   

      Health belief model  

Healt belief model (Rosenstock, 1966; ref. i Hultgren, 2008) sägs vara en av de mest använda 

teorierna för att beskriva beteenden som strävar efter hälsa och den har använts i flera 

decennier. Teorin talar för att besluten en individ gör beror på att tron om att genom en 

specifik väg eller handling kommer leda till ett förväntat utfall (se Figur 3). Teorin menar att 

sannolikheten för att en individ ska engagera sig i förebyggande hälsosamma beteenden, som 

till exempel träning, beror på hur allvaret uppfattas kring det aktuella beteendet (Hultgren, 

2008). Modellen bygger på fyra faktorer av övertygelse och dessa är, upplevd mottaglighet 

och känslighet för negativ händelse, händelsen är allvarlig och betydande, upplevda fördelar 

och upplevda nackdelar. Den första faktorn betyder att individen värderar risken för att 

utsättas för ohälsa och sjukdom som låg och har individen en minskad uppfattning och 

förståelse av riskerna för en sjukdom kan det leda till tankar som ”det händer inte mig”. Den 

andra faktorn innebär att individen upplever riskerna med ohälsa som väldigt höga då 

konsekvenserna blir väldigt tydliga och detta leder ofta till beteenderelaterade effekter hos 

individen så som ändrade levnadsvanor. En individ som alltså har uppfattningen om att deras 

tillstånd eller livsstil är allvarligt och att fördelarna med att ändra sitt beteende överväger 

nackdelarna med att ändra sitt beteende är mest sannolik att ta till sig ett nytt hälsosamt 

beteende.  Den tredje faktorn kan beskrivas med att en individ har en tro om positiva effekter 

av en förändring vilket leder till en starkare motivation till beteendeförändring. Den sista 

faktorn kan leda till att det blir ett hinder att prova ett nytt beteende, upplever individen det 

nya beteendet som ett hinder så medför inte det någon beteendeförändring (Hultgren, 2008). 

En individ kan alltså välja att värdera ett nytt beteende som en fördel eller nackdel och detta 

kan också avgöra om den börjar engagera sig i ett hälsosammare beteende eller inte (Hultgren, 

2008). Health belief model förespråkar att om en individ genom en viss handling vet vad som 

kommer att hända påverkar detta det kommande beteendet (Tones & Green, 2004). 

Personliga 

faktorer 
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Sannolikheten för att en individ skulle ta till sig ett hälsosamt beteende är inte särskilt stor om 

individen inte vet att det i slutändan ger positiva effekter. Det är därför viktigt att människor 

vet vilka konsekvenser det blir av hälsosamma beteenden för detta skulle kanske kunna få 

människor att välja en mer aktiv och hälsosam livsstil (Tones & Green, 2004). På senare tid 

har modellen kompletterats med begreppen självtillit (SE) som innebär vilja till aktivitet och 

motivationen till hälsa. Enligt teorin är motivationen till hälsa och självtillit viktiga faktorer 

vid beteendeförändring. Med detta menas det att det är vikigt att individen har en stark tro på 

sin egen kompetens att klara av uppgiften den står inför (Hultgren, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur. 3. Health belief model. Fritt efter Tones & Green, 2004. Cronquist, E. & Johansson, H. 

Tidigare forskning 

 

Enligt Forsyth och Marcus (2003) är SCT en av de framgångsrikaste teorierna som använts 

till förändring i beteende kring fysisk aktivitet. De tar upp Self-efficacy som är en viktig 

komponent i teorin och förklarar att när det gäller fysisk aktivitet är det viktigt att hjälpa 

klienten att känna ett stark självförtroende inför det nya träningsprogrammet, att helt enkel 

förbättra personens self-efficacy inför den nya aktiviteten. De menar att en person kan ha ett 

starkt self-efficacy i en situation eller inför en aktivitet och samtidigt ha ett väldigt lågt self-

efficacy i en annan situation eller aktivitet (Forsyth & Marcus, 2003). Det har visat sig att en 

individs tillit till den egna förmågan att kunna utföra en aktivitet har ett starkt samband med 

hur fysiskt aktiva de är och hur deras framtida fysiska aktivitet kommer se ut (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2007). Detta kan stödjas då Faskunger och 

Hemmingsson (2005) nämner i sin bok att forskning har visat att SE spelar en mycket viktig 

roll när det gäller fysisk aktivitet. De menar att genom att stärka tilltron till den egna 

förmågan att kunna motionera regelbundet så skapas en kraftfull och effektiv pådrivare till att 

bibehålla det beteendet. Eftersom forskning bevisar att fysisk aktivitet minskar riskerna för en 

rad olika sjukdomar borde fler människor ta till sig detta och försöka förändra sitt beteende till 

ett mer hälsosamt beteende, men Faskunger och Hemmingsson (2005) menar att processen att 

förändra ett beteende inte är lätt och det tar lång tid, men de vill framhålla att belöningen för 

den som lyckas är stor.  
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Det finns många komponenter som har betydelse och påverkar en individ till att lyckas med 

att genomföra en beteendeförändring, bland annat, självförtroende, familjeförhållande, 

arbetssituation, samhällets struktur och motivationen. Faskunger och Hemmingsson (2005) 

beskriver motivation som drivkraften och utlösaren för att börja och bibehålla en förändring, 

de menar att det är viktigt att se vilka motiven eller målen är för individens beteende. 

Motivationen finns i olika delar, dels den inre motivationen som är inneboende, individer som 

drivs av den inre motivationen vill uppnå något, en framgång som ger näring och stärker 

individens självförtroende. Den andra delen av motivation är den yttre och individer som 

drivs av denna sortens motivation gör det för att de hoppas på belöning eller för att uppnå ett 

mål, till exempel en individ som pluggar för att få ett bra betyg (Faskunger & Hemmingsson, 

2005). Biddle och Mutrie (2001) menar att det kan vara lämpligt att på olika sätt sträva efter 

att underlätta en övergång från en yttre till en inre motivation för att bibehålla ett 

motionerande över en längre tid. 

Det är individen själv som beslutar hur den vill leva sitt liv men det är även andra individers 

påverkan som i slutändan skapar ett visst beteende (Tones & Green, 2004). Beteendet leder i 

sin tur till en viss livsstil och livsstilen är en nyckelfaktor för att kunna förbättra sin hälsa 

(Tones & Green, 2004). Detta skulle kunna kopplas till andra studier som visar att individer 

med en hög kognitiv beteendekompetens har förknippats med en hälsosam livsstil under 

tonåren och detta innefattar att till exempel minimera fettintaget, öka frukt och grönsaks 

intaget i sin kost och att öka den fysiska aktiviteten (Kelly, Melnyk, Jacobson & O´Haver 

2010). Övertygelsen om att ha en hälsosam livsstil i tonåren är starkt kopplat till en individs 

inställning, intentioner, socialt stöd och förmågan att ha ett hälsosamt beteende. Ju starkare en 

tonårings övertygelse är om att de har förmågan att leva ett hälsosamt liv desto starkare blir 

deras inställning, upplevt socialt stöd och förmågan att leva hälsosamt. Om en tonåring 

däremot upplever svårigheter med att leva hälsosamt blir deras inställning, upplevt socialt 

stöd och förmåga mycket lägre (Kelly et al., 2010). Detta kan även stödjas i teorin SCT som 

menar att förväntningarna en individ har av effekterna av en aktivitet, hur stark deras självtillit 

(SE) är och hur stark tron är på deras egna färdigheter att klara av aktiviteten är, avgör vilket 

beteende de har (Hultgren, 2008). Detta kan även kopplas ihop med att en individs kognitiva 

övertygelse, vilket innebär att ha en tilltro till sin egen förmåga. Som till exempel kan en 

individs kognitiva övertygelse innebära att kunna ha en hälsosam livsstil och att använda 

planerade strategier för att kunna leva hälsosamt, eftersom detta kan bidra till mer fysisk 

aktivitet och dessutom till ett bra frukt/grönsaksintag (Kelly et al., 2010). Tonåringar som 

visade sig ha en starkare tillit till den egna förmågan att ha ett hälsosamt beteende var också 

mer fysiskt aktiva. De tonåringar som istället upplevde det svårt att leva hälsosamt hade 

mindre hälsosamma beteenden (Kelly et al., 2010). Studier har visat att föräldrar som är 

positivt inställda till att deras barn försöker bli självständiga och fatta sina egna beslut, jämfört 

med föräldrar som är kontrollerande, har barn med en starkare inre motivation (Deci & Ryan, 

2000). Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2010) utvecklas vanor kring mat och fysisk aktivitet i 

tidig ålder. Redan vid 11 års ålder går det att se hur deras vanor ser ut och det finns även en 

skillnad i matvanor vad gäller flickor och pojkar, som till exempel äter flickor mer frukt och 

grönsaker medan pojkar dricker mer läsk och äter godis (FHI, 2010). Familjesituationen kan 

påverka hur barnens livsstil kommer att bli (Gorman & Braverman, 2008). Kelly med 

kollegor (2010) menar, som nämnts tidigare, att föräldrar och även kompisar har en stor 

inverkan på vilken livsstil en individ har och det har visat sig att det är speciellt under tonåren 

som socialt stöd har ett stort inflytande både när det gäller fysisk aktivitet och en positiv 

inställning till hälsosamma vanor. Studierna har då visat att individer med en stöttande 

omgivning oftast är mer fysiskt aktiva och detta innebär att barnens uppväxt och sociala 

omgivning alltså kan påverka barnens beteende och hur deras framtida livsstil kommer att se 
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ut (Kelly et al., 2010). Nygjorda studier har också visat att genom att människor får en ökad 

motivation till fysisk aktivitet kan det i sin tur också leda till positiva förändringar hos 

individen individen (Andrade, Coutinho, Silva, Mata, Vieira, Minderico, Melanson, Baptista, 

Sardinha, & Teixeira, 2010).  Dessa positiva förändringar kan vara att individen kan då själv 

kontrollera till exempel sitt matbeteende med hjälp av bättre kognitiv behärskning och tron på 

sin egen förmåga att klara av uppgiften. En individ kan alltså forma sundare beteenden, som 

till exempel att vara mer fysiskt aktiv med hjälp av stöd och support från den sociala 

omgivningen men fysisk aktivitet kan i sin tur också hjälpa individen att bygga en hälsosam 

livsstil. Detta skulle kunna förklara varför vissa människor till exempel lider av ett beroende 

eftersom dessa människor kanske inte har så hög kognitiv behärskning och därmed lägre tro 

på sin egen förmåga att kontrollera ett beteende (Kelly et al., 2010).  

Bouton (2007) menar att människor som upplever det svårt att sluta med ett visst beteende, 

oftast tror att de måsta ta bort beteendet eller de faktorerna som leder till beteendet helt och 

hållet för att kunna förändra beteendet. De människor som lider av ett beroende skulle istället 

kunna komma ur sitt beroende genom att tillföra andra positiva alternativ till beteendet. Enligt 

quantitative law of effect (Bouton, 2007) får ofta individer med ett beroende en 

tillfredställelse av det beroendeframkallande beteendet och väldigt lite tillfredställelse av 

andra faktorer/beteenden. En åtgärd skulle kunna vara att tillföra andra alternativ till beteendet 

eller att finna andra faktorer i deras liv som får dem att må bra så att de kan sluta med 

beteendet. En av orsakerna till att vissa människor kan ha svårt att sluta med ett visst 

beteende, som till exempel att leva ohälsosamt, skulle kunna ha ett samband med hur 

kroppens funktioner fungerar. Bouton (2007) menar att det finns ett samband mellan en 

människas beteende och en människas biologi som påverkar människan att göra vissa saker. 

Hunger påverkar till exempel människan att äta mat för att bli mätt och när ett beteende får 

positiva konsekvenser leder det ofta till att beteendet bibehålls, vilket kallas 

belöningsinlärning. Beteendet kan också få negativa konsekvenser och då upphör oftast 

beteendet, detta kallas för bestraffning och det innebär att om en individ bemöts med allvarlig 

kritik eller till exempel upplever att konsekvenserna av beteendet är obehagliga kan detta leda 

till att beteendet förändras eller upphör (Bouton, 2007).   

Adherence är en annan viktig komponent i en individs beteendeförändring, adherence innebär 

en individs förmåga att hålla fast vid ett hälsosamt beteende, som till exempel att äta korrekt, 

träna regelbundet eller undvika stress (Brannon & Jess, 2004). Andra faktorer som kan 

påverka om en individ kommer hålla fast vid en beteendeförändring är emotionell support där 

kvalitet är bättre än kvantitet. Med detta menas att det är bättre att ha få riktigt bra vänner än 

många vänner som inte står en så nära (Brannon & Jess, 2004). Detta kan även stödjas i de så 

kallade förändringsstrategierna, som är ett av beteendeforskningens angelägnaste bidrag till 

främjandet av hälsosamma levnadsvanor. Förändringsstrategierna är olika metoder, strategier, 

aktiviteter eller tekniker som individer använder för att göra framsteg i en förändring. 

Strategin Socialt stöd innebär att individen tar hjälp av människor i sin närhet, då de hjälper 

individen med stöttning och råd (Faskunger & Hemmingsson, 2005). Det finns en koppling 

mellan adherence och self-efficacy då tron på den egna förmågan på att klara av en uppgift 

kan resultera i en beteendeförändring, till exempel om en patient tror att den rekommenderade 

rådgivningen om det nya hälsorelaterade beteendet kommer främja hälsan är det mer 

sannolikt att patienten tar till sig rekommendationerna (Brannon & Jess, 2004). Det vore 

därför av intresse att studera hur fysiskt aktiva och inaktiva individers tankar och 

föreställningar är kring fysisk aktivitet och vad som kan ligga bakom deras beteende.   
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Syftet med studien är att undersöka och få en djupare förståelse för vilka faktorer som kan 

ligga bakom en fysiskt aktiv livsstil och en fysiskt inaktiv livsstil, samt att öka förståelsen för 

varför vissa människor känner sig mer motiverade till att behålla ett hälsosamt beteende. 

 

Frågeställningar  

1. Vilka faktorer påverkar en aktiv respektive en inaktiv livsstil? 

 

2. Vilka bakomliggande faktorer kan påverka motivationen att behålla ett hälsosamt 

beteende?  

 

Metod 

Informanter  

Deltagarna bestod av sex kvinnor som hade en genomsnittlig ålder på 22,8 år. I studien 

användes ett icke-sannolikhetsurval som innebär att alla medlemmar inte har samma 

sannolikhet att väljas ut. Studien använde ett strategiskt/subjektivt urval som innebär att 

forskaren väljer ut vissa personer som anses intressanta, som till exempel besitter en viss 

kunskap och erfarenhet (Hassmen & Hassmen, 2009). I undersökningen var tre av 

respondenterna fysiskt aktiva (IP3, IP4, IP5) och författarna till studien anser att vara fysiskt 

aktiv ses som ett hälsosamt beteende. Tre av respondenterna var fysiskt inaktiva (IP1, IP2, 

IP6) och författarna till studien anser att vara fysiskt inaktiv ses som ett ohälsosamt beteende. 

Intervjuperson 1(IP1) är 22 år och utbildad kock som numera arbetar på en fabrik. Hon är 

bosatt i en mindre ort tillsammans med sin sambo och har god tillgång till träningsmöjligheter 

som till exempel Friskis & Svettis. Intervjuperson 2 (IP2) är 27 år och bosatt ute på 

glesbygden tillsammans med sin sambo och två småbarn. Hon har ingen utbildning och är i 

nuläget sjukskriven, annars jobbar hon som kommunikatör. Även hon har goda 

träningsmöjligheter i sin närhet. Intervjuperson 3 (IP3) är 21 år och bor tillsammans med sin 

sambo i en stad med goda träningsmöjligheter i sin närhet såsom olika gym. Hon jobbar som 

instruktör vid ett gym och studerar vid en Högskola. Intervjuperson 4 (IP4) är 23 år och 

jobbar också som instruktör vid ett gym och bor i en stad med goda träningsmöjligheter. Hon 

studerar vid en Högskola och hon bor ensam. Intervjuperson 5 (IP5) är 24 år och hon jobbar 

som instruktör vid ett gym och bor i en stad med goda träningsmöjligheter. Hon studerar vid 

en Högskola och bor med sin sambo. Intervjuperson 6 (IP6) är 20 år och bor ensam och är 

bosatt i en stad, läser till socionom och har goda träningsmöjligheter i sin närhet.  

 Instrument 

I studien användes två intervjuguider som författarna själva skapade. Eftersom deltagarna 

skilde sig åt i att vara fysisk aktiva och fysiskt inaktiva så kunde inte exakt samma frågor 

ställas till samtliga deltagare. Den ena intervjuguiden bestod av frågor kring orsakerna till 

upprätthållandet av ett hälsosamt beteende (Se bilaga 1). Den andra intervjuguiden bestod mer 

av frågor kring orsakerna till ett mer ohälsosamt beteende (Se bilaga 2). Intervjuguiderna 

baseras på tidigare forskning. Teorierna Health Belief Model, Self-determination Theory och 

Social Cognitive Theory användes i syftet att öka förståelsen kring respondenternas beteende 

och val av livsstil.   

  

Procedur 

Kontakt med informanterna togs både via mail och telefon. Information om studien delgavs 

och förfrågan om samtycke till inspelning. Efter visat intresse från respondenterna fick dem 

bestämma tid och plats för intervjun. Två av informanterna bor på annan ort så för att 

underlätta för dessa deltagare skedde intervjun där. Intervjun skedde i form av personliga 
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möten där inspelningen gjordes med hjälp av mobiltelefon. Inledningsvis gavs respondenterna 

chans att ställa eventuella frågor och därefter delades ett skriftligt dokument ut med allmän 

information om studien samt ett skriftligt avtal med information om att intervjun är frivillig 

och att informanterna när som helst kan välja att avsluta intervjuerna (Se Bilaga 3). 

Intervjuerna varierade i längd från 20-30 minuter. Författarna till studien medverkade vid 

samtliga intervjutillfällen. 

 

Analys 

I studien har en deduktiv ansats använts, det vill säga en utgångspunkt i en befintlig teori 

varifrån påståenden och hypoteser om verkligheten utformats. Efter varje intervju 

transkriberades innehållet och texten analyserades genom en tematisk innehållsanalys, med 

detta menas den teoretiska analysen av det tema som ska undersökas och formuleringen av 

forskningsfrågorna. Författarna har använt sig av meningskoncentrering som innebär att långa 

uttalanden från intervjuerna har förkortats till tydligare och mer koncisa formuleringar där den 

väsentliga innebörden understryks (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Resultat 

I undersökningen var tre av respondenterna fysiskt aktiva (IP3, IP4, IP5) och tre av 

respondenterna var fysiskt inaktiva (IP1, IP2, IP6). Intervjupersonernas svar redovisas under 

olika rubriker kopplade till syftet och frågeställningarna. Intresseväckande citat har valts ut 

för att understryka viktiga delar i analysen.  

Möjliga faktorer till nuvarande beteende (Se bilaga 4 och 5). 

Nedan följer en redovisning av skillnader i familjesituation mellan fysiskt aktiva och inaktiva 

under uppväxten, tidigare erfarenheter kring fysisk aktivitet och vad som inspirerade dem att 

börja med fysisk aktivitet under uppväxten.    

 

IP3 och IP4 började med fysisk aktivitet när de var små, medan IP5 inte började vara fysiskt 

aktiv fören i tonåren. Den fysiska aktiviteten bestod av bland annat fotboll, ridning och balett. 

De aktiva respondenterna hade inspirerats till att börja träna av sina syskon som var väldigt 

aktiva och höll på med olika sporter. Till en början hade de alla tre kravet av att de ville vara 

smala och snygga och att det var detta som ledde till träning i tidig ålder.  

 

”På högstadiet ville jag vara smal och snygg så jag började springa mycket” IP3 

 

De aktiva respondenterna hade familjemedlemmar under uppväxten som var mer eller mindre 

aktiva. IP3 hade en pappa som var fotbollstränare och detta gjorde att hon fick intresse för 

fotboll. IP4 hade en pappa som var aktiv på sitt jobb och fick därför mycket motion genom 

det. IP5 hade en mamma som promenerade mycket och det hände ofta att hon själv följde med 

henne ut. Alla tre har vänner som är antingen väldigt aktiva eller väldigt inaktiva i sin 

nuvarande omgivning och de berättade att många av vännerna från hemorten inte var så 

aktiva. De beskriver också att deras träningsvanor numera ingår i en livsstil som är gemensam 

för många i deras närhet eftersom de studerar eller arbetar med fysisk aktivitet och hälsa. De 

inaktiva respondenterna fann sin inspiration till träning i tidig ålder. IP1 inspirerades mycket 

av sina kompisar som höll på med ridning. IP6 fann sin inspiration på rasterna i skolan då hon 

älskade att röra på sig och bli av med sin energi. IP2 fann sin inspiration genom att spendera 

mycket tid i stallet. Familjesituationen för de inaktiva respondenterna såg lite annorlunda ut i 

jämförelse med de aktiva respondenternas familjesituation, då enbart IP6 hade syskon som var 

aktiva i olika bollsporter medan IP1 och IP2 bara hade en förälder som var aktiv. Alla de 

inaktiva respondenterna har en omgivning som är både aktiva och inaktiva. IP1 har människor 
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runt sig som är aktiva i olika sporter och vissa som är mindre aktiva än vad hon själv är. IP6 

anser sig ha en fysiskt aktiv omgivning men att det var ännu fler när hon gick på gymnasiet då 

träning var deras gemensamma intresse. IP2 har en pappa som är väldigt aktiv men resten av 

omgivningen är väldigt inaktiv. Trots att de inaktiva respondenterna har människor i sin 

nuvarande omgivning som är relativt aktiva, saknar de motivationen till träning.  

 

”Det är pappa som står för största delen av träningen, han vandrar och cyklar. Hemma så är 

jag och sambon lika, det är mest de praktiska grejerna som görs, annars är vi nog rätt så 

otränade människor” IP2 

 

Drivkraften till fysisk aktivitet och orsaker och konsekvenser av ett mindre hälsosamt 

beteende (Se bilaga 6 och 7). 

Nedan följer en redovisning av vilka tänkbara bidragande faktorer det finns till att 

respondenterna är fysiskt aktiva eller fysiskt inaktiva och vilka effekter de upplever av 

respektive livsstil. 

 

De aktiva respondenterna arbetar som instruktörer och brinner verkligen för sitt arbete, de ser 

det som ett jobb men samtidigt som en väldigt rolig aktivitet. De förklarar att de är fysiskt 

aktiva på grund av att de tycker det är roligt och att de till och med anser att den fysiska 

aktiviteten är avgörande för att de ska må bra och känna sig friska och starka. De nämner även 

att jobbet är en av anledningarna till att de är så pass aktiva som de är.  

 

”Jag vill må bra och jag vill vara frisk” IP5 

Målen som IP3 har med sin träning är att bli bättre både tekniskt och fysiskt för att kunna 

utföra sitt arbete på bästa sätt, men hon nämner också att det är för hennes egen skull då hon 

vill leva sunt och känna sig attraktiv. IP4 strävar efter att vara en bra förebild då hon vill leva 

som hon lär, samtidigt som hon strävar efter att fortsätta ha en aktiv livsstil. IP5 anser sig bli 

gladare och får ut mer utav vardagen samtidigt som hon upplever att hon blir mer social. Alla tre anser 

att fördelarna med en fysisk aktiv livsstil är att de känner sig starkare, orkar med vardagen 

bättre, de mår bättre och får en bättre självkänsla.  

 

”När man känner sig tränad känner man sig snygg, jag känner mig starkare och orkar göra 

mer” IP 3 

 

De upplever även fysiska effekter av träningen, som till exempel upplever IP4 färre 

sjukdomstillfällen och IP5 har inte lika ont i rygg och knän. De inaktiva respondenterna 

förklarar sin inaktivitet med bristfällig motivation, tidsbrist och problem med vikten. IP1 

beskriver att hon upplever negativa effekter med en inaktiv livsstil då hon har sämre 

självkänsla och sämre ork. IP6 kände tidigare att träningen nästan fungerade som en slags 

terapi då hon upplevde att hon blev av med mycket negativ energi, och detta är något hon 

saknar i nuläget. IP2 upplever att hon blir trött av att vara inaktiv. Hon beskriver dessutom att 

hon befinner sig i ett dödläge då hon är för tjock för att träna och tränar hon inte så går hon 

heller inte ner i vikt. Alla tre nämnde att vikten är den största fysiska effekten av att vara 

inaktiv och IP1 nämner att hon känner till riskerna med att vara fysiskt inaktiv men att det nog 

finns fler dolda risker som hon inte vet om.  

”Jag är fullt medveten om att fysisk aktivitet är viktigt men det finns ingen motivation” IP1 
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Tid till träning och upplevelse efter träning (Se bilaga 8). 

Nedan följer en redovisning av hur de fysiskt aktiva respondent 

erna prioriterar sin träning i förhållande till andra aktiviteter så som kompisar eller andra 

intressen och vad för positiva och negativa effekter de upplever efter den utförda fysiska 

aktiviteten.  

 

De aktiva respondenterna prioriterar träningen väldigt högt i förhållande till andra aktiviteter 

då de försöker hinna med kompisar och övriga aktiviteter så gott det går utefter träningen. 

Eftersom alla tre arbetar som instruktörer så är det ett jobb för dem att träna då dem har sina 

pass på fasta tider men samtidigt ser dem det som en rolig aktivitet. 

 

”Jag har ju mina fasta tider eftersom det är ett jobb för mig att träna” IP4 

 

Oftast upplever de positiva effekter efter träningen då de känner sig nöjda, glada och pigga. 

IP3 nämner att om hon gått till gymmet och är sur och arg är det som bortblåst när hon går därifrån. 

IP5 upplever en tillfredställelse för kroppen när hon kört ett hårt pass, men att det ibland också känns 

som att det inte gick lika bra som hon önskat sig. IP3 kan däremot ibland känna att det är lite 

motigt med träningen och kan då uppleva att det är tråkigt och inte lika motiverande men att 

arbetet som instruktör driver henne till att fortsätta.  

 

”Vissa gånger känner man att vad tråkigt detta var nu vill jag bara gå hem” IP3 

 

Orsaker till fysisk aktivitet och hälsosamt beteende (Se bilaga 9 och 10). 

Nedan följer en redovisning av yttre och inre faktorer som bidrar till varför de fysiskt aktiva 

respondenterna är fysiskt aktiva.  

 

De aktiva respondenterna har god kunskap om fördelarna med en fysiskt aktiv livsstil och 

även nackdelarna med en fysiskt inaktiv livsstil. Alla tre började med fysisk aktivitet pågrund 

av yttre faktorer, såsom att träna för att bli smal och snygg. Numera är deras motiv att de 

tränar för glädjens skull. IP4 känner att det har gått från att träna för att hon måste vara 

hälsosam till att hon numera tycker att det är riktigt kul istället. Ännu en orsak till att de är 

fysiskt aktiva och även bibehåller en fysiskt aktiv livsstil är på grund av att de har god 

kunskap om träning och vet om att det är viktigt att hålla sig aktiv. IP3 menar att hon har en 

djupare förståelse kring vetskapen om att det är så viktigt att träna nu jämfört med vad hon 

visste innan hon började studera. Mycket av kunskapen som de aktiva respondenterna besitter 

kommer ifrån studier på Högskola. De nämner också att de känner till de dåliga effekterna av 

fysisk inaktivitet och vill inte utsätta sig för det. 

 

”Kunskapen om min egen kropp gör väl att jag vill fortsätta träna” IP4 

 

IP4 och IP5 upplevde att det är roligare att kunna träna med någon men att det inte var något 

krav för någon av dem för att de skulle träna. IP3 kände däremot att hon helst vill ha mycket 

hjälp utifrån, någon som pushar henne hela tiden och som hjälper till att göra det roligt. IP4 nämner 

att hon tror att det är många som inte tränar på grund av att de inte har någon att träna med. 

Hon tror också att om omgivningen är aktiv och har en positiv bild av att träna kan det bli en 

drivkraft som leder till träning men att även motivationen är en viktig del för att vara aktiv. 
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IP4 och IP5 menar att eftersom dem jobbar som instruktörer befinner dem sig i en omgivning 

där många är fysiskt aktiva och det blir därför lättare att dras med i det beteendet.  

 

”Oftast dras man med lite grann om man har en omgivning som har en positiv bild av att 

träna” IP5 

 

De aktiva respondenterna nämner att jobbet har en stor inverkan som leder till att de är aktiva 

och de tror dessutom att det är viktigt att ha motivationen till att träna. IP4 tror att om man tar 

steget och bestämmer sig för att vara fysiskt aktiv så blir det inte lika jobbigt att gå till 

gymmet själv. 

 

Faktorer som kan inspirera de fysiskt inaktiva (Se bilaga 11). 

Nedan följer en redovisning av vilka tänkbara bidragande faktorer det finns till att 

respondenterna är fysiskt inaktiva, vad som skulle kunna motivera dem till att bli mer fysiskt 

aktiva och hur de tror att individer som är fysiskt aktiva motiveras till att bibehålla en 

hälsosam livsstil. 

 

De inaktiva respondenterna fick frågan om vad de tror skulle kunna motivera dem till en mer 

hälsosam livsstil och de svarade att de skulle hjälpa om de hade bättre rutiner i vardagen, mer 

tid, att de tog sig tid, mer motivation, bättre inställning och att det skulle underlätta om vikten 

inte var ett hinder. 

 

”Jag skulle gärna ta upp och hålla på med hästarna igen, men det är en tidsfråga” IP2 

De inaktiva respondenterna tror också att det hade underlättat att komma igång med träningen 

om de hade någon att träna tillsammans med, att de då motiverar och hjälper till att pusha 

varandra. IP6 sa att hon tycker det skulle vara en inspiration att träna med någon. De inaktiva 

respondenterna fick även frågan om hur de tror att aktiva personer motiveras till att bibehålla 

sitt hälsosamma beteende och då svarade de att det är den individuella inställningen, det är 

viktigt att det är kul, att motivationen finns där och att det är en prioriteringsfråga. IP1 sa att 

hon tror att när en person väl har kommit igång med träningen så får han/hon en självkänsla, 

lust och ork till det, som sedan driver dem till att fortsätta.   

 

”Jag tror att det är viktigt att man verkligen tycker att det är kul och har motivationen för 

det” IP1 

Orsaker till fysisk inaktivitet (Se bilaga 12). 

Nedan följer en redovisning kring betydelsen av den sociala biten inom träning, om till 

exempel gruppträning eller en kompis att träna med har en avgörande roll och ifall det finns 

någon eller något som påverkar respondenterna till att vara fysiskt aktiva/inaktiva.  

 

De inaktiva respondenterna upplevde att de behövde någon att träna med till en början för att 

komma igång som kan finnas där och stötta och pusha dem till vidare träning. IP2 sa hon 

upplevde att är viktigt med den sociala biten, speciellt på friskis o svettis, vattengympa och 

ridning där det sociala är halva grejen. 

 

”Jag hade inte kunnat tänka mig gå själv och träna i början” IP1 

 

IP1 har en fysiskt inaktiv sambo vilket hon inte tycker underlättar för att hon ska motiveras 

till träning, men samtliga respondenter är medvetna om att det i slutändan är upp till dem 

själva att ta tag i det och att det är dem som är ansvariga för sina egna val.   
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Diskussion 

 

Författarnas syfte med studien var att undersöka och få en djupare förståelse för vilka faktorer 

som kan ligga bakom en fysisk aktiv livsstil och en fysisk inaktiv livsstil och att öka 

förståelsen för varför vissa människor känner sig mer motiverade till att behålla ett hälsosamt 

beteende och andra inte. Diskussionen är strukturerad utefter resultatet och dess rubriker 

förutom rubrikerna Faktorer som kan inspirera fysiskt inaktiva och Orsaker till fysisk 

inanktivitet som slagits ihop eftersom svaren blev då lättare att diskutera.  

  

Möjliga faktorer till nuvarande beteende 

Resultatet visade att samtliga aktiva inspirerades till att börja med fysisk aktivitet av någon 

familjemedlem då syskon höll på med antingen någon lagsport eller träning på egen hand och 

föräldrarna höll på med vardagsmotion eller fick motion genom arbetet. De inaktiva 

respondenterna fann däremot sin tidigare inspiration till fysisk aktivitet i yngre ålde i skolan 

eller hos kompisar. Detta skulle kunna kopplas till att vanor kring mat och fysisk aktivitet 

sägs utvecklas i tidig ålder (FHI, 2010) då respondenterna tagit efter sin omgivning och börjat 

med fysisk aktivitet när de var yngre så verkar det som att familj och omgivning har en stor 

påverkan på beteendet. Det fanns dock ingen större skillnad vad det gäller de aktivas och de 

inaktivas familj och omgivningens träningsvanor när respondenterna var yngre. I nuläget 

beskriver de aktiva respondenterna att deras omgivning är väldigt blandad med både inaktiva 

och aktiva människor men eftersom två av dem studerar kring området hälsa och samtliga 

arbetar som instruktörer så har de infunnit sig i en hälsosam livsstil där träning prioriteras 

högt. IP4 beskriver att hennes träningsvanor numera ingår i en livsstil som är gemensam för 

många i hennes närhet. De inaktiva respondenterna däremot lever numera ett inaktivt liv med 

en omgivning som är rätt så blandad med både aktiva och inaktiva människor. IP1 och IP2 bor 

med sina pojkvänner och ingen av pojkvännerna är fysiskt aktiva vilket en av respondenterna 

upplever som en nackdel för hennes egen skull då hon saknar motivation till att ta tag i det 

själv.  

 

Emotionell support kan påverka huruvida en individ kommer hålla fast vid en 

beteendeförändring, där kvalitet är bättre än kvantitet, med detta menas att det är bättre att ha 

färre nära vänner än att ha många vänner som är inte är lika nära (Brannon & Jess, 2004). 

Detta kan även stödjas i de så kallade förändringsstrategierna, som är ett av 

beteendeforskningens angelägnaste bidrag till främjandet av hälsosamma levnadsvanor, dessa 

är de olika metoder, strategier, aktiviteter eller tekniker som individer använder för att göra 

framsteg i en förändring. Strategin är Socialt stöd och den innebär att individen tar hjälp av 

sin närhet, då de hjälper individen med stöttning och råd (Faskunger & Hemmingsson, 2005). 

Detta går också att koppla till STC som betonar interaktionen mellan miljö och individ och 

hur dessa faktorer påverkar beteendet (Josefsson & Lindwall, 2010). Teorin understryker 

också att omgivningen/miljöfaktorerna är viktiga så att individen trivs med sin träningsplats 

och känner stöd från vänner och familj. Detta kan även stödjas av Kelly med kollegor (2010) 

som menar att föräldrar och även kompisar har en stor inverkan på vilken livsstil en individ 

har och det har visat sig att det är speciellt under tonåren som social support har ett stort 

inflytande både när det gäller fysisk aktivitet och att ha en positiv syn på hälsosamma vanor. 

Studier har då visat att individer med en stöttande omgivning oftast är mer fysiskt aktiva, och 

detta innebär att barnets uppväxt och sociala omgivning alltså kan påverka barnets beteende 

och hur deras framtida livsstil kommer att se ut (Kelly et al., 2010). De aktiva respondenterna 
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hade en familj som var aktiv under uppväxten och detta kan har påverkat dem i nuläget att 

vara fysiskt aktiva.  

 

 

Drivkraften till fysisk aktivitet och orsaker och konsekvenser av ett mindre hälsosamt 

beteende 

De aktiva respondenterna förklarar att de tycker att träningen ger dem glädje, de känner sig 

piggare och friskare. De menar också att fördelarna med en fysisk aktiv livsstil är många så 

som att orka med vardagen bättre, de mår bättre och får en bättre självkänsla. De nämner även 

några fysiska effekter med fysisk aktivitet så som färre sjukdomstillfälle och mindre ont rygg 

och knä. Mycket av detta kan kopplas till teorin Health Belief Model som menar att en individ 

sägs kunna ändra ett beteende lättare om den vet om konsekvenserna (Hultgren, 2008). I och 

med att de aktiva upplever så pass positiva effekter från konsekvenserna av den fysiska 

aktiviteten som till exempel att det känner sig friskare och upplever att de får ett bättre 

självförtroende så kan det lättare få dem att bibehålla sitt hälsosamma beteende. Detta går att 

koppla till adherence eftersom de aktiva respondenterna tränar regelbundet går det att koppla 

detta till adherence. Adherence innebär en individs förmåga att hålla sig fast vid ett hälsosamt 

beteende som till exempel att äta korrekt, träna regelbundet eller undvika stress (Brannon & 

Jess, 2004). Det finns en koppling mellan adherence och self-efficacy då tron på den egna 

förmågan på att klara av en uppgift kan resultera i en beteendeförändring. Om en patient till 

exempel tror att den rekommenderade rådgivningen om det nya hälsorelaterade beteendet 

kommer främja hälsan är det mer sannolikt att patienten tar till sig rekommendationerna 

(Brannon & Jess, 2004). Det finns många olika faktorer som påverkar hur starkt en persons 

adherence är, så som kroppsvikten, kroppsuppbyggnaden, skador och träningsnivån. Dessa 

faktorer påverkar huruvida en individ håller fast vid ett träningsprogram eller inte. Författarna 

anser att de aktiva respondenterna har ett starkt adherence och att detta kan vara en anledning 

till varför de bibehåller sin hälsosamma livsstil. 

 

De aktiva respondenterna har vissa mål med sin träning, så som att bli bättre fysiskt och 

tekniskt och att vara en bra förebild. De vill utföra sitt arbete på bästa sätt men samtidigt 

bibehålla en fysisk aktiv livsstil. Detta kan kopplas till Faskunger och Hemmingsson (2005) 

som menar att det är viktigt att se vilka motiven eller målen är för att en individ ska behålla en 

beteendeförändring. De inaktiva respondenterna förklarar sin inaktivitet bland annat med 

bristfällig motivation, problem med vikten och tidsbrist. Deci och Ryan (2007) menar att 

motivation består av flera dimensioner/stadier som kan sträcka sig på ett kontinuum från inre 

motivation till amotivation. Enligt författarna verkar de inaktiva respondenterna inte besitta 

någon inre motivation, utan de befinner sig mer mellan amotivation och den yttre 

motivationen som innebär att individens motivation skiftar från ovilja att intressera sig 

överhuvudtaget till inaktivt deltagande under tyst protest. SDT menar också att om en individ 

kan tillfredställa de tre faktorerna kompetens, frivillighet och tillhörighet, kommer det att öka 

chansen för inre motivation och självbestämmande. Detta går att koppla till både de inaktiva 

och de aktiva respondenterna då de aktiva respondenterna upplevs ha ett mer 

självbestämmande beteende och en starkare inre motivation då de har ett starkt intresse och en 

vilja att frivilligt behålla sitt hälsosamma beteende. Medan de inaktiva inte upplever sig ha 

någon större kompetens till att träna, speciellt inte att gå och träna själva utan de vill ha någon 

att träna med. Orsaken till detta kan vara brist på självförtroende eftersom respondenterna 

själva nämner att inaktivitet leder till sämre självkänsla och mindre ork till att träna. De 

inaktiva säger sig sakna motivation till att träna, motivationen anses vara en viktig hörnsten 

till att kunna behålla ett hälsosamt beteende. Detta kan stödjas enligt Faskunger & 

Hemmingsson (2005) som beskriver motivation som drivkraften och utlösaren för att börja 
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och bibehålla en förändring. I nygjorda studier har det också visats att om människor får en 

ökad motivation till fysisk aktivitet kan det i sin tur också leda till positiva förändringar hos 

individen (Andrade et al., 2010). Dessa positiva förändringar kan vara att individen kan då 

själv kontrollera till exempel sitt matbeteende med hjälp av bättre kognitiv behärskning och 

tron på sin egen förmåga att klara av uppgiften.  

 

Tid till träning och upplevelse efter träning 

De aktiva respondenterna prioriterar sin träning väldigt högt och alla tre arbetar som 

instruktörer och har sina bestämda tider då de tränar och har sina pass. Detta skulle kunna 

kopplas till en individs kognitiva övertygelse som innebär att en individ har en bra inställning 

till en hälsosam livsstil och att de använder planerade strategier för att kunna leva hälsosamt, 

eftersom det kan resultera till fysisk aktivitet (Kelly et al., 2010). Ett annat exempel på att de 

aktiva har en inre motivation som driver dem skulle kunna kopplas till att de är instruktörer, 

drivkraften bakom det kan vara den inre motivationen. Enligt Deci och Ryan (2007) är det 

denna motivation som gör att människan söker sig till nya utmaningar, tänjer på sina gränser 

och lär sig nya saker genom att ändra sitt beteende frivilligt. Enligt Deci och Ryan (2007) 

beskrivs OIT som en underteori till SDT och denna innebär att olika former av yttre 

motivation och omgivande faktorer kan antingen främja eller hindra uppkomsten av den inre 

motivationen. Teorin menar att en individ kan ta till sig ett beteende fast att detta inte hör till 

dennes intresse från början, till exempel IP3 som följde med sin pappa på brödernas 

fotbollsträningar fast att hon kanske inte var så intresserad från början. Intresset för fotboll 

kanske inte fanns där från början men eftersom pappan var tränare och bröderna var aktiva 

inom fotboll så kan hon ha följt med på träningar och matcher på grund av yttre uppmaningar. 

Med tiden kan hon ha tagit till sig dessa yttre uppmaningar och värderat om dessa till sina 

egna inre värderingar och på så sätt kan hon ha skapat sig ett eget intresse för fotboll. 

 

Orsaker till fysisk aktivitet och hälsosamt beteende 

De fysiskt aktiva respondenterna har god kunskap om fördelarna med fysisk aktivitet och om 

nackdelarna med fysisk inaktivitet. Kunskapen gör att de håller sig aktiva för att de vet att det 

är så viktigt och mycket av denna kunskap som de besitter kommer ifrån studier på Högskola. 

De känner också till de dåliga effekterna av inaktivitet och vill därför inte utsätta sig för det. 

Detta kan kopplas till tidigare forskning som förklarar att personer med högre utbildning är 

oftast mer aktiva och har bättre kostvanor än personer med låg utbildning (FHI, 2007). Det 

kan även stödjas i Health belief model som förespråkar att om en individ genom en viss 

handling vet vad som kommer att hända påverkar detta det kommande beteendet (Tones & 

Green, 2004). Det är därför viktigt att människor vet vilka konsekvenser det blir av 

hälsosamma beteenden eftersom detta skulle kunna få människor att välja en mer aktiv och 

hälsosam livsstil (Tones & Green, 2004). Kunskapen som de aktiva besitter skulle kunna vara 

en faktor som bidrar till deras hälsosamma livsstil, eftersom de är mycket mer medvetna om 

både de positiva och de negativa konsekvenserna av fysisk aktivitet och fysisk inaktivitet. IP1 

nämner att hon vet om att fysisk inaktivitet leder till övervikt och att det säkerligen finns fler 

dolda risker med inaktivitet men att hon inte har så mycket kunskap kring det. Detta kan 

kopplas till Health belief model som understryker att om en individ har en minskad förståelse 

och uppfattning om riskerna för en sjukdom kan det leda till att individen inte engagerar sig i 

förebyggande hälsosamma beteenden så som till exempel träning (Hultgren, 2008). Skulle IP1 

till exempel veta om att hennes inaktivitet kan leda till hjärt/kärl sjukdom, diabetes eller högt 

blodtryck skulle hon kanske ha lättare för att engagera sig i förebyggande hälsosamma 

beteenden såsom att träna.     
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Den största anledningen till att de aktiva respondenterna tränar i nuläget är på grund av 

glädjen till fysisk aktivitet och för att ha en bättre livskvalitet, tidigare sågs det mer som ett 

krav. IP4 förklarar detta med att hon nog växt i sig själv och fått ett annat synsätt kring fysisk 

aktivitet. IP4 och IP5s syn på fysisk aktivitet kan förklaras med att de kan ha skapat sig en 

inre motivation, detta ökar deras chanser till att kunna behålla sitt nuvarande hälsosamma 

beteende. IP 3 nämner att om hon gått till gymmet och är sur och arg så är det som bortblåst 

när hon går därifrån. Hon kan dock emellanåt känna att det är lite tråkigt och motigt med 

träningen och detta skulle kunna bero på att hennes inre motivation inte är så stark ännu.  SDT 

trycker på att om en individ har inre motivation blir individen mer självbestämmande och det 

blir som sagt lättare att bibehålla beteendet och den hälsosamma livsstilen. Alla de tre aktiva 

respondenterna började träna pågrund av yttre faktorer såsom att träna för att bli smal och 

snygg, de såg det mer som ett krav att gå att träna istället för att se det som glädje. Detta går 

att koppla till SDT som beskriver de olika stadierna av yttre motivation som olika regleringar. 

I den första regleringen som är Yttre reglering, utförs ett beteende bara för att få en yttre 

belöning och personen i detta stadium ser inte själva aktiviteten som det viktigaste utan det är 

resultatet som är det viktigaste. I den andra regleringen som är Introjicerad regleringen, utförs 

ett beteende utan att individen värderar det, det kan till exempel vara en tjej som tränar bara 

för att bli smal och snygg eller att hon vill imponera på någon annan.   

 

Faktorer som kan inspirera fysiskt inaktiva och Orsaker till fysisk inanktivitet  

De inaktiva respondenterna fick beskriva vad som de tror själva skulle motivera dem att få en 

bättre och hälsosammare livsstil, de svarade att de skulle hjälpa om de hade bättre rutiner i 

vardagen, mer tid, bättre motivation, bättre inställning och att det skulle underlätta om vikten 

inte var ett hinder. IP1 och IP2 förklarade även att det hade underlättat att komma igång med 

träningen om de hade någon att träna tillsammans med så att de kan motivera och pusha 

varandra. IP1 och IP2 berättar att de inte vill gå till gymmet själva eftersom de känner sig 

obekväma och vet inte hur de ska gå tillväga. Detta kan kopplas till SE som har visat sig vara 

en viktig del i att förutsäga ett beteende i hälsorelaterade situationer. Det har visat sig att en 

individs tillit till den egna förmågan att kunna utföra en aktivitet har ett starkt samband med 

hur fysiskt aktiva de är och hur deras framtida fysiska aktivitet kommer se ut (SBU, 2007). 

Detta kan stärkas då Faskunger och Hemmingsson (2005) beskriver i sin bok att forskning har 

visat att SE spelar en mycket viktig roll när det gäller fysisk aktivitet. Genom att stärka tilltron 

till den egna förmågan att motionera regelbundet skapas en kraftfull och effektiv pådrivare till 

förändring. De inaktiva anser att det är deras egen inställning som behöver förbättras och 

författarna anser att ett starkare SE hade nog kunnat hjälpa dem när det gäller den fysiska 

aktiviteten och för att kunna förbättra sin livsstil så att den blir mer hälsosam. IP2 nämner att 

hon upplever det svårt att gå ner i vikt på grund av att hon väger för mycket men ändrar hon 

inte sitt beteende går hon inte heller ner i vikt. Bouton (2007) nämner att en av orsakerna till 

att vissa människor kan ha svårt att sluta med ett visst beteende, som till exempel att leva 

ohälsosamt, skulle kunna ha ett samband med hur kroppens funktioner fungerar. Han menar 

att det finns ett samband mellan människans beteende och biologi som påverkar människan att 

göra vissa saker till exempel att människan äter när den känner hunger och när ett beteende 

får positiva konsekvenser leder det ofta till att beteendet bibehålls. Orsaken till att IP2 inte 

förändrar sitt ohälsosamma beteende kanske beror på att hon inte ser allvaret i sitt beteende. 

Detta kan kopplas till Health belief model som betonar att sannolikheten för att en individ ska 

engagera sig i förebyggande hälsosamma beteenden, beror på hur allvaret uppfattas kring det 

aktuella beteendet (Hultgren, 2008). Värderar individen att risken att utsättas för ohälsa och 

sjukdom som låg och har en minskad uppfattning/förståelse av riskerna kan det leda till 

förnekelse och tankar som ”det händer inte mig”.  
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Förväntningar på SE, förväntningar på resultatet av aktiviteten och värdet av resultatet är de 

tre nyckelbegreppen inom SE. Dessa tre begrepp fungerar som förmedlande processer bakom 

beteende, de kommer till stor del att påverka om individen ägnar sig åt beteendet till exempel 

träna regelbundet, eller inte (Josefsson & Lindwall, 2010). Dessa tre begrepp kan kopplas till 

de aktiva respondenterna som lyckas bibehålla sitt hälsosamma beteende, författarna tror att 

de aktiva har lyckats väga fördelar och nackdelar med sitt beteende och kommit underfund 

med att deras hälsosamma livsstil fungerar för dem. Detta kan även stödjas i att en individ kan 

välja att värdera ett nytt beteende som en fördel eller nackdel och detta kan också avgöra om 

den börjar engagera sig i ett hälsosammare beteende eller inte (Hultgren, 2008). De aktiva 

respondenterna verkar ha ett starkare SE när det gäller fysisk aktivitet, de tror på sin förmåga 

och kompetens för fysisk aktivitet och detta tror författarna har en stor betydelse för att de 

aktiva lyckas bibehålla sin hälsosamma livsstil.  

 

Metodkritik 

Författarna har använt sig av en kvalitativ metod då de fick fram sitt material från intervjuer.  

Genom att ha valt ett icke-sannolikhetsurval blir det automatiskt svårt att veta om just de 

deltagarna som valts ut speglar resten av populationen och det blir svårt att veta hur de skiljer 

sig från resten av populationen. Orsaken till att detta urval valdes är för att det är gratis, går 

snabbt att genomföra och det är enkelt att använda (Hassmén & Hassmén, 2008).  

Kritiken som finns mot studien är könsaspekten, intervjuerna genomfördes bara på kvinnor 

och detta gör att det inte går att generalisera studien på båda könen. I och med att författarna 

är kvinnor vet de inte om det hade skiljts sig att utföra studien på män. Även åldersaspekten 

kan tas upp som kritik, då endast kvinnor i åldern 21 till 27 intervjuades. Svaren kunde ha sett 

annorlunda ut om spridningen i åldern varit större. Tre av respondenterna utbildade sig 

dessutom i nuläget på Högskola, de tre resterande respondenterna har ingen Högskole 

utbildning. Detta kan ha påverkat studien eftersom kunskapen såg annorlunda ut hos alla. Att 

vara fysisk aktiv ses som ett socialt önskvärt beteende/livsstil i samhället, därför kan 

respondenterna ha förskönat sina svar för att passa in i detta sociala önskvärda 

beteende/livsstil. En annan kritik mot studien är att författarna inte vet hur representativa 

respondenternas svar är i förhållande till om hela populationen ingått i studien. Det är viktigt 

att ha en hög validitet och reliabilitet. Validitet skapas genom att ställa frågor som är 

relevanta för syftet och att frågorna handlar om det författarna vill studera. För att få en stark 

tillförlitlighet i resultaten måste reliabiliteten vara hög. Det kan vara en väldigt hög reliabilitet 

och en väldigt låg validitet eftersom reliabiliteten kan visa en hög tillförlitlighet samtidigt som 

studien kan mäta fel koncept (Hassmén & Hassmén, 2008). Eftersom intervjuguiden var 

egenkomponerad sjönk reliabiliteten för att den inte har använts vid tidigare tillfällen.  

 

Framtida forskning 

I framtida forskning kan det vara intressant att undersöka om studien hade blivit annorlunda 

om den utförts på män, för att se om det uppstår några märkbara skillnader mellan könen när 

det gäller olika levnadsvanor och livsstilar. Eftersom studien visar att de inaktiva 

respondenterna var fysiskt aktiva när de var mindre och sedan blev fysiskt inaktiva när de 

blev äldre vore det intressant att undersöka åldersaspekten och därmed jämföra olika åldrar 

för att se om det ger andra resultat.  

 

Implikationer 

I framtiden kan det vara aktuellt att redan i tidig ålder börja ge kunskap kring fysisk aktivitet 

och inte bara utföra den praktiskt så som på gymnastiken i skolan, utan att barnen istället får 

en förståelse kring vad fysisk aktivitet har för fördelar och även vad fysisk inaktivitet har för 

nackdelar. Eftersom vanor kring kost och fysisk aktivitet utvecklas i tidig ålder kan det vara 



 

18 
 

viktigt som förälder att se över sin livsstil och vad de förmedlar till sina barn. Det är viktigt att 

framhäva de positiva konsekvenserna av ett hälsosamt beteende så att en positiv inställning 

till det skapas redan i tidig ålder. Författarna tror att om individen skapar sig en inre 

motivation och har socialt stöd i sin omgivning till fysisk aktivitet ökar detta chanserna att 

bibehålla en hälsosam livsstil. Fysisk aktivitet finns även numera på recept (FaR®) som är till 

för att behandla och förebygga vissa sjukdomstillstånd. FaR® innebär att fysisk aktivitet 

ordineras ut och anpassas till individen (FYSS, 2010). Forskning visar att det finns bevis för 

att FaR® är en effektiv metod och det har visats att individualiserad förskrivning av fysisk 

aktivitet ökar patienternas styrka av fysisk aktivitet. Detta skulle kunna vara ett effektivt 

tillvägagångssätt för att få igång människor som har problem med att ta tag i träningen själva 

och hjälpa dem till en bättre hälsosammare livsstil.  

 

Slutsats  

Det är individen själv som bestämmer över sina beteenden, bra eller dåliga, men det är 

tillsammans med påverkan från familj, vänner och samhälle som kan avgöra vilken livsstil en 

individ lever. Oavsett om en individ är fysiskt inaktiv eller fysiskt aktiv så är det individens 

egna inställning, motivation och kognitiva förmåga som påverkar en individ till att förändra 

och bibehålla en hälsosam livsstil. Om individen känner till konsekvenserna av ett hälsosamt 

beteende och värderar det högt ökar det chansen att förändra och bibehålla det beteendet. Den 

kognitiva förmågan innefattar bland annat tron på sig själv och hur en människa uppfattar 

omvärlden. Detta kopplat till individens familj och omgivning påverkar individens beteende 

och även tidigare forskning har visat att en fysiskt aktiv omgivning har en stor inverkan på 

individens beteende då individer är mer fysiskt aktiva om deras omgivning är det. De 

bakomliggande faktorerna som fanns till inaktiviteten i studien var bland annat upplevd 

bristfällig motivation, medan den fysiska aktiviteten förklarades med en stark motivation och 

att kunskapen om fördelarna kring en fysiskt aktiv livsstil var många.  
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Bilaga 1 

 
 

Intervjuguide till fysiskt aktiva 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Ålder, kön, utbildning, yrke, civilstånd, barn, tobaksvanor, alkoholvanor. 

2. Vad finns det för träningsmöjligheter i din närhet? 

 

3. Vad anser du att fysisk aktivitet är? 

 

4. Är du fysiskt aktiv? Tränar du?   

 

5. Vad har du för erfarenheter kring fysisk aktivitet? 

 

6. Hur såg din familjesituation ut när du var mindre, tränade någon familjemedlem? 

 

7. Kan du berätta vem/vilka/vad som inspirerade dig att börja med fysisk aktivitet/träning? 

(Föräldrar, syskon, vänner, arbetskollegor?) 

 

8. Människor i din omgivning, hur ser deras träningsvanor ut? 

 

9. Vad är det som gör att du är fysisk aktiv i nuläget?  

 

9.1 Vad har du för mål med din träning? 

 

10. Vilka effekter upplever du att du får av den fysiska aktiviteten/träningen? Berätta både om 

fysiska och psykiska effekter. 

 

11. Hur prioriterar du den fysiska aktiviteten i förhållande till andra aktiviteter så som sociala 

aktiviteter? 

 

12. Vad är det som gör/driver dig att bibehålla ditt hälsosamma beteende, Vilka faktorer tror 

du är viktiga?  

 

13. Upplever du att motivet har förändrats från när du började vara fysiskt aktiv till dagsläget, 

hur i sådana fall? 

 

14. Är den sociala biten (såsom t.ex. att träna med en kompis eller gruppträning) en viktig del 

för att du ska vara fysiskt aktiv?   

 

15. Upplever du att någon annan påverkar dig i ditt val av träning? 

 

16. Hur känner du dig efter att du har tränat? 

 

 

                                                                                                                                                        



Bilaga 2 
 

 
 

Intervjuguide till fysiskt inaktiva 

 Bakgrundfrågor 

1. Ålder, kön, utbildning/yrke, civilstånd, barn, tobaksvanor, alkoholvanor? 

2. Vad gör du på fritiden? 

 3. Vad finns det för träningsmöjligheter i din närhet? 

4. Vad anser du att fysisk aktivitet är? 

 5. Är du fysiskt aktiv? (Utför du hårdare/intensivare träning?) 

 5.1 (om nej- Har du någon gång varit fysiskt aktiv/tränat?) 

5.2 (Om ja, vad och hur tränade du då?)  

6. Vad tror du var annorlunda då jämfört med nuläget, vad var det som inspirerade dig då? 

7. Hur såg din familjesituation ut när du var mindre, tränade t.ex. någon familjemedlem? 

 

8. Kan du berätta vem/vilka/vad som inspirerade dig att börja med fysisk aktivitet/träning? 

(Föräldrar, syskon, vänner, arbetskollegor?) 

 

9. Människorna i din närhet, hur ser deras träningsvanor ut? T.ex. Vänner, arbetskollegor, 

familj. 

10. Vilka faktorer är det som bidrar till att du är fysiskt inaktiv?  

 11. Hur tror du att du påverkas av att vara fysiskt inaktiv? Både fysiska och psykiska 

effekter? 

 12. Skulle du vilja vara mer fysisk aktiv? 

12.1(Om ja- Vad tror du skulle kunna få dig att bli mer fysiskt aktiv?) 

12.2 (Om nej- Vad tror du skulle kunna få dig att vilja bli mer fysiskt aktiv? (Ex, 

omgivningen, målsättning, bättre hälsa) 

13. Kan du berätta något annat som skulle kunna hjälpa dig att bli mer motiverad? (Ex. större 

utbud av träningsanläggningar, aktiviteter) 

14. Är den sociala biten (såsom t.ex. att träna med en kompis eller gruppträning) en viktig del 

för att du ska vara fysiskt aktiv?   

 

15. Upplever du att någon annan påverkar dig i ditt val att inte vara fysisk aktiv? 

 

16. Hur tror du andra motiveras till att bibehålla en fysisk aktiv livsstil? 



Bilaga 3 
 

 
 

Skriftligt, informerat samtycke angående medverkan i en studie med syftet att 

undersöka beteendet kring fysisk aktivitet och fysiskt inaktivitet. 

  

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in och hur den bearbetas. 

Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan 

avbryta min medverkan utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna 

studie som handlar om att undersöka beteendet kring fysisk aktivitet och inaktivitet. 

  

  

Ort/Datum__________________________________________________________________

_ 

  

  

  

Namnunderskrift_____________________________________________________________

_ 

  

  

  

Namnförtydligande___________________________________________________________

_ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 
 

 
 

Vi är två tjejer från Högskolan i Halmstad, Emma Cronquist och Heléne Johansson. Vi ska 

genomföra en studie (uppsats på C- nivå) som undersöker människors beteende kring 

fenomenet fysisk aktivitet och fysisk inaktivitet. Intervjun tar cirka 25 minuter och 

deltagandet är frivilligt och du har rätt har dra dig ur studien när som helst utan att behöva 

ange skäl och du har även möjlighet att ställa frågor om du undrar över något. Informationen 

som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt.  

  

  

Kontaktperson                                                                                   Handledare 
Emma Cronquist 

Heléne Johansson                                                                            Karin Josefsson 

Mail:                                                                                                   

emmcro08@student.hh.se 

heljoh08@student.hh.se                                                                    karin.josefsson@hh.se 

Tele:  

Emma: 070-220 29 35 

Heléne: 070-406 39 60                                                                    
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Bilaga 4 
 

 
 

Möjliga faktorer till nuvarande beteende 

 

Aktiva respondenter. N=3.  

Rådata Underordnade 

teman 

Överordnade 

teman  

Kategori 

Jag har dansat balett och fotboll när 

jag var liten 

 

Jag har tränat simning och började 

träna på gym när jag var 16 år 

 

 Jag är ju tränare själv och det har 

jag varit i 7 år, innan det var jag 

inte alls direkt fysiskt aktiv 

 

Jag har tränat och varit aktiv alltid 

sen jag var liten som sagt så har 

min mamma hästar och jag fick min 

första häst när jag var 3. När jag var 

liten spelade jag fotboll, gick på 

gympa och dans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare 

erfarenheter 

kring FA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare 

anledningar & 

orsaker till 

träning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möjliga faktorer 

till nuvarande 

beteende 

Min pappa var fotbollstränare 

 

Mina syskon har alltid tränat (3) 

 

Mamma har alltid promenerat, vi 

promenerde mycket tillsammans, 

men mina föräldrar har inte tränat 

så mycket. 

 

Mamma har alltid ridit och pappa 

var byggmästare så han rörde sig på 

jobbet.  

 

 

 

 

 

 

Vi har vuxit upp på bondgård så det 

har blivit mycket fysiskt arbete. 

 

 

 

 

 

 

Familjesituation 
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Det var nog mina syskon 

 

När jag var 16 tyckte min 

handledare att jag skulle börja 

boxas så det är nog hon som 

inspirerade mig. 

 

När jag var liten var det nog främst 

min mamma som inspirerade mig 

till ridningen (2)  

 

I skolan var jag bäst av tjejerna och 

då blev det ju ännu roligare.  

 

Min kusin dansade så hon 

inspirerade mig till att börja med 

dans. 

 

På högstadiet ville jag vara smal 

och snygg så jag började springa 

mycket (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirationskälla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgivningens 

träningsvanor 

Nu är nog alla rätt så aktiva 

eftersom jag umgås med dem i 

klassen och dem är ju 

träningsnördar allihopa 

 

Gamla kompisar rörde sig inte så 

mycket, sitter hellre och tittar på tv. 

 

Min sambo tränar jättemycket, han 

spelar fotboll flera gånger i veckan. 

 

Det är väldigt olika faktiskt, några 

kompisar är väldigt fysiskt inaktiva 

men sen är det väldigt många som 

är aktiva på gymmet där jag jobbar 

(2) 

 

När man flyttade till Halmstad så 

handlar det mer om vilket gym man 

ska träna på än om man ska träna. 

Det är lite den livsstilen här att man 

tränar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Människor i din 

närhet 

 

 

 

 



Bilaga 5 
 

 
 

Möjliga faktorer till nuvarande beteende 

 

Inaktiva respondenter N=3.  

Rådata Underordnade 

teman 

Överordnade teman 
Kategori 

 

 

 

 

 

 

Tidigare erfarenhet 

kring FA 

 

 

 

Anledning och orsak 

till tidigare träning 

 

Möjliga faktorer  

till nuvarande 

beteende  

Jag har hållit på med 

ridning. 

 

Jag höll på med friidrott 

när jag var yngre då jag 

tränade upp till 6 dagar i 

veckan. 

 

Jag höll på med hästar i 

många år då jag cyklade 

dit och mockade och 

grejade, flera dagar i 

veckan. 

Det var ju vänner och 

kompisar runt omkring, 

det blev ju ett umgänge 

när man var i stallet, det 

var mycket roligare att 

vara fler. 

 

Det var rasterna i skolan 

när man var liten, jag 

tyckte att det var hur kul 

som helst att gå på rast och 

ut och springa och hoppa. 

 

Min mamma föreslog att 

jag skulle börja med 

gymnastik men det var 

skittråkigt så jag började 

med friidrott. 

 

Det var väl att få lov att 

rida överhuvudtaget, det 

var hästar, det var roligt 

helt enkelt. 

 

Inspirationskälla 
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Det är väldigt väldigt 

blandat, jag har många 

som är aktiva i olika 

sporter och sen har jag de 

som rör sig mindre än vad 

jag gör. 

 

Rätt bra faktiskt, det är 

många som tränar på 

universitetet som jag går 

på. Det var ännu fler när 

jag gick på gymnasiet, det 

var vår gemenskap där, att 

träna. Jag har alltid varit 

van vid att ha människor 

kring mig som tränat. 

 

Det är pappa som står för 

största delen av träningen, 

han vandrar och cyklar. 

Hemma så är jag och 

sambon lika, det är mest 

de praktiska grejerna som 

görs, annars är vi nog rätt 

så otränade människor. 

 

Familjen och 

omgivningens 

träningsvanor nu 

 

Möjliga orsaker till 

eventuella 

beteendeförändringar 

Min pappa har alltid varit 

väldigt aktiv, ingen 

resterande i familjen. 

 

Mina syskon tränade och 

jag tränade friidrott men 

mina föräldrar tränade 

inte. 

 

Det var bara pappa som, 

han har hållit på med 

styrketräning och karate 

när jag var liten. 

Familjens 

träningsvanor förr 

 

 

 

 

    



Bilaga 6 
 

 
 

Drivkraften till fysisk aktivitet och orsaker och konsekvenser av ett mindre hälsosamt 

beteende               

 

Inaktiva respondenter N=3 

 

Rådata 

Underordnade 

teman 

Överordnade teman 

Kategori 

Motivation fattas (2)  

Jag är fullt medveten om 

att FA är viktigt men det 

finns ingen motivation. 

Bristfällig 

motivation 

Avsaknad av 

drivkraft  

Orsaker och 

konsekvenser av  

ett mindre 

hälsosamt 

beteende  

Andra saker i livet tar 

mycket tid (2) 

Två saker, för det första är 

jag lat sen så är det min 

vikt, det är tungt att hålla 

på. 

Befinner mig i ett dödläge 

då jag är för tjock för att 

träna men tränar jag inte så 

går jag inte ner i vikt. 

Fel fokus 

Man blir tröttare. 

 

Får en sämre självkänsla. 

 

När jag tränade funkade 

träningen nästan som 

terapi, jag blev av med all 

negativ energi. 

 

Psykiska effekter  

Effekter av att vara 

fysiskt inaktiv Vikten givetvis (2) 

 

Man vet ju att risken med 

att vara inaktiv är övervikt 

men jag kan tänka mig att 

det finns fler dolda risker. 

 

 

 

Fysiska effekter 
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Drivkraften till fysisk aktivitet och orsaker och konsekvenser av ett mindre hälsosamt 

beteende         
 

Aktiva respondenter. N=3.  

Rådata Underordnade 

teman 

Överordnade 

teman 

Kategori 

Jag vill må bra och jag vill vara 

frisk (2) 

 

Det är viktigt att jag känner mig 

stark  

 

Jag blir gladare och får ut mer utav 

vardagen 

 

 

 

 

Välmående 

 

 

 

 

 

 

Orsak till 

fysisk 

aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drivkraften till 

fysisk aktivitet 

 

För att det är kul (2) 

 

Glädjen 

Det är ju en hobby att instruera, det 

blir ett jobb och en rolig grej (2) 

 

Jag brinner verkligen för det, det är 

ju min utbildning också  

 

 

 

Jobb & 

utbildning 

Att bli bättre tekniskt sätt och 

fysiskt (3) 

 

 

Bättre teknik 

och fysik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att fortsätta vara aktiv och ha en 

aktiv livsstil 

 

För att jag ska orka med allt 

 

 

 

Ha en god 

livsstil 

 

 

Jag vill kunna visa att jag är den 

bästa i salen och utföra mitt jobb så 

bra som möjligt eftersom jag är 

instruktör  

 

 

Utföra jobbet 

bra 

 

Vill vara en förebild då jag ser 

hälsosam ut 

 

Jag vill leva som jag lär 

 

 

 

Vara en bra 

förebild 
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När man känner sig tränad känner 

man sig snygg 

Jag känner mig starkare och orkar 

göra mer (2) 

 

Alla effekter som gör att man orkar 

med vardagen mycket bättre 

 

Blir mer social och får ut mer av 

tiden jag är vaken 

 

Det är framför allt att man känner  

glädjen och det är en bekräftelse på 

att man känner att man mår bra 

 

 

 

 

 

 

Psykiska 

effekter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevda 

effekter med 

träning 

 

Jag är väldigt sällan sjuk och det är 

en fysisk effekt man känner att man 

får av träningen 

 

Inte lika ont i ryggen, knäna och 

handlederna 

 

Orkar hålla ut mer 

 

  

 

 

 

 

 

Fysiska effekter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 8 
 

 
 

Tid till träning och upplevelse efter träning 

 

Aktiva respondenter. N=3.  

Rådata Underordnade 

teman 

Överordnade 

teman 

Kategori 

Det går lite i vågor, just nu är jag i 

en period när jag inte vill träna och 

gör annat 

 

I vissa perioder vill man nå sina 

mål och fokuserar mest på 

träningen men hinner med 

kompisar ändå 

 

Dagarna är så långa när man 

pluggar så man hinner mycket  

 

Oftast blir det ju att träningen går i 

första hand,  

 

Det är oftast inte att jag utesluter 

något kanske bara någon gång 

ibland 

 

Jag har ju mina fasta tider eftersom 

det är ett jobb för mig att träna (2) 

 

Jag prioriterar träningen väldigt 

högt 

 

Många av mina kompisar har 

samma livsstil så dem förstår på ett 

annat sätt om man vill träna 

 

 

 

 

Fokusering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagemang till 

fysisk aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid till träning 

och upplevelser 

efter träning  

 

 

 

 

 

Väldigt olika, beroende på vad jag 

har gjort, men självklart är jag pigg 

och glad 

 

Har jag gått till gymmet och är sur 

och arg är det som bortblåst när jag 

går därifrån 

 

Jag känner att jag varit duktig och 

att det är kul 

 

Det är en väldig tillfredställelse för 

kroppen när man kört ett hårt pass 

 

Oftast är jag nöjd (2) 

 

 

 

 

 

Positiva 

upplevelser 

efter träning 

 

 

 

 

 

 

Individuella 

upplevelser 

efter fysisk 

aktivitet 
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Oftast är jag glad och uppåt, innan 

jag fått mat i mig 

 

 

Ibland gick det inte lika bra som 

önskade sig 

 

Vissa gånger känner man att vad 

tråkigt detta var, nu vill jag bara gå 

hem 

 

 

 

Negativa 

upplevelser 

efter fysisk 

aktivitet 
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Orsaker till fysisk aktivitet och hälsosamt beteende 

 

Aktiva respondenter. N=3.  

Rådata Underordnade 

teman 

Överordnade 

teman 

Kategori 

Det är ju vetskapen om att det är så 

viktigt att träna  

 

Kunskapen om min egen kropp gör 

väl att jag vill fortsätta träna (2) 

 

Det är sådana dåliga effekter om 

man är inaktiv 

 

 

 

Kunskapen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktorer som 

bidrar till 

träning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orsaker till fysisk 

aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag känner att jag mår bättre (3) 

 

Det är nog just glädje och 

välmående faktiskt ja det är nog 

största faktorerna 

 

 

 

Välmående 

Man skapar ju sin egna sociala 

identitet liksom och jag vill ha en 

identitet som är ganska sportig eller 

hälsosam 

 

 

 

Identitet 

 

I början när jag tränade var det mest 

för att liksom vara snygg (2) 

 

Yttre faktorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuella 

faktorer som 

bidrar till 

träning 

 

Nu är det ju mest bara för att hålla 

igång och känna sig pigg liksom 

 

Det är inget krav längre som jag har 

att gå och träna utan det är mer 

glädje(2) 

 

Gått från att träna för att jag måste 

vara hälsosam till att jag tycker att 

det är riktigt kul 

 

Jag tror det handlar om jag har växt 

i mej själv faktiskt 

 

Det har blivit mer glädje mer en 

livsstil 

 

 

Inre faktorer 
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jag upptäckt att det är så kul 
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Orsaker till fysisk aktivitet och hälsosamt beteende 

 

Aktiva respondenter N=3 

Rådata Underordnad 

teman 

Överordnad 

teman 

Kategori 

Jag måste ha mycket utifrån eller 

hjälp från någon som pushar mig 

hela tiden,en kompis 

 

Det är alltid roligare att ha en 

kompis med sig 

 

Det lättare om man har någon som 

kan pusha en 

 

Självklart så är det en social del för 

mig också.   

 

Jag tror att det är många som inte 

tränar pga av dom inte har någon 

som dem kan gå med 

 

Oftast dras man med lite grann att  

om man har en omgivning som har 

en positiv bild av att träna 

 

 

 

 

 

 

Viktigt med 

träningskompis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yttre faktorer 

som kan bidra 

till en FA 

livsstil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsosamt 

beteende 

 

 

 

 

 

Min sambo är nog den som 

påverkar mig mest, han tycker att 

jag måste göra det jag tycker är kul  

 

Klart att det är den sociala 

omgivningen som påverkar mig och 

jag lever som jag lär, det påverkar 

ju självklart också 

 

 

 

Andras 

påverkan 

 

 

 

 

Det är ju lite att ja jobbar med det 

som gör att det blir lite skillnad än 

om ja bara har det som en hobby (2) 

Jobbets 

påverkan till 

träning 

 

Framförallt så tror ja att det är 

viktigt att ha motivationen 

 

Om man tar det där steget att vill ja 

hålla på träna så blir det inte lika 

jobbigt att gå till gymmet själv 

 

Det är inget som motiverar mig att 

gå ut och springa själv direkt 

 

 

Viktigt med 

motivation  

 

 

 

 

Inre faktorer 

som kan bidra 

till en FA 

livsstil 
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Jag vill prestera och vill ju vara en 

förebild 

Förebild 
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Faktorer som kan inspirera de fysiskt inaktiva 

 

Inaktiva respondenter. N=3.  

Rådata Underordnade 

teman 

Överordnade teman 
Kategori 

Bättre rutiner i vardagen 

(2).  

Få in det som en vana. 

Vardagsrutiner 

Faktorer som kan 

bidra till att 

bibehålla FA 

livsstil 

Faktorer som kan 

inspirera fysiskt  

inaktiva till att bli 

mer aktiva   

Ta sig tid (2).  

Ingen människa har tid 

man tar sig tid. 

Jag skulle gärna ta upp och 

hålla på med hästarna igen, 

men det är en tidsfråga. 

 

Tidsaspekt  

Bättre motivation (2). 

Vikten. 

Den egna inställningen till 

att börja.  

  

Egen inställning 

Viktigt att inte vara ensam, 

viktigt att man motivera 

varandra (2). 

 

Att ha någon i början som 

pushar mig. 

 

Roligare om man var fler 

som gjorde något 

tillsammans.  

 

Det skulle vara en 

inspiration att träna med 

någon. 

Träna tillsammans 

med någon  

Jag tror att när man väl har 

kommit igång så får man 

upp en självkänsla, man får 

en annan lust och ork som 

nog håller igång det. 

 

Ditt egna psykiska 

välmående håller igång det 

tror jag. 

 

 

Självkänsla 

 

 

 

 

 

 

Tron på hur andra 

motiveras till FA 
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Jag tror att det är väldigt 

individuellt(2). 

Jag tror att det är viktigt att 

man verkligen tycker att 

det är kul och har 

motivationen för det. 

 

Det är ju egentligen en 

prioriteringsfråga, 

majoriteten i min ålder har 

ju hus och barn så det är en 

prioriteringsfråga.  

 

 

 

Individuellt 

 

 

 

 

Glädje 

 

 

 

 

 

Prioritering 
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Orsaker till fysisk inaktivitet 

 

Inaktiva respondenter. N=3  

 
 

 

 

 

Rådata Underordnade 

teman 

Överordnande          

teman                                                                                    

Orsaker till fysisk 

inaktivitet 

Jag tror det är viktigt 

speciellt friskis o svettis, 

vattengympa och ridning, 

där är det sociala halva 

grejen. 

Jag hade inte kunnat tänka 

mig gå själv och träna i 

början. 

Det är klart det är alltid 

mer inspirerande att träna 

ihop med andra människor. 

Att man alltid måste 

motivera någon annan eller 

så för att man vill ha lite 

sällskap när man ska ut och 

promenera underlättar ju 

inte. 

 

Det är nog ingen som 

påverkar mig att stanna 

hemma men det underlättar 

ju inte att min sambo är 

väldigt inaktiv. 

Viktigt med det 

sociala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andras negativa 

påverkan 

 

Andras påverkan 

Jag gör ju fortfarande egna 

val och så. 

 

Det är det nog ingen som 

påverka mig, det är ju jag 

själv som borde ta tag i det 

Det egna valet 

 
Personlig påverkan 

Kategori 


