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Abstract 

 

The aim of this study was to examine personal running histories of one successful and one 

less successful Swedish female runner. The focus was on finding the motivating and 

demotivating factors in becoming a runner, and major differences between the successful and 

the less successful runner. The theoretical frameworks- transtheoretical model and self-

determination theory- were used as guides when conducting two narrative interviews. Data 

analysis was based on the recommendations of the Narrative Oriented Inquiry (NOI) model. 

Sjuzet and fabula, holistic content and categorical content analyses were the three analyses 

chosen out of the six recommended in the NOI model. The holistic content analysis resulted 

in narratives about each participant life background and previous training, personal history to 

become a runner, and present time and future plans for running. The categorical-content 

analysis revealed eight motivating factors for running, four demotivating factors for running 

and three themes contrasting the participants. Results are discussed in relation to the 

theoretical frameworks and previous research.  
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Abstrakt 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka personliga historier om löpning från en 

framgångsrik och en mindre framgångsrik svensk kvinnlig löpare. Mer specifikt var syftet att 

hitta motivations och demotivations faktorer till löpning, och för att hitta större skillnader 

mellan den framgångsrika och den mindre framgångsrika löparen. Den transteoretiska 

modellen och självbestämmande teorin användes som guider när två narrativa intervjuer 

genomfördes. Data analysen var baserad på rekommendationer från Narrative oriented inquiry 

(NOI). Sjuzet och fabula, holistisk och kategorisk innehållsanalys valdes ut av de sex 

rekommenderade i NOI modellen. Den holistiska innehållsanalysen resulterade i narrativa 

historier om varje deltagares livsbakgrund och tidigare träning, personlig historia om att bli 

löpare, nutid och framtida planer för löpning. Den kategoriska innehållsanalysen presenterade 

åtta motivations faktorer för löpning, fyra demotivations faktorer för löpning och tre 

kontrasterande teman mellan deltagarna. Resultaten diskuteras i relation till de teoretiska 

referensramarna och tidigare forskning.  

  

Nyckelord: beteendeförändring, motivation, oregelbunden löpning, regelbunden löpning, 

vidmakthållande.  
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How to Become and Maintain to Be a Runner: Experiences of Two Swedish Females 

 

The interest for running is again increasing in Sweden. For instance, the amount of runners 

entering races in Sweden is increasing (lidingoloppet.se; goteborgsvarvet.se). Running has 

become one of the most popular ways to exercise in Sweden (Riksidrottsförbundet, 2013).  

Shipway and Holloway (2010) suggested that running could be adopted as a form of regular 

physical activity for the general public. However, not everyone is successful in making a 

behavior change and becoming a regular exerciser (Scully, Kremer, Meade, Graham & 

Dudgeon, 1998). It is an increase in amount of runners in Sweden and there is a challenge for 

individuals to become and stay healthy and active in life. 

Increasing participation in physical activity is one of the eleven goals the Public Health 

Agency in Sweden is working with (Folkhälsomyndigheten, 2013). There is extensive 

research concerning behavior change in exercise and physical activity domains. Physical 

activity and exercise has been identified to affect depression, anxiety, stress, mood state, and 

self-esteem in positive manners (Scully et al., 1998).  

When Biddle and Nigg (2000) conducted their study they pointed out that there was no 

need to repeat all the benefits there are in exercise. Nonetheless the known benefits of 

exercise, people in Sweden is today not attaining regular exercise (Folkhälsomyndigheten, 

2014), and inactive individuals who starts to exercise relapse within six months (Marcus, 

Forsyth, Stone, Dubbert, McKenzie, Dunn & Blair, 2000). Theories and models have been 

conducted to better understand why some people are motivated or demotivated to engage in 

regular exercise. The transtheoretical model (TTM) is a well-established model to explain 

stages an individual goes through when making a behavior change. TTM has been given a 

great deal of attention in changing exercise behavior. Self-determination theory (SDT) is often 

used to explore motivation for exercise, physical activity or sports participation. SDT has also 

been applied to explain adherence to exercise behavior (Biddle & Nigg, 2000).  

Edwards (2006) pointed out that there is a challenge to find good and effective ways to 

present the benefits of physical activity in a way that it will be beneficial for the whole 

population. Scully et al. (1998) argues that it is important to discover the difficulties to adopt 

an exercise behavior. No matter how beneficial physical exercise might be, it makes no 

difference if the individual is not willing to adopt the behavior and make a life change. It has 

been argued that people who are inactive do know that it is beneficial and important to be 

physically active but still don’t participant in such activities (O´Brien Cousins & Gillis, 2005). 

Running is an activity that is not always loved from the first attempt to run (Ronkainen 

& Ryba, 2012). The problem for many beginners is to get started and tolerate the less 

pleasurable feelings that come with changing a lifestyle and the new physical challenges 

(Wester, Wahlgren & Wedman, 2008). As Rodgers, Hall, Duncan, Pearson and Milne (2010) 

puts it: little is known about the process of becoming a regular exerciser. 

In the current study, the struggle to become and make maintenance to running will be 

explored.  

 

Key Terms 

Physical activity and exercise 

WHO defines physical activity as “any bodily movement produced by skeletal muscles that 

requires energy expenditure – including activities undertaken while working, playing, 

carrying out household chores, travelling, and engaging in recreational pursuits. 

The term "physical activity" should not be confused with "exercise", which is a subcategory 

of physical activity that is planned, structured, repetitive, and aims to improve or maintain one 

or more components of physical fitness. Both, moderate and vigorous intensity physical 

activity brings health benefits” (WHO, 2015). The difference between physical activity and 
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exercise is often misused in research and for the current study both words will be used as it 

has in the previous research presented herein. However, only studies that represent research 

that fall under the exercise definition will be presented herein.  

 

Motivation 

Motivation can be defined as the direction and intensity of an effort (Sage, 1977: ref. in 

Weinberg and Gould, 2011). This means that an individual is driven to perform a certain 

action.  In contrary to motivation is demotivation (or amotivation) which means that the 

individual is not driven to perform the action (Ryan & Deci, 2000a). Motivation is one key 

aspect to perform an action and contributes to a positive experience from exercising settings 

(Vallerand, 2004). High motivation leads to higher commitment and better results in exercise 

settings.  

 

Theoretical frameworks 

 

The transtheoretical model  

The transtheoretical model (TTM) was first created for smoking interventions (Prochanska & 

DiClemente, 1983). Further, the use of TTM has developed and it is now applied in physical 

activity behaviors (Wester et al., 2008). The model contains five stages that an individual 

moves through when changing a behavior (see figure 1). The process of changing a behavior 

is not always linear which means that relapses occur between the different stages (Biddle, 

Mutrie, Gorely & Blamey, 2011).  

The stages of change are described as follows (Biddle & Nigg, 2000; Biddle et al., 2011; 

Wester et al., 2008):  

(1) Precontemplation. An individual in the first stage has no intention to start exercising 

regularly and do not meet the criteria for being physically active.  Here, the person has no 

interest to attain exercise and the person is in denial of the benefits of being physically active. 

(2) Contemplation. In the second stage there is an intention to start exercising regularly 

whiting six months. The individual in this stage is considering ways to become physically 

active and is no longer in denial of the benefits of exercise. 

(3) Preparation. In this stage the individual has an immediate intention and commitment 

to change the sedentary behavior. The person has probably tried some form of activity in this 

stage and perceives equally pros and cons of exercise. 

(4) Action. The fourth stage represents the period when the person is for less than six 

months engaging in regular exercise. The individual is still in the process of change and 

should not be perceived as regular exerciser since risk of relapse still exists. However, the 

individual have the intention to meet the criterion level recommended by WHO for physical 

exercise. 

(5) Maintenance. In the last stage the individual has been attaining regular exercise for 

more than six months. Here, the individual experience more pros than cons with being 

physically active. Relapses between the stages are common and should be expected the first 

times an individual tries to make a commitment to regular exercise. Through these stages the 

benefits increase and the drawbacks decrease. 
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5. Maintenance 

 

 

            4. Action  

 
 

            3. Preparation 

 
  

    2. Contemplation 

 
 

            1. Precontemplation 

 

Figure 1: The stages of change (developed after Prochanska & DiClemente, 1983) 

 

The Self-determination theory 
The Self-determination theory was first introduced by Deci and Ryan (1985) and has become 

of great use to explain motivation for physical activity. SDT has been used as a theoretical 

framework in a great deal of quantitative research (Almagro, Sáenz-Lópes, Moreno & Spray, 

2014).  In SDT it is suggested that all people have innate basic psychological needs that need 

to be fulfilled for an individual to be motivated to act. These needs are competence, autonomy 

and relatedness. Competence is explained as the feelings of effectiveness while carrying out 

behaviors and manages situational demands. Autonomy is defined as the individual feels free 

from pressure as the person has chosen its own action. The need for relatedness means that 

individuals need to feel connected to others and accepted in social contexts. Further, within 

SDT a sub theory called organismic integration theory (OIT) has been introduced as a 

continuum. This continuum contains three different forms of motivation which are 

amotivation, extrinsic motivation and intrinsic motivation. These are also divided in to 

different degrees of autonomy or self-determination (See figure 2) (Deci & Ryan, 2000). At 

the left of the continuum is amotivation and represent a state where there is no intention to 

act. On the far right of the continuum is intrinsic motivation and is the highest autonomous 

motivation within SDT. This motivation is explained as the classic form of intrinsic 

motivation, and means that the individual perform an activity for their inherent satisfaction 

(Deci & Ryan, 2000). Between amotivation and intrinsic motivation is extrinsic motivation 

which represents four different degrees of autonomous motivation. The least autonomous is 

external regulation and represents the classic definition of extrinsic motivation as the 

individual is motivated to satisfy an external demand or receive a reward (Ryan & Deci, 

2000a). This form of motivation is often perceived as controlled. The second form of extrinsic 

motivation is introjected regulation. Introjected is also a controlled form of regulation and 

means that the individual behaves in a way to avoid guilt, anxiety or to achieve feelings of 

pride. The third extrinsic regulation is more autonomous and is called identified regulation. 

This regulation describes that the individual has identified whit the personal meaning of the 

behavior and accepted this behavior as its own (Ryan & Deci, 2000a). The last extrinsic 

motivation is the integrated regulation and is the most autonomous of the extrinsic motivation. 

This regulation is close to intrinsic motivation as integrated regulation has completely 

assimilated with the self (Ryan & Deci, 2000b). However, the difference between integrated 

regulation and intrinsic motivation is the inherent enjoyment and the integrated behavior is 

more motivated by external outcome (Ryan & Deci, 2000a).  

Progress 

Relapses 
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Gunnell, Crocker, Mack, Wilson and Zumbo (2013) created a model by using mini-

theories of Self-determination theory to explain how well-being and behavior outcomes are 

connected to physical activity. Competence, autonomy and relatedness during physical 

activity can be an important mechanism that fosters increased well-being and behavior 

(Gunnel et al., 2013). Gunnel et al. (2013) suggested that it is important that these fulfilments 

should be examined independently and not as one unit since their major findings in the study 

were (1) increase in perception of competence and relatedness lead to increase in well-being 

(2) changes in competence satisfaction predicted increase in physical activity behavior (3) 

controlled motivation did not predict physical activity or well-being negatively. These 

findings could be drawn Ryan and Deci (2000b) findings that identified, integrated and 

intrinsic regulation has in previous research been combined to create an autonomous 

motivation. This means that extrinsic motivation can also be beneficial for adopting physical 

activity.  

 
 

Figure 2. Continuum of Self-determination (Deci & Ryan, 2000)  

 

Previous research 

Research of behavior change in the field of exercise psychology and psychology of runners 

will be presented below.  

 

Making a behavior change 

Finding strategies to adopt and maintain an active lifestyle is of great importance for the 

public health (Kirchhoff, Elliott, Schlichting and Chin, 2008; Folkhälsomyndigheten, 2013). 

Research has shown that inactive individuals do know that its beneficial and important to be 

physically active, still they have not manage to take the step to become a regular exerciser 

(e.g., Kirchhoff et al., 2008; O´Brien Cousins & Gillis, 2005). Findings from O´Brien Cousins 

and Gillis (2005) study gave examples of the different stages and relapses of TTM. From 

these findings O´Brien Cousins and Gillis (2005) could suggest that avoiding relapses and 

making long-term commitment to an active lifestyle is easier after an individual has started to 

engage in exercise. Individuals who want to become more physically active although they 

have not taken the step to an active lifestyle are most responsive for health promotion 

messages. For them it would be most beneficial to get help to get started (O´Brien Cousins & 

Gillis, 2005). It has been argued that there is a lack of research in which way people in fact 

get motivated to get started with some form of physical activity, how they manage to stay 

active and how people think about being inactive (O´Brien Cousins & Gillis, 2005). As 

suggested it is important to investigate how some people succeed, and how others fail to 

become physically active, and further how these irregular exercisers can be helped by findings 

established by research (O´Brien Cousins & Gillis, 2005).  

Kinnafick, Thøgersen-Ntoumani & Duda, (2014) explored the motivational process for 

irregular exercisers when they were becoming regular exercisers. Findings from the study 

showed that when adopting exercise behavior, satisfaction in competence and relatedness 

were essential. To adherence an exercise behavior Kinnafick et al. (2014) found that feelings 
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of autonomy needed to be fulfilled. To succeed in becoming an exercising individual, for both 

getting started and maintenance, findings showed that it was important to feel support from 

other people (Kinnafick et al., 2014). These finding were also shown in the findings of 

Almagro et al.’s (2014) study. More specifically, social interaction in form of relatedness was 

found to be important for participating in exercise (Almagro et al., 2014). 

Relatedness accompanied with competence has been argued to be important for 

motivation to exercise (Schüler & Brandsätter, 2013).  From a self-determination theory 

perspective, when an athlete don’t feel competent during an activity it could lead to negative 

feelings which could lead to demotivation. Competence has been argued to be a key to 

maintenance in exercise settings (Almagro et al., 2014). Competence was demonstrated to be 

important for low-active individuals to achieve pleasurable feelings from exercise in Rose and 

Parfitt’s (2010) study. The right intensity of exercise was shown to be important for achieving 

pleasurable feelings from the exercise, which could be due to feelings of competence and 

autonomous as the participants were in control of the action. Suggested by Schüler and 

Brandsätter (2013), appropriate intensity within the individual’s competence and control is 

important to maintain long-termed commitment to exercise.  

Promoting the enjoyment of exercise instead of promoting it as an essential need can be 

a better way to promote an active lifestyle (Bellows-Riecken, Mark & Rhodes, 2013). This 

could be more effectively since enjoyment has been recognized as an important part of the 

intrinsic motivation in SDT (Bellows-Riecken et al., 2013; Ryan & Deci, 2000b). 

Unfortunately, for new beginner the motivation is more driven by extrinsic demands. For 

instance, weight loss is a major reason many individuals wishes to attain exercise, especially 

for females (Kirchhoff et al., 2008; Riksidrottsförbundet, 2011). Kirchhoff et al. (2008) found 

that for both maintainers of exercise and for individuals making relapses the two major 

reasons for exercise were losing weight and prevent health problems. Discovered from 

interviews with the maintainers, that wasn’t found within the individuals making relapses, 

were the general feelings of well-being, use of social support and goal setting. Kirchhoff et al. 

(2008) argued that it may be of great interest to introduce the benefits the maintainers reported 

to the individuals making relapses, and for them to maintain these benefits over time. 

Being a regular exerciser does not mean it is always easy for the one who is doing the 

exercise, regular exerciser also have barriers (Kirchhoff et al., 2008). However, there seem to 

be a difference in how a regular end irregular exerciser deals with these barriers.  The regular 

exerciser has more experience from intrinsic benefits related to exercise. Experience 

contributes to more positive reasons for regular exercisers not to make a relapse to inactivity 

(O´Brien Cousins & Gillis, 2005). 

Running as a way to be physically active do not need to be expensive or very time 

consuming for an inactive individual to adopt. Running can be an attractive and easily 

accessible option of exercise for young-to-middle-aged adults (Titze, Stronegger & Owen, 

2005). Shipway and Holloway (2010) highlights examples of how distance running could 

positively contribute towards handle obesity levels, healthy living and physical well-

being. Distance running can provide discipline, challenge, a time for reflection, contribute to 

managing the everyday life better and regain confidence (Shipway & Holloway 2010). 

Shipway and Holloway (2010) suggested that running could be adopted as a form of regular 

physical activity for the general public. In the same study it is also argued that it is not entirely 

clear why some people adopt regular running (Shipway & Holloway 2010). 

 

Psychological research on runners  

In contrary to having a hard time adopting some form of physical activity there is a growing 

interest for running all over the world (Runningusa.org). There is a great deal of research that 
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has indicated that running is beneficial for mental health (Shipway & Holloway 2010; 

Carmack & Martens, 1979). 

Most popular literature had been conducted about running when Carmack and Martens 

conducted their study about runners in 1979 (Carmack & Martens, 1979). Running has 

become an enjoyable activity as it is one of the most popular exercise forms in Sweden 

(Riksidrottsförbundet, 2013). Since Carmack and Martens (1979) conducted their study there 

has been extensive empirical work done about running (e.g., Shipway, 2010; Ronkainen, 

Harrison & Ryba, 2014; Ronkainen & Ryba, 2012; Ronkainen, Ryba & Nesti, 2013).  

Some major reasons for running that were shown in Carmack and Martens (1979) 

research was physical health, psychological health, affiliation and goal achievement. Reasons 

a person has when adopting running and reasons a person has to maintain running was shown 

to change over time. For instance, from the results of the study it was shown that 

psychological health and goal achievement increased as a reason for continued running 

(Carmack & Martens, 1979). Other influences and availability decreased as a reason for 

running for both high committed runners and low committed runners (Carmack & Martens, 

1979). With a narrative approach Ronkainen and Ryba (2012) found that the experience of 

running could change the reason for running. Findings indicated that in the beginning running 

was a less enjoyable activity for some individuals. However, running did become one 

important and enjoyable part of these individuals life (Ronkainen & Ryba, 2012).  

When adopting regular running, behavioral skills and enjoyment may be essential. In 

fact, in the study of Titze et al. (2005) the participants who enjoyed running were eight times 

more likely to adopt regular running than participants who reported that they had no 

enjoyment of running. Enjoyment has as mentioned earlier an important part in intrinsic 

motivation (Ryan & Deci, 2000b). Further, results from Titze et al.’s (2005) research 

indicated importance of social support. More specific family support was found to have a 

great influence when adopting regular running. This study conducted on females showed that 

those who had less than three motives for running were more likely to regress from running 

than the females who had more than three or more motives (Titze et al., 2005).  

Shipway and Holloway (2010) found that running can contribute to dealing with 

everyday problems, enhancing self-esteem, a desire to embrace a healthy lifestyle, physical 

health and well-being. Shipway and Holloway (2010) was well aware of the limitations of 

only using one specific group of physically active people, but argues that the findings from 

their study can be transferred to other forms of sport or exercise besides running. The results 

of this study showed that the primary reason to involve in distance running was health 

benefits. The study provided findings that both extrinsic and intrinsic motivation can 

contribute to adherence running as a physical activity (Shipway & Holloway, 2010). 

Once the running has become regular it can become too be of great importance for a 

runner’s identity, and barriers that keep a runner from running can be seen as a conflict within 

the person. Ronkainen et al. (2014) found that when a running schedule is disrupted by 

external circumstances the runner can experienced an enormous frustration. Ronkainen et al.’s 

(2013) research provided findings of the importance of intrinsic motivations for maintenance 

of running, which also has been recommended for non-exercisers to avoid relapses. 

 

Methodological approaches  

Exercise behavior has for the greater part been examined with quantitative approaches 

(e.g.,Gunnel et al., 2013; Rodgers et al., 2010; Karoly, Ruehlman, Okun, Lutz, Newton & 

Fairholme, 2005). To get a more holistic view of the subject qualitative approaches may be 

suitable (e.g., Kinnafick, Thøgersen-Ntouman & Duda, 2014; Biddle et al., 2011). 

Qualitative research has contributed to making interesting findings in both exercise 

behaviors and research conducted on runners. Researches on runners are mostly conducted in 
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physical research or with a quantitative approach within psychology research. Ronkainen and 

Ryba have together conducted some interesting research on runners using a qualitative 

approach. Aside from Ronkainen and Ryba there are no leading researchers with a qualitative 

approach in these fields, in quantitative it could be found. A narrative approach used in these 

studies is an interesting way of discovering a deeper understanding of the participant’s 

perceptions, feelings of running and other exercise behavior. Narrative approach is a rather 

new method in sport psychology. Narrative method focuses on letting the participant tell its 

own story and from this making it possible to discover the consciously or unconsciously 

perceptions of an event (Hiles & Čermák, 2008). Exploring inactive individual’s experiences 

from exercising with a qualitative approach may contribute to finding the change in the 

motivational process, and its relation to beginning, maintenance, relapse and dropout of 

exercise behavior (Kinnafick et al., 2014).  

For the current study a narrative approach with narrative interviews will be applied. The 

participants will be encouraged to tell their story of the challenge to become a runner.  

 

Running context in Sweden  

WHO recommends adults aged 18–64 to do at least 150 minutes of moderate-intensity aerobic 

physical activity throughout the week or at least 75 minutes of vigorous-intensity aerobic 

physical activity (2011). The percent of physically active people in Sweden has between the 

1980s and 2012 increased (Folkhälsomyndigheten, 2014). The Public Health Agency in 

Sweden explains that the reported increase of physical activity could be due to change in the 

sort of activity that is being performed and is now reported differently, this means that people 

in Sweden now attain more organized exercises than they did before. However, this does not 

necessarily mean that the Swedish community is more active. Statistics show that obesity is 

increasing for both males and females in the Swedish community (Folkhälsomyndigheten, 

2014). In Sweden there is a contrast of growing overweight and a growing interest for running 

(Folkhälsomyndigheten, 2014; Riksidrottsförbundet, 2013).  In Sweden and around the world 

female runners entering races is increasing (goteborgsvarvet.se; runningusa.org).  

During the 1970s a major interest for running started in USA and this interest eventually 

reached Sweden, this major increase during the 1970-1980s is called “löparvågen” in Sweden 

(Appelblad, 2008). An amount of long distance races were established in Sweden during this 

time and some are still increasing in amounts of participants. Göteborgsvarvet is a popular 

half marathon race in Sweden with 1800 runners participating in 1980 when the first race was 

held. The number of participants increased each year until there was a drop in the middle of 

1990s that lasted until the beginning of 2000 when the amount of participants started to 

increase again. During the 1990s the amounts of runners decreased all over Sweden and this 

was seen by the decrease of runners entering different races all around Sweden. In Sweden a 

new “löparvåg” came in the beginning of the 2000s and with a new less performance oriented 

attitude for running (Appelblad, 2008). In 2014 the number of entered competitors in 

Göteborgsvarvet was 64 288 and the number of participants completing the race had also 

increased. The total amount of entered competitors from 1980 to 6 may 2015 was 1 301 392 

(goteborgsvarvet.se). In 2013 Göteborgsvarvet was the largest half marathon in the world for 

the second time. The increase of runners is worldwide and the amount of runners participating 

in half marathons is increasing (runningusa.org). Besides Göteborgsvarvet other Swedish 

races are increasing in amount of participants. For instance Lindingölopppet has increased 

from 644 participants in 1965 to a total amount of entered competitors of 44993 in 2014. As 

was with the Göteborgsvarv the amount of participants decreased in the middle of 1990 and 

made a new peak in the beginning of 2000 (lidingoloppet.se). Blodomloppet is a shorter race 

in Sweden that is also increasing in amount of participants and the amount of city’s the race is 

held in. In 1993 the race was held for the first time and in both Göteborg and Stockholm. In 
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2010 the race was held in 14 city´s around Sweden (blodomloppet.se). The reason for running 

has with the second “löparvåg” in Sweden become more focused on beating own personal 

records and running for fun (Appelblad, 2008).  

Entered competitors in Swedish running races are increasing. However, around 20-30% 

of entered competitors in Lidingöloppet and Göteborgsvarvet do not finish the race 

(lidingoloppet.se; goteborgsvarvet.se).  

 

Summary and objectives 

The hardest part for an inactive individual can be to take the step to begin with the exercise 

and the motivation is often regulated by extrinsic demands. For adopting exercise behavior, 

satisfaction in competence and relatedness has shown to be important (Kinnafick et al., 2014; 

Schüler & Brandsätters, 2013). To maintain the exercise behavior it is important to feel 

autonomy and keep the right intensity of exercise in order to feel competent and in control of 

the situation (Rose & Parfitt, 2010; Schüler & Brandsätters, 2013; Kinnafick et al., 2014).  

Previous research has shown that social support is important to succeed in becoming or 

maintaining to be an exercising individual (Kinnafick et al., 2014; Titze et al., 2005; 

Kinnafick et al., 2014; Almagro et al., 2014; Schüler & Brandsätters, 2013).  

Enjoyment is an important part in intrinsic motivation within the SDT (Ryan & Deci, 

2000b). Enjoyment has shown to be important for adopting exercise behavior and to adopt 

regular running (Bellows-Riecken et al., 2013; Ryan & Deci, 2000b; Titze et al., 2005).  

The interest to explore the psychology of runners has increased from the time Carmack 

and Martens conducted their study in 1979 until present time (e.g., Shipway, 2010; Ronkainen 

& Ryba, 2012; Ronkainen et al., 2013; Ronkainen et al., 2014).  

Both extrinsic and intrinsic motivation can be important when a person starts to attain 

running (Shipway and Holloway, 2010). Intrinsic motivation was shown to be important for 

maintenance of running in the research of Ronkainen et al. (2013). There has been some 

major findings of the positive contributions running bring into a person’s life, someone could 

say that it is more than just doing an exercise, it´s an exercise which some people integrate to 

their own identity (Ronkainen et al., 2014; Ronkainen & Ryba, 2012; Ronkainen et al., 2013). 

To adopt running there must be a change in the behavior of the individual. For this to occur, 

skills for behavior change must be identified and introduced to the individual that is trying to 

adopt running.  

 

Objectives 

In the current study a narrative approach will be used to investigate: 

- Personal running histories of one successful and one less successful Swedish female 

runner; 

- Motivating and demotivating factors underlined in the personal stories, and 

- Themes reflecting major differences between the successful and the less successful 

runner.  

 

Method 

Research Design 

The purpose was to explore running from two perspectives that is from one successful and 

one less successful runner. To understand “the secrets” of becoming and maintaining to be a 

runner, two individual interviews with a narrative approach were conducted. Narrative 

interviews were chosen to explore the participants’ personal experiences of running.  
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Participants 

In the current study one successful runner and one less successful runner were chosen to 

participate. The less successful runner was selected for uneven running experience with 

attempts and dropouts from running, and for never been regular with her running for longer 

than two months. 

The successful runner was selected for previous experience of uneven running with 

attempts and dropouts from running, and from becoming regular with her running and been 

regular for longer than one year. Both participants were given pseudo names in order to keep 

them anonymous.  

 

Informant A met the criteria of the less successful runner and was named Anna. By the time 

of the interview Anna was 30 years old and living in south of Sweden with her boyfriend and 

their three dogs. She had struggled to become a regular runner for 8-9 years. Anna works long 

hours in a store and has a horse she takes care of every day.  

 

Informant B met the criteria of the successful runner and was named Bella. By the time of 

the interview Bella was 28 years old and a third year university student living in the south of 

Sweden with her boyfriend. Her first struggle to become a regular runner was in her early 

teens. At the age 14 she got sick and she had a time of from all kind of physical activity. She 

has been regular with her running for one and a half year.  

 

Narrative Interview 

Narrative approach is a form of qualitative method and has become more widespread in the 

field of psychology (Hiles & Čermák, 2008). Narrative method has been used to study other 

social and human science and the interest for the approach is growing within the sport 

psychology research. The approach could be defined as a story, a life story of the person who 

is telling it. Participants often use a narrative mode when they talk about themselves during an 

interview, their experiences, or some other episodes of their life.   

The narrative interviews were based on Narrative Oriented Inquiry (NOI) (Hiles & 

Čermák, 2008). In depth narrative interviews were conducted separately with the two 

participants. A low-structured interview guide was followed during the interview (see 

appendix 3). The interviewer asked follow up questions depending on what the participant 

told during the interview. Participants were encouraged to talk freely when answering the 

questions that were asked.  

 

Procedure 
Contact with participant A was established through the researcher’s social network. Informant 

A was contacted by phone and was given some brief information about the study and the 

ethical issues. Time and place for the interview was decided. The interview was conducted at 

the participant’s home and took approximately 47 minutes.  

Contact with participant B was established through social media. Participant B 

contacted the writer for interest in participating in the study by e-mail and the researcher sent 

an e-mail with more information about the study back to her. The researcher also contacted 

participant B by phone and together they decided where and when to meet for the interview. 

The interview was conducted at a local café and took approximately 58 minutes. 

Before the interview both informants were given information about the study and an 

information letter in Swedish about the study, informed consent and contact information 

(appendix 1).  
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Ethical Issues 
The participants were informed about the purpose of the study both verbal and in writing. 

They were given an informed consent letter (see appendix 2) with information to what they 

agreed on. Information about confidentiality and the opportunity to at any point drop out of 

the study was given both in the informed consent letter, information letter and verbally. They 

were informed that their names were not going to be used in the study.  

 

Data Analysis 

Data analysis was based on the recommendations of the Narrative oriented inquiry (NOI) 

model to retail the informants stories (Hiles & Cermák, 2008). The following steps of the NOI 

model were carried out: 

1.   Narrative interview and audio text. The interviews were carried out and recorded. 

2.   Raw transcript. The audio recorded interviews were transcribed and identifying   

narratives surrounding names and home town were deleted. This was sent back to the 

informants to read trough and they were given opportunity to make changes or adding 

something to the transcripts. This is where the data analysis began.  

3.    Reading 1, 2, 3. I read the transcripts several time to build up a picture of the context 

and see the possible hidden meanings in the story. To make the next step easier I used 

markers of different colors and made notes to remember my thoughts. Some returns to 

the audio text needed to be done to clarify some details for the analyses.  

4.    Narrative analyses. 

- I divided both transcripts into segments and numbered them. The first interview was 

divided in to 79 segments and the second interview was divided in to 89 segments.  

- Three of the six recommended analysis from the NOI model were chosen, the sjuzet 

and fabula, holistic content and categorical content analyses.  

- The first analysis that I did was underlining the sjuzet (how the story is told) to 

separate it from the fabula (what is told) (see appendix 4).  

- I have structured the segments of each transcript around three comprehensive themes, 

such as life background and previous training, personal history to become a runner, and 

present time and future plans for running to make the holistic content analysis. Some 

segments were moved to a different theme after consideration. This is how the holistic 

narratives of every participant were designed. 

- I compared both interview transcripts and narratives in the categorical content analysis 

and identified 12 shared and 3 contrasting themes.  

5. Transparency. In this step the researcher makes clear of what has been done and found 

from the interviews. When a good transparency is achieved, the study is clear enough to 

others to replicate (Hiles & Cermák, 2008). 

 

Results 

 

I will present the holistic narratives first, followed by the categorical-content analysis. The 

holistic narratives will be presented in the order of the less successful runner’s holistic 

narrative, followed by the successful runner’s holistic narrative. These are presented as a 

pathway through three categories such as life background and previous training, personal 

history to become a runner, and present time and future plans for running. The categorical-

content analyses will be presented by three major themes which are motivational factors for 

running, demotivation factors for running, and contrasts between the participant’s stories.  
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Anna’s narrative 

 

Introduction  

Before the interview was conducted Anna and I had met at a common acquaintance. The 

interview was the second time we met and Anna welcomed me in to her home. We started 

talking and my impression of her was that it was not an uncomfortable situation, she seemed 

relaxed. I knew Anna had dogs before I came and we did some small talk about the dogs 

before we sat down. During the interview she kept her smallest dog in her knee to pet him and 

she was open to answer my questions, made some jokes and we both made a few laughs. 

Anna seemed to be a happy person and talked quickly about her experiences of running. At 

the time of the interview she was not trying to attain running but she was positive about 

giving it a new try when it gets warmer outside.  

 

Life background and previous exercise history 

Anna was as a child active in different kinds of sports. In school her favorite activity in 

physical education class was “skeppsbrott” as the activity gave the opportunity to climb and 

cling during class. Already as child Anna was engaged in different pursuits. Besides attaining 

different sports all at the same time she also played the piano. After participating in football, 

basketball, swimming and dance her main activity became horses. As a teenager she became 

owner of her own horse and was riding the horse every day. “..ridden very much. Öuumn 

almost every day since I was... well in my teens. So and so I bought my own horse and then it 

became even so more seriously of it all (seg. 2).” 

 

Horses became a job for Anna and she traveled around the world with her job in a 

professional stable.  It was a hard job with long working hours, long working weeks and 

heavy lifting. The hard work were physically heavy and Anna was without attaining any other 

exercise forms physically fit and could eat anything she wanted without gaining weight.   

 
I've actually always been quite fit in that I have been so very active. Öö åå I have been able to eat 

whatever I want without putting on a gram as well as, because I have run like a scalded troll in 

approximately 12 hours every a day. Öömmn and soo I had that metabolism when I was younger 

too. (seg. 12) 

 

Anna first started with running approximately 8-9 years ago. She can´t remember how many 

times she has tried to attain running during these years. Through the years of trying to become 

a regular runner her life situation has changed, she is no longer working in a professional 

stable and she is no longer single. Anna works at an equestrian store and she is living with her 

boyfriend and their three small dogs. She works 4 to 6 days a week and her working hours are 

10-18, she is normally home around 19 o´clock. After Anna stopped working at a professional 

stable and before she met her boyfriend she was working half time and her free time was 

spent helping other with their horses.  Horses are still a main interest for Anna and she owns a 

horse that she keeps on the courtyard at her home. She gets up in the morning before work to 

take care of her horse which takes around two and a half hour each day and includes riding 

the horse.  

 
..what might it have been .. 8-9 years ago. As I began to take up and try to start running. And at a 

period I did it as well.. but it's never been so very continuously more like I have done it for a couple 

of weeks maybe. (seg. 8) 
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Personal history to become a runner 

Anna´s interest in trying to become a runner started with a group of girls she worked with. 

They ran together after their long workdays just for fun. Running was also by this time a way 

of getting out of the stable and to do something else. When Anna stopped working at the 

stable she lost the free training she got from the physical challenges long working hours in a 

stable gives. The longest Anna has been regular with her running was five years ago when she 

was single, living alone and working half time. This period of running lasted between 1,5-2 

months with two or three sessions per week. Anna thinks that the longer period of running 

was due to working less and not having a partner or three dogs waiting for her at home, which 

contributed to more time for herself.  

 
It was probably before I met my partner. Öömmn. So that’s, that’s probably five years ago at least. 

As I ran for so long or... /…/ it’s not long but..  for me it is. /... / Then I also only worked part time. 

/... / I think it was when I worked part-time so then I had, I had a completely different time 

planning. Öö.. and had the time to do it in a different way. (Seg 66) 

 

Breaking the comfort Anna has at her home with her partner, dogs and horse is not 

comfortable for Anna. Anna feels that she has to choose between her family and her running 

and most often she chose to prioritize her partner and their dogs. Some days she can’t wait to 

get home from work to snuggle with her dogs and for her it contributes to a peace of mind. 

The dogs are often used as an excuse when Anna is struggling to motivate herself for a run.  

“…then it happens that I in recent times, It happens that I prioritize to be home with my 

animals.. öö instead of actually take care of myself that it is actually really about (Seg. 34)”. 

Anna thinks that at the moment it feels good to stay in with the dogs, but she knows she 

would feel better if she did some exercise as well as long as the weather is good. She does not 

think she would feel better after a run if the rain was pouring outside. As with the weather 

Anna do not like running when it is dark outside.  

  

During the interview interruption was repeatedly mentioned as an explanation for not 

becoming a regular runner. Because of competitions or other life situations her running has 

been a bit back and forth and when life goes back to normal Anna has found it to be difficult 

to start running again. She has never seen the results she has wished for. Anna finds it difficult 

to motivate herself for a run because she has never gotten close to the goal she has with her 

running. After an interruption she gets frustrated and irritated from feeling weak when she 

tries to attain running. Anna believes that it is easier to get motivated if a person has 

experienced some results and know that the person is making progress. Anna’s running has 

mostly been continuously only for a couple of weeks with two or three sessions per week. 

Another explanation is that running isn´t fun, it´s a thing Anna feels she needs to do. Because 

Anna thinks that running is boring she does not want to put too much time into it and find 

many excuses not to do it. Getting up early in the morning to go for a run or go for a run late 

at night is not something Anna would do, to do that the exercise needs to be fun. 
 

Then it is that it feels maybe not so super positive meanwhile (during the running) because I don’t 

think it’s particularly fun. I’m not going to say I do. It’s not like I feel yes now I’m going out for a 

run. It’s more like.. It’s a necessary evil. (Seg. 20) 

 

Problems with her knees are also keeping Anna from running sometimes. Running works for 

a period without pain and when it starts to hurt she rests from running for a couple of months. 

Pain in periosteum and normal muscle soreness from running also interrupts her running 

routine. Anna explained that she goes out too hard with her running in the beginning and this 

leads to pain and the need to rest her body. When Anna goes out to hard she also runs too fast 
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and get tired very quick and she stops running. Anna wishes she wouldn’t get as tired as she 

do when she is running since she dislikes the feeling of not having any energy left.  During 

her running sessions she often thinks about how tough the running is at the moment.  

 
..the stupid thing is that I can go out a little too hard,  I do it too many times a week at one time. 

Öö. And then I get pain in the periosteum. Or, well, you get such a training effect that you can´t 

walk. (Seg. 64) 

 

In present time Anna misses the physical strength she got from working at a professional 

stable. The main reason now to adopt running is to lose weight and get in shape to get back to 

the fit body she used to have. Anna feels weak and the attempts of running have been a way to 

try to get her physical strength back. Anna is used to having a well-trained body and the 

feeling that she does not need to work hard to have that kind of body. It bothers Anna that she 

no longer feels comfortable with wearing a bikini in the summer as she feels discomfort with 

her body. Anna explained for me that the running and getting fit is just for her and not for her 

boyfriend. “..and so it annoys me when I see myself in the mirror and I know how it looked 

once and how it does not look anymore (Seg. 49)”. Anna´s boyfriend tells her that she looks 

good and pretty but she is unable take the complements for truth. 

 

Anna has been going to the gym within the last six months as she bought a three months 

membership with a promotional price. She did not renew the membership when it ended since 

expensive gym membership and easily accessible are factors contributing to why running is 

an attractive exercise form for Anna.  Running on a treadmill at the gym was easier than 

running outside which contributed to Anna being able to run for a longer time, which gave her 

a pleasurable feeling. Anna likes the feeling of her making progresses from her previous 

running session. During one running session Anna challenged herself to run uphill while 

telling herself to make it and to not give up. When she got up her energy and strength came 

back and she could continue to run. Anna described the feeling of managing the situation as 

crossing the doorstep and getting a second breath, a feeling that is positive for Anna as it puts 

her in a pleasurable state. Anna also told me that there is many physical benefits that running 

contributes to.  
 

..once I get over the doorstep and it like goes over, then the positive feelings comes, that I feel god 

what a relief now I can go on a bit more, as well. And here I was exhausted last week or two weeks 

before when I was running, and now it don’t feel as hard as it did then. So it gets very positive that 

you see the result. (Seg. 21) 

 

Running provides opportunities for Anna to go through her thoughts as she claims she has 

become more absent-minded then she used to be. She thinks about all kinds of things when 

she is running, mostly everyday things, both positive and negative. After a run these thoughts 

feels easier, and it brings her into a pleasurable and relaxing state. Running and riding the 

horse is different in that way for Anna as horse-riding does not help her organize her thoughts 

in the same way. I asked Anna if she has used these feelings as a motivation factor for a run. 

Anna was both positive and a bit surprised that she could actually use this as motivation to go 

for a run. Her thoughts wondered and she thought that a run could actually be better after a 

hard day at work then getting in to her sofa. Anna explained to me that after a run she often 

feels happy that she actually went through with it. 

 
..it clears the mind a little bit too. You are out there for a while and you have time to think pretty 

much. Meanwhile or.. I do it because my thoughts are bouncing all the time. /…/ so it’s quite nice 
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to you to feel that .. You feel a little bit..  yeah, stuff runs off in a different way when you have 

been running. (Seg. 55) 

 

Present time and future plans for running 

I asked Anna if she would have the time to run, how much of her free time she would need to 

use to go for a run. Anna started thinking and answered that three days per week could work 

and these sessions wouldn’t take more than 45 minutes or one hour of her time. Anna thinks 

that getting involved in some toughest competition would motivate her to running as she 

needs it for a good condition to finish the toughest competition. She also thinks it would make 

the exercise more fun. 

 
..a goal would definitely, for example to be in one of those toughest competitions or you know 

these fun obstacle course (hinderbana) things they had at a place nearby, that is what I would 

actually like to do. (Seg. 40)  

 

Anna is planning on start running again in the near future. As soon as the weather gets better, 

it gets drier and brighter outside she will give it one more try. Anna is planning on taking it 

easy in the beginning since she has a history of underestimate the hard physical challenge 

running provides. Her plan is to increase the running successively to keep her motivation 

longer. “..to keep my motivation and not to think that it gets too hard. So so it is.. should not 

make the same mistake again. So I do not just go home and sit again (Seg. 48)”. Having a 

friend to run with is also something Anna thinks would help her to get motivated for running. 

Anna thinks that running with someone would help her to think about something else than 

how tough the running is. She thinks it would make the running more fun and she would have 

someone to chat with during the run. Having a running friend would help when the tiredness 

comes and they could encourage each other to keep going when these moments come. This 

person needs to be on the same level as Anna, she would not like it if the other person was 

better than her since she don’t want to feel inferior to the other person. I asked Anna if it was 

possible for her run with someone and it was. The girl living next door would be a good fit 

and Anna thinks she would be up for it. Anna is planning to ask her neighbor to go for a run 

with her.  

 

Bella’s narrative 
 

Introduction  

Bella and I had never met before the interview was conducted. We met at a local café after we 

both had been working out. She came straight from the running session she is a leader of. We 

started small talking and my impression of Bella was that this was a friendly and confident 

woman. During the interview I got to hear her stories about becoming a runner and we had a 

few laughs, not just about her running. Bella was relaxed through the whole interview and 

was always smiling when I asked her about her running. At the time of the interview she was 

a regular runner with a goal to run a 66 kilometer race in a few months.  

 

Life background and previous exercise history 

Bella grew up on the countryside with horses as her main interest. She started riding horses 

when she was seven and she has always helped out with the heavy work on the farm she grew 

up on. “I started riding when I was 7 years old. And then I was like only riding, all the time. It 

was kind of the best I knew (Seg. 4)”. Bella describes herself as a real farmer girl as she 

always enjoyed helping out at the farm and the opportunity to be outdoors, building things 

and hay throwing. The first time Bella tried running she was 12-13 years old.  
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When Bella was 14 she got sick in leukemia and did not attain any kind of exercise at the 

time. After recovering from leukemia Bella started riding again and she started high school 

where she attained dance classes four times per week. When she was finished with high 

school Bella travelled abroad. Being abroad Bella occasionally tried different exercise forms 

as going to the gym and martial arts. Bella is now 28 years old and studying her last year in 

environmental Science. She lives in the south of Sweden with her boyfriend from five years 

back. Bella still enjoys horse riding and finds the time in her exercise routine to ride once a 

week. Being very active and easily bored is one way of describing Bella. “..I’m very.. active. I 

find it very difficult to slow down. And it’s not.. it’s not really that I feel stressed, it’s really .. 

I get bored so damn fast (Seg. 32)”. 

 

Approximately one and a half year ago Bella was challenged to run an ultramarathon in the 

woods by her sister’s boyfriend. The distance was 45 kilometer and Bella had not been 

running since she was a teenager and she had never been regular with her running. The 

sister’s boyfriend is also a runner and he had just signed up for the 87 kilometer run and 

suggested to Bella and her sister to run the 45 km race. Bella had five months to train for the 

marathon. Before Bella got the challenge she had been going to the gym and tried different 

group exercise classes occasionally. Bella’s condition was at that moment not so good since 

occasionally spinning classes was the only cardio workout she had experience from. “..I did 

spinning maybe once a week.. but the condition was not like my strongest side (Seg. 14)”. 

 

Personal history to become a runner 

When Bella was in her early teens she perceived herself as chubby and she wanted to lose 

weight. She had read that jogging slowly was a good method to lose weight. Bella attained 

jogging for a short period even though she hated it. “..and then I started jogging, simple as 

that, and I hated it every time. So it was really the worst I knew but I just Noo if I want to get 

skinny I have to jog (Seg. 4)”. During her first sessions she ran approximately one kilometer 

before she was too tired to continue. She ran on the same dusty dirt road every time and the 

goal to reach the end of the road was never accomplished. The running was a bit on and off 

for approximately one month before the running was terminated.  

 

Running on the dusty dirt road was the worst thing Bella knew. She tried to convince herself 

that she couldn’t run because of injury or asthma that she didn’t really have. Bella got pain in 

her whole body and the running was terminated when she never did lose the weight she was 

hoping for. When Bella thinks back to this time of first attempts of running Bella thinks she at 

that time had the wrong motivation. Bella thinks that if she had made the running more fun 

she would have enjoyed it more and actually done it. I asked Bella if she believes it is fun in 

the beginning or if it becomes fun later.  Bella was certain that it gets fun later when a person 

starts feeling strong and competent to do it.  

 
…Overall it had helped if I kind of had felt that it was a bit of fun. Thus, I really didn’t think that it 

was fun. It was the hate-thing, as well. I did. Mn..  No, completely wrong motives, as simple as 

that. (Seg. 87) 

 

Training for her first ultramarathon was a heavy load for Bella’s body and she got injured. As 

Bella’s sister has experience from getting injured from running she told Bella to make a visit 

to a naprapath which Bella did and one week before the race she was fine again. After the race 

Bella got another injure in her hip which she is now also recovered from. Being injured made 

a great impact and was mentally unpleasant for Bella since she couldn’t go out running and no 

other training form could replace her running.  Bella thinks being injured is hard because she 
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runs many races now and she feels stressed when she can’t train for them. Being injured also 

contributes to Bella missing the social relationship she has with her new running friends as 

they have become very important for Bella and she would miss running with them. If she 

would get such a severe injure that she could never run again she think that would make her 

feel stupid, weak and worthless.  

 
…you miss this thing with your friends, you can’t be out there and run with them. Thus, when I 

came back from this hip thing, so.. Thus, I wasn’t allowed to run for a few weeks and then when I 

was allowed to start so I could run for 5 minutes. So, I went, than, I went by car for an hour to get 

out to the woods with my friends. And ran with them for 5 minutes and then I walked back. And so 

I sat and waited for the others. (Seg. 78) 

 

At the point Bella started training for the ultramarathon she did not enjoy the running, that 

time either. It was hard both physically and mentally for her and the time after the race Bella 

hated running, she never wanted to run again. Bella mowed to another town and started 

running once a week with an organized running group were both new beginners of running 

and experienced runners are welcome to join. As Bella’s younger sister got the same 

challenge as Bella did they kept at lot of contact during this time.  

 
..it was terrible. So, a year ago when I just started with Team Nordic trail. Thus, it was on Tuesdays 

in the evening. I couldn’t like walk by this time on Friday again. Like, there was the craziest thing. 

My calves were completely destroyed and mentally.. Yeah, very difficult. I thought it was really 

difficult. To get started. But I had a goal, and when I have a goal, I usually take me there as well. I 

don´t easily giving up. (Seg. 15) 

 

Bella’s boyfriend is not a runner himself and thinks that it is insane to run the distances Bella 

is now running. However, he is supporting Bella in her running and Bella thinks it is good for 

their relationship to have different interests in their life. The boyfriend is welcome to join 

Bella for her runs and sometimes he does. She can’t see any negative aspect in spending her 

free time running instead of spending it with her boyfriend. As the first ultramarathon was 

getting close Bella started running further and further and she started feeling that the running 

was pleasurable. She ran the whole marathon with her sister that was keeping up a good 

strength during the race and meanwhile she was cheering for Bella to make it. Bella’s mother 

and boyfriend were on the side of the race cheering for her. Her boyfriend gave her fruit 

during the race and her mother that never runs ran with her and held her hand the last 500 

meter to finish. The race was tough for Bella but she managed to finish it with support from 

others.  

 
…and then I ran that race and after I thought that I will never run again. This was the worst damn 

thing that I have ever done. I like kind of cried how many times as possible during the way.  

(Seg. 9) 

 

Bella described the feeling of finishing her first ultramarathon as winning an Olympic gold. 

She never believed she would finish the race and now she feels amazed that she did. Bella has 

always been confident and trusted herself but the running showed her another side of herself. 

Running the first ultramarathon made Bella aware of how strong her body was and how 

vulnerable the body and mind can be. Bella appreciates the awareness of her strengths and 

weaknesses the running has shown her. Bella now thinks the feeling from running is 

therapeutic and she always feels good after a run. To find out if she really hated running after 

her first race that much she challenged herself for another ultramarathon that were 55 

kilometer long. 
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Thus, at the end of that race, that 45 kilometer race, thus, I was completely mentally and physically 

broken,. It was just yeeaa I do not know, I was just completely destroyed. And ee I think that, yes 

but in some way I can and appreciate that I have a strong healthy body. (Seg. 45) 

 

Since Bella’s previous experiences from running were not so good I had to ask Bella why she 

accepted the first challenge. Bella told me that she had immediately changed her mind after 

accepting the challenge, but the challenge was on and she could not take it back. She thinks 

that she needed a challenge at the moment and as she was by the time moving to another 

town. Bella thought it could be good to join a running group and get to know some new 

people in her new town. To keep her motivated to reach her goal Bella started to give herself 

various rewards for running. These rewards could be something special to eat during a long 

run or something expensive at the store that she normally doesn’t buy. Bella also made a 

friend through the running group she joined and they started running together on the 

weekends. Bella also ran with her sister and the sister´s boyfriend. Bella thinks that the three 

of them giving each other pep talks help a lot during this time. Pep talk makes Bella feel that 

she is doing really well and she likes giving it to other people as well.  

 
I’m pretty social so I tried to find people to hang with. People to run with and then it was especially 

one girl then, Sara she.. She started a little after me on this team nordic trail but we started running 

together on the weekends. (Seg. 24) 

 

For Bella the rewards she needed in the beginning have changed to social interaction with 

other runners. She feels that the social support from other runners is extremely important to 

her and just being with them is a reward in itself. Bella’s training has become a routine and 

besides running she attains other various training forms to improve her running. She thinks 

that the fact that she has routines it is no longer necessary to have the rewards she used to 

have. Being supported from others and having a goal to reach is factors Bella told me is 

important when someone is trying to become a runner. Social support is contributing 

positively to the feeling of not being on your own and not being the only one that thinks the 

running is tough. For a new beginner Bella thinks that improving in the running and seeing 

the progress the person is making will eventually lead to satisfaction of running.  

 
And I also believe that it is very good to have someone who helps you as well. Who support you 

and who knows how to cheer for one. Ömn.. it can be difficult if you don´t have somebody.. I 

didn’t have someone specific person but it was enough for me to have this group. And also that me 

and this Sara started running together then. (Seg. 50) 

 

I asked Bella what she thought made her successful to keep on with the running after the first 

ultramarathon and she thought that it was the new goal that kept her going. She made the 

decision of the second ultramarathon on her own and she has never felt pressure from anyone 

else to run neither of the marathons. She does not work well under pressure from others and 

would quit if she felt it. The feeling of freedom, feeling strong, social interactions and the 

easily accessibility is factors Bella consider to be special with running. Bella thinks some 

people make running too complicated with expensive equipment which she does not feel is 

necessary to enjoy it. She likes the idea that you actually do not need anything to perform it. 

The fact that running is a very effective exercise form is another thing Bella like about 

running as Bella enjoys the feeling of working hard and to tire out her body. Bella thinks 

running is the most fun exercise there is and the fact that she knows that she can manage to 

run long session in hard trail condition raises Bella´s self-esteem.  
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Even if I love to go for a walk and so, the self-esteem is much higher of running through the forest 

than walking. /…/  ..but I know I can do it, as well. It is not difficult, I have ran really far before. It 

doesn’t happen, it is like this, usually where I run it is quite tricky. (Seg. 85 & 86) 

 

Present time and future plans for running 

Bella is now a runner that runs races with ultramarathon distances. She has a schedule for her 

training that she follows every week. For a few months back Bella is a leader for an organized 

running group in her hometown that she has moved back to. Bella feels that becoming a 

leader has made her to feel even more as a runner. She enjoys cheering for others so they can 

improve with their running.  
 

I'm much in too pep-talks. Both receiving and giving. I think ee now that we have started to hold 

these running sessions then I have probably really like this aa but now I’m a leader too. Cool. You 

have been and got educated and received equipment and things like that. So then it has really felt a 

little more like properly, as well. (Seg. 61) 

 

In the nearest future Bella has a few planned races she is training for. Two of them will be a 

major challenge for Bella as it includes many meters of elevation. Bella is not certain she will 

manage the longest distance as it is at this point the biggest challenge of running she thinks 

she will ever take on. This big challenge she is not certain she will manage is a trail race with 

a 66 kilometer distance.   

 
My big goal this year is Kullamannen ultra and it is 66 kilometer long. And it is very many meters 

of elevation. And I am seriously uncertain if I will cope with it.  but, that is my.. It is my challenge 

for this year. But there I almost think my max is because I, I like to run far and being out a long 

time but like aaaa.. I think it is enough there haha. (Seg. 35) 

 

Anna and Bella’s shared themes  

Categorical-content analysis was done along the NOI model to find shared themes from the 

interviews conducted with Anna and Bella (see table 1). To the far left in the table the 

objectives such as motivating factors, demotivating factors and contrasting themes are 

presented. In the middle of the table the subthemes are presented. To the right of each 

subtheme I present quotations from both Anna and Bella with the number of the segment it 

appears in (see appendix 4).   

 

Table 1 

Themes from attempts to become and maintain to be a runner

 
Objectives                  Themes                Quotations 

Motivating factors         I do not feel as comfortable to wear a bikini, and 

for running          now the summer is on the way.. (A. Seg. 49) 

(Objectives)              Discomfort with 

                             the body ..if I should get slim so I simply had to jog then.      

(B. Seg. 4) 

 

 

..it was not the same way, we did it as a fun thing. 

(A. Seg. 27) 

Enjoyment  

..now I can like enjoy it. But that might also be 

                      because I can manage much more. (B. Seg. 27) 
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It is nothing that costs, there is nothing thaaat ööö 

I really need to go anywhere to do, I can just go 

outside the door and start the run. öö so it’s really 

quite easy accessible (A. Seg. 24) 

No need of  

equipment   ..it’s so easy to just go out you don’t need  

anything else, you don’t need a team, you don’t 

need a  ball and you do not need som.. yeah for all 

I know, you don’t like need anything. (B. Seg. 65)  

  

 

Then I encouraged myself by get yourself together 

you can get.. you haft to, come on, and then it  

went like, I to.. I was thinking take small little 

steps just take yourself up the hill. (A. Seg. 37) 

Verbal  

persuasion      I’m very sensitive to pep.. If people cheer for me, I 

                                  get like this damn I’m good. (B. Seg. 53) 

 

 

And here I was exhausted last week or two weeks 

before when I ran and now it doesn’t feel as 

exhausting anymore. Then it gets very positive that 

you like see the result. (A. Seg. 21) 

Felling satisfied 

by progress  When you know, I can come up that hill without 

walking. So it makes you so damn satisfied after. 

(B. Seg. 88) 

  

 

..it is quite nice to feel that.. You feel a little.. 

little.. yeah, like things flows of you in a different 

way, after you have been running. (A. Seg. 55)  

Therapeutic 

feelings      A bit of therapy, a bit of therapy of it all I think. In 

fact, quite a lot actually. (B. Seg. 28) 

 

 

I am very much like that person who needs goals to 

do things. Ööö otherwise I can’t see a real meaning 

of it. (A. Seg. 40) 

Goals 

I think the reason I kept going was because I so 

directly put up a goal. Actually. I put the 

Holaveden as a goal.. (B. Seg. 41) 
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                                                                     And off course to have someone that you can run  

                                                                     with and chat with at the same time.. öö. Makes it   

                                                                     all more fun. (A. Seg. 76) 

Running 

friends  And also I believe that it is very good to have 

someone who helps you as well. Who supports you 

and who knows how to cheer for you. Ööö.. it 

could be difficult if you do not have someone..  

(B. Seg. 49) 

 

Demotivating factors     ..then hell with it instead and then I get a bit  

for running       irritated that I can’t do as much as I want. 

(Objectives)      (A. Seg. 8) 

Loss of physical  

ability     I came like one kilometer and then I was 

completely exhausted. (B. Seg. 4) 

 

 

Then it doesn’t feel maybe so very positive right 

during the time, because I do not think it’s 

particularly fun. (A. Seg. 20) 

Running is  

not fun                      Thus, I really thought that it wasn’t any fun.  

(B. Seg. 87)  

 

 

A very large part for that I have not been able to 

run continuously is that I have some problems with 

my knees. And I get pain and periodically it has 

worked and then it starts hurting and then I can’t 

run. (A. Seg. 10) 

Minor 

Injuries I told myself that I was injured or just about 

anything not to do it. (B. Seg. 11) 

 

 

The worst is like that you never really got to do it 

so.. or done it for so long that you actually seen 

real results. (A. Seg. 53) 

Not seeing  

progress                    ..but nothing happened anyway. I did not get slim, 

so it was completely useless. So that’s was 

probably why I stopped doing it. (B. Seg. 4) 

 

Contrasting the successful      I just have time to three dogs and a horse that  

and less successful       must be exercised, I can’t just let him walk 

running stories      in the paddock. (A. Seg. 33) 

(Objectives) Running within 
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the lifestyle  ..it has become a routine. I think. My week consists 

of running with team nordic trail on Mondays, 

Tuesdays strength training, walking and riding, 

Wednesdays cycling long distance öö, Thursdays 

run like 15 kilometers in the forest, Fridays 

strength training again, on Saturday a race, Sunday 

long distance. It is always like this.  

(B. Seg. 25) 

 

 

If I then should start with an exercise then I have to 

prioritize away my family life or what to call it. 

ömmn .. so that's why I haven’t done it. I have 

prioritized that.. /…/ ..When I'm home seven 

o´clock, then I don´t feel like going anywhere else. 

(A. Seg. 36) 

Difference in 

family culture ..we have like our own interests too. So I think it's 

good. Yes, to hang with other people or just be 

home alone, like when he goes out to do something 

so.. yeah.. No I do not feel like I´m missing 

something.  

(B. Seg. 48) 

 

 

..something that maybe could make it more 

enjoyable is actually to run in with someone. I 

always run alone. (A. Seg. 72) 

Running  

friends  And I also believe that it is very good to have 

someone who helps you as well. Who support you 

and who knows how to cheer for one. Ömn.. it can 

be difficult if you don´t have somebody..(B. Seg. 

50) 

 

 
Note: Anna (A); Bella (B) 

 

The categorical-content analysis provided sub-themes of motivating and demotivating factors, 

and sub-themes reflecting major differences between the successful and the less successful 

runner. The stories revealed that the participants had a similar life background with horses and 

previous exercise history. Each story is a unique contribution to understanding the journey an 

individual goes through to become a regular exerciser. The major difference revealed that the 

successful runner had a weekly routine for running while for the less successful runner it was 

difficult to find time for running. Difference was also found in their social life. For the 

successful runner everyone in the family had a wish for own interest within the family. For 

the less successful runner running meant that she had to prioritize her family away. The 

successful runner thinks it would be difficult to run on your own in the beginning while the 

less successful runner always runs alone.  
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Discussion 

Summary of results 

In the current study the results presented personal running histories of one successful and one 

less successful Swedish female runner. The results suggest some similar motivation and 

demotivation factors that occur through the journey of becoming a runner. Using a narrative 

approach in the current study makes it hard to generalize the results. However, the findings 

provided some interesting and unique insights that contribute to a deeper understanding of 

becoming and maintaining to be a runner.  

  Both participants early attempts to become a runner were motivated by discomfort 

with the own body. The purpose was to lose weight in order to feel comfortable with the 

body. Anna’s first attempt was with a group of girls as a fun thing to do after a long workday. 

Running for its own enjoyment and with friends was found later in life in Bella’s story. This 

has become a main purpose for Bella’s regular running while Anna is with her later attempts 

still trying to become a runner due to discomfort of her body as her main purpose.  

Both Anna and Bella enjoy the easy accessibility running provides as a way to exercise. 

Therapeutic feelings were also found as a common motivation theme and reason for running 

as both Anna and Bella described feelings of ease after a run. The difference between Anna 

and Bella were the awareness of the motivation effect these feelings contribute to.  

Verbal persuasion, feeling satisfied by progress and goals were motivational themes 

mentioned as factors contributing to maintenance of running. Anna used verbal persuasion to 

persuade herself in overcoming tiredness when she was running. For Bella a motivation factor 

was receiving pep talk from family and running friends to gain self-confidence. Both Bella 

and Anna mentioned that making progress with their running gave them positive and 

satisfying feelings. Bella’s regular running started after she had been challenged with the goal 

to run an ultramarathon. After the first ultramarathon Bella made the decision to reach for a 

new goal which she thinks was the reason she has continued with her running. Anna didn’t 

use goal setting with her running, but suggested that having a goal would contribute to her 

being more motivated to running. 

The categorical-content analysis provided four demotivation factors for running. The 

major reason “running is not fun” was mentioned several times by both Anna and Bella. The 

difference between them was that Anna never mentioned that running did get fun, she 

suggested the opposite, that running was still boring. When Bella was in her early teens she 

also perceived running as boring. However, Bella’s perception of running changed and now 

she believes that running becomes fun after some time of doing it. This suggests that an 

individual needs to achieve some amount of running practice before it gets fun, something 

that Anna has never achieved. 

Not seeing progress with their body dissatisfactions decreased Anna and Bella’s 

motivation for running. The motivation factor to lose weight has changed for Bella to feeling 

that she is getting stronger and she can manage situations that are challenging her physically 

and mentally. The “loss of physical ability” found as a demotivation theme was also shared by 

Anna and Bella. Anna’s lack of progress and not feeling strong enough to complete a planned 

run is decreasing her motivation for running. For Bella this was a demotivation factor when 

she was younger. Now she is a regular runner and perceives the increase of strength in her 

body as fun part of running.  

When Bella was younger she sometimes used having an injury she didn’t really have as 

an excuse not to run. Training for ultramarathons has contributed to some minor injuries that 

have prevented her from running. The difference between these injuries is that Bella has in 

her later running history sought out help for her injuries and worked hard to get back to the 

running. Being injured is no longer an excuse not to run, instead, seeking help for her injuries 

is a strategy for Bella to continue her running. Anna has also experienced a minor injury that 
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prevents her from running, but never mentioned seeking help for her injury. However, being 

less successful in her running has made Anna consider what would make her more successful 

in future attempts. The awareness of unsuccessful factors and considering more successful 

ways may be suggested as a strategy for Anna’s future running.  

The theme “running within the lifestyle” was found to be in contrast between Anna and 

Bella. For Anna it is hard to find the time for running and the comfort in her home is often 

more desirable for her than a run. Having a partner, three dogs, a horse and a fulltime job is 

time consuming and Anna prefers to spend her free time relaxing on the sofa with her dogs. In 

contrast Bella has a weekly routine for her exercise and a partner who thinks Bella spends all 

her free time running, but this was not perceived as something negative by Bella or her 

partner. This is where the theme “difference in family culture” was found. Bella thinks having 

own interests within the family is good for the relationship while Anna do not want to break 

the comfortable routine she has created with her family.  

Social support was found to be in contrast between Anna and Bella in the theme 

“running friend”. When Bella made her first attempt of running she was running alone. This 

has made a major change for Bella who is now running with her sister, sister’s boyfriend, a 

great amount of new running friends and an organized running group she is now a leader of. 

Anna on the other side always runs alone except for her first attempt when she was running 

with friends from work several years ago. However, both Anna and Bella mentioned that 

having a friend to run with can possible be beneficial when becoming and maintaining to be a 

runner. Anna was planning on to try running with a friend for her future attempt to become a 

runner.  

 

Results in relation to theoretical frameworks and previous research  

Within the theoretical frameworks I will first present Anna’s running history in relation to 

Bella’s first attempt. This is followed by their stories in contrast to each other. 

 

Similarities in Anna and Bella’s running experiences 

The theoretical frameworks made a great contribution to the structure of the current study. 

Starting from the transtheoretical model (TTM) to explore the different stages an individual 

goes through when starting with an exercise behavior, were of great use to understand the 

difficulties the individual goes through when becoming and maintaining to be runner. Using 

the self-determination theory (SDT) to orientate in motivation and demotivation factors was 

highly beneficial when conducting the interviews and later when the analyses were made.  

It may be suggested that Anna’s attempts and Bella’s first attempts are similar to each 

other, as they were both going back and forth between the same stages of the TTM, and that 

their motivation and demotivation were in the same direction at this point.  

Anna and Bella were both in the “contemplation” stage prior to their early attempt to 

start running. As they both were active as children they never went through the first stage of 

“precontemplation”. They were aware of that the running would help them with their body 

dissatisfaction, with an intention to start running within six months. Anna and Bella took the 

step to stage three, the “preparation” phase as they had immediate intentions to start running 

within the nearest future. For a period shorter than six months they were both running more or 

less regularly. Both had made it to stage four, the “action” phase before they went back to 

stage two. Relapses are common when making a behavior change and is expected in the first 

attempt (Biddle & Nigg, 2000; Biddle et al., 2011). 

Findings from previous research are supported by the current study, as Anna and Bella’s 

greatest motivation factor during their early attempts were being unhappy with the body and 

wanted to lose weight (Kirchhoff et al., 2008; Riksidrottsförbundet, 2011). They perceived the 

running as a boring thing they had to do to achieve their external goal. External regulation is 
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the most control regulation of the SDT and is driven by external demands (Ryan & Deci, 

2000a). It has been argued by Ryan and Deci (2000b) enjoyment may be essential to achieve 

intrinsic motivation for exercise. When the running was perceived as a boring and controlled 

way to achieve their external goal which was never reached, the motivation decreased and 

turned into demotivation, and a step back in TTM was made.  External circumstances such as 

having an injury made it easier to take a step back within the TTM. It could be argued that the 

injury belongs within the introjected regulation as it may be a way to avoid guilt of not 

running (Ryan & Deci, 2000b). Anna never mentioned how severe her injury was and it 

would be wrong to suggest that she is using it as a way to avoid the running, as she only 

mentioned it as a barrier to become regular with her running.  However, when Bella was 

younger she used an injury as an excuse not to run which could be interpreted as a way to 

avoid guilt for not running. It may also be argued that she felt that the running was a 

controlled behavior as she needed an external circumstance to not go out running.  

From the basic psychological needs presented in SDT the importance of competence 

was supported in the current study. SDT suggests that having competence when performing 

an activity needs to be fulfilled to be motivated to act in the situation (Deci & Ryan, 2000).  

Feelings of lack of physical ability were found to be a demotivation factor for Anna in her 

attempts and for Bella in her first attempt of running. They didn’t feel they had the physical 

abilities to manage the running when it got tough. When the running got to challenging the 

running was terminated and they went back to stage two in the TTM.  

 

Differences in Anna and Bella’s running experiences 

It can be argued that Bella’s later attempt of running is in contrast to Anna’s attempts and 

Bella’s earlier attempts of running. Bella left the earlier stages of TTM and went from a less 

successful runner to a successful runner as she moved to the stage of “maintenance”. She 

experienced more benefits of being a runner and has been running regularly for more than six 

months which fall within the criteria of “maintenance” (Biddle & Nigg, 2000; Biddle et al., 

2011; Wester, et al., 2008). Through Bella’s journey the main motivation factor has changed 

from external and controlled demands to a more autonomous motivation.  

Bella managed to reach the maintenance stage while Anna is still moving across the 

earlier stages identified by TTM. To identify the factors for maintenance in running the 

following discussion will present major differences found in Anna and Bella’s stories about 

running. 

Bella’s new perception of running as a fun activity is regulated by intrinsic motivation, 

as enjoyment is important to receive intrinsic motivation (Ryan & Deci, 2000b). Fun was also 

discovered from Anna’s story from her first attempt of running with a group of friends. This is 

supported by previous research surrounding intrinsic motivation, as enjoyment has been found 

to be an important factor for maintaining regular exercise (Bellows-Riecken et al., 2013; Ryan 

& Deci, 2000b; Titze et al., 2005; Ronkainen et al., 2013). However, Anna has not perceived 

her latter attempts of running as fun while Bella do perceive it as fun. 

Suggested by Ryan & Deci (2000a) getting motivation by reaching for an external 

reward the individual is driven by external regulation. It may be suggested that Bella was in 

the beginning of her later attempt driven by external regulation as she was giving herself 

various rewards as motivation to run. The rewards Bella was giving herself eventually 

changed from material things to social interaction with her new running friends. Rewards and 

social interactions were not found in Anna’s story about running. By joining the society of 

runners Bella identifies herself whit the running and the external regulation has changed to a 

less controlled motivation of identified regulation within SDT (Ryan & Deci, 2000a).  

The basic psychological needs presented in SDT are supported by the current study. 

Feeling connected to others in form of relatedness is presented as one of the basic 
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psychological needs for motivation to an activity (Deci & Ryan, 2000). The importance of 

social interaction when starting with an exercise found in the current study is supporting 

findings of previous research (Kinnafick et al., 2014; Almagro et al., 2014). Family support 

was specifically important when adopting regular running in Titze et al.’s (2005) research, 

this was also found in Bella’s story. Anna and Bella’s stories support the importance of 

relatedness within the SDT as Anna quit after her friends had quit, and her later attempts to 

run has been alone. This is a major part where the stories are in contrast to each other. Bella 

successfully made it as a regularly runner when she had support from both other runners she 

became friends with and from her family. It may be argued that Anna fulfills the need of 

relatedness at her home with her family and going out for a run breaks the connectedness they 

have. In contrast, in Bella’s life there is a widespread support for running from both running 

family and friends, and a supporting partner.  

By joining the running group and having a goal with her sister may have contributed to 

Bella feeling responsible to participate in the running sessions each week. Feeling the 

relatedness to other runners made Bella feel committed to the running and this could be one 

aspect that made her successful in maintaining to be a runner. Anna on the other hand felt the 

responsibility to stay home with her family.  

The results support the importance found in previous research of satisfaction in 

relatedness and competence when an irregular exerciser is becoming a regular exerciser 

(Kinnafick et al., 2014; Schüler & Brandsätters, 2013; Almagro et al., 2014). The need to 

fulfill competence is one part of the three basic psychological needs (Deci & Ryan, 2000) and 

a major difference in competence was found between Anna and Bella. Bella’s experience has 

made her more competent and has reflected on why her running didn’t work when she was 

younger and she is now only running where she finds it to be pleasurable. Perceiving 

competence by making progress with running may be suggested as contributing to satisfying 

feelings within both stories. Schüler and Brandsätter’s (2013) suggested that appropriate 

intensity within the individual’s competence and control was important to maintain long-

termed commitment to exercise. The findings of the current study may support Schüler and 

Brandsätter’s (2013) findings as “loss of physical ability” were found to be a demotivation 

factor for running. Additionally, the running friend Anna suggested wasn’t allowed to be 

better than Anna since this would make her feel poor in running. Anna’s assumption may be 

interpreted as the running friend cannot be out of Anna’s competence, as this could lead to 

demotivation for Anna. This has made a major change for Bella who is now aware of her 

physical abilities and what her body can handle. Another major difference between Anna and 

Bella’s competence is their difference in handling their injuries. Bella did search for help with 

her injures so she would be able to continue her running. The experience Bella has received 

from her injuries has made her more competent to handle external circumstances that can 

occur as a runner. Anna has not yet received this experience.  However, the competence of 

injuries first came from Bella’s sister who knew what kind of help Bella needed. These 

findings support the importance of relatedness and competence that has been found to be in 

previous research.  

Another aspect of this assumption is the shared theme “verbal persuasion” found in the 

results. Here a major difference was also found as Anna didn’t receive pep-talk from friends 

or family, she was the one giving it to her. Bella received pep-talk from close social 

relationships. Having others convincing Bella that she was doing well and that she was 

improving in her running contribute to her feeling more competent in her running. The 

findings from the current study may suggest that social support has an important contribution 

for the individual to perceive competence.   

Bella didn’t like the running in the beginning of her later attempt but a goal kept her 

going. Using goal setting as a strategy for maintenance of exercise was found in Kirchhoff et 
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al.’s (2008) research. The current study support these finding as Bella used goal setting while 

Anna didn’t. It could be argued that as Bella got her first challenge she didn’t fulfill the third 

basic psychological need autonomy, since she didn’t decide it for herself (Deci & Ryan, 

2000). However, she made the decision to accept the challenge of her own which indicates 

that it was her own choice. For Anna the decision to start running was entirely her own 

choice. On the other side her disruptions were not decided on her own, her running routine 

was disrupted by external circumstances she couldn’t control. This assumption may suggest 

that Anna’s running is not entirely autonomy. However, Bella has as mentioned above also 

experienced external circumstances disrupting her running but she has made an effort to 

overcome these obstacles.  

Intrinsic regulation within the SDT is argued to provide motivation from the inherent 

joy (Ryan & Deci, 2000a), from this it may be suggested that both Anna and Bella 

experienced some intrinsic regulation. Therapeutic feelings from running were recognized in 

both Anna and Bella’s stories. Findings were similar to Shipway and Holloway’s (2010) 

findings of running provide the opportunity to deal with everyday problems and enhancing 

self-esteem. The major difference between Anna and Bella where that Bella had embraced the 

feelings and it was something she found to be a benefit from running. Anna on the other hand 

had not embraced the feelings even though she felt them. This may also indicate that Bella is 

more motivated by identified regulation as she is aware of the personal meaning this factor 

has for her running. Identified regulation is explained by Ryan and Deci (2000a) as the 

individual has identified whit the personal meaning of the behavior and accepted this behavior 

as its own. Identified regulation could also be found in the contrasting theme “running within 

the lifestyle” as Bella has found a weekly routine within her lifestyle to make time for 

running. These findings can be supported by Ronkainen and Ryba (2012) and Ronkainen et 

al.’s (2014) research.  

Anna is still struggling to find the time within her lifestyle to make time for running. It 

may be argued that Anna’s comfortableness with her family and the running is incompatible 

to each other. This assumption may be supported by Anna’s longest attempt of running was 

made when she was single and had no family waiting for her at home. Another aspect of her 

longer attempt and intend to lose weight may be that she wanted to find a partner. After she 

found a partner that gave her compliments of being beautiful the motivation to reach the 

external goal faded, and her attempt got shorter due to it was no longer as important for her.  

In summary, in Anna and Bella’s stories both motivating and demotivating factors were 

found within extrinsic and intrinsic motivation. Extrinsic motivation was found within 

discomfort with the body, running friends, no need of equipment, verbal persuasion and goals. 

Extrinsic demotivation was found within minor injuries, not seeing results and loss of 

physical ability. Intrinsic motivation was found within enjoyment, feeling satisfied by 

progress and therapeutic feelings.  

From the results of the current study some regulations that made Bella successful with 

running was found. These regulations were external regulation (in the beginning), identified 

regulation and internal regulation. Ryan and Deci (2000b) has discussed that identified, 

integrated and intrinsic regulation may be combined to create an autonomous motivation. The 

findings from the current study are not completely consistent with the findings of Ryan and 

Deci (2000b). However, Bella’s story goes from less autonomy to a more autonomous which 

partly supports the findings of Ryan and Deci’s (2000b) research. These findings of 

autonomous motivation may be supported by the findings of maintenance shown in Kinnafick 

et al.’s (2014) research. However, findings of the current study show that both extrinsic and 

intrinsic motivation may be important when an individual is starting to adopt running, which 

can be supported by Shipway and Holloway (2010) study. For maintenance the intrinsic 
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motivation may be more beneficial and this is supported by previous research (Bellows-

Riecken et al., 2013; Ryan & Deci, 2000b; Titze et al., 2005; Ronkainen et al., 2013) 

O´Brien Cousins and Gillis (2005) argued that there was a lack of research how some 

people succeed and others fail to become physically active. The current study provided some 

interesting findings of how an irregular runner has become a regular runner. The results also 

provided another story of a runner that has been less successful in becoming a regular runner. 

These two runners had interestingly a similar background with horses and previous exercise 

experience. They were in the same age, both had a partner from a few years back and both 

had experience of struggling to become a runner with the intention to lose weight. Still, they 

had some major different perceptions of running within their stories.  

 

Methodological reflections 

Most studies conducted on runners are within the performance sport psychology research 

using a quantitative approach. The behavior change psychology is mostly examined in general 

without a specific exercise or physical activity. The current study is a contribution for the 

behavior change research with an approach that is rather new in the field of sport psychology. 

Exploring the behavior change for running contributed to specific knowledge about running 

that could be interesting for irregular runners to make use of, and helping inactive individuals 

to understand the natural process a person goes through when changing a lifestyle. By using 

only two participants the results may not be representative for a larger population. Using a 

larger sample would have been more beneficial for a more general understanding of the 

process to become a regular runner. However, every person is unique and the study provided 

unique narrative stories. The narratives leave the opportunity for the reader to use pieces of 

the results that is personally found to be interesting for that person to become and maintain to 

be a runner. Using a narrative approach contributed to letting the participants reflect from 

their own perspective. The main interview questions were given with the opportunity for the 

participants to answer without any control from the researcher.  

One limitation of the current study could be that the researcher was specific with the 

past experiences of the participants for them to be able to participate in the study. This could 

have made the participants answer in a way they thought the researcher expected them to. 

However, the researcher felt that both participants were confident in their answers and they 

did not always answer the way the researcher expected, this was also the case when she 

reformulated the question later in the interview.   

One other aspect that should be mentioned as a limitation of the study is the fact that the 

interviews were conducted in Swedish and the results were presented in English. The 

researcher did spend a great amount of time accurately translating the text from the 

interviews. However, some jargon words were not possible to give the exact translation and 

these were translated to the closest words possible, while some words were taken away if they 

weren’t directly contributing to the meaning of the text.  

 

Reflexivity 
The researcher has her own experience from being irregular with her running and after a few 

years she managed to become a regular runner. There is always the possibility that the 

researcher may have had an impact of the informant’s answers. However, the researcher’s 

experience should be seen as a positive contribution when using a narrative approach. The 

positive aspects are the understanding of what the informants has gone through and the 

researcher could ask appropriate questions during the interviews.  

The aspect that the researcher might have made a contribution in interpreting the 

informant’s answers could be seen as a negative aspect. However, the researcher might have 

understood the answers differently than a person with less experience from the topic which 
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within the narrative method is a positive aspect. Narrative interviews are individual and 

should be told from the informants’ perspective, later it is for the researcher to interpret what 

has been told.  

 

Implications  

Some findings provided in the results from these two interviews were similar to each other. 

For instance, Bella had a great deal of social support which Anna didn’t have but she thought 

it would help her in future attempts of running. The same were with goal setting and feelings 

of enjoyment which is one essential part of the intrinsic motivation within SDT. In previous 

research the intrinsic motivation has shown to be important for maintenance of exercise or 

physical activity.  

Recommendations from the results of the current study to make maintenance to running 

would be the understanding of the importance of social support which could be done by 

getting a running friend to be motivated by. Goal setting can be beneficial in many ways to 

increase motivation, especially when adopting regular running. It would also be of great 

interest to find the internal joy in the activity, as this lead to intrinsic motivation and 

maintenance of running. The need to feel competent and having social support may be the 

most important recommendation. From the current recommendations to perceive competence 

is to explore the individual’s physical limitations and take it step by step to later increase the 

amount of exercise.  

From the findings of the current study it may also be suggested that making the running 

a weekly routine may contribute to maintenance of running. By making the running a part of 

the lifestyle it becomes a routine in the everyday life, which may contribute to maintenance of 

the running. Another aspect is to have own interest within the family give the opportunity to 

achieve a running routine within the lifestyle.  

 

Conclusion and future directions  

From the result of the current study some conclusions can be made about how to become and 

maintain to be a runner. To become a runner it is important create a routine for the running to 

make it continuously. It can also be beneficial to allow for own interest within the family to 

avoid guilt for not spending all free time with the family. Further, having an external goal and 

desirable rewards can motivate a person to become a runner. However, the rewards do not 

need to be material things, it can also be social interaction.  

To maintain to be a runner it is important to take the running step by step and within the 

individual physical competence. To have a reachable goal such as a running race and using 

verbal persuasion along the way may also be beneficial for maintenance. Further, for external 

circumstances such as injuries the runner should find strategies to overcome the obstacle. It 

may also be beneficial to reflect if the running contributes to any positive feelings, as this was 

in the current study found to be undiscovered by the less successful runner until the researcher 

mentioned it. 

For both becoming and maintaining to be a runner the social support is highly 

recommended and this may be achieved by getting running friends or joining a running group.  

Becoming a regular runner is a hard task to accomplish since it is challenging both physically 

and mentally. It can be hard for a person that has never performed any kind of exercise to 

become a runner. This could be argued since it is hard enough to become a runner for 

individuals that have experience from other kinds of exercise.  From previous research and 

result of the current study it can be argued that to become and maintain to be a runner there is 

an importance of extrinsic motivation when a person begins with the exercise behavior. 

Results also show for maintenance the intrinsic motivation is more important.  
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Longitudinal studies with exercise interventions using the strategies found in the current 

study with larger sample could be of interest for future research. Exploring the successful 

strategies to become a regular runner with a greater amount of participants could contribute to 

more specific or general strategies to work with demotivation for exercise and physical 

activity within the general public. Exploring steps to become a runner within an intervention 

could contribute to a deeper understanding in which step of the TTM different psychological 

strategies would make the best use.  

Examining non-runners during an intervention, longitudinal, using a qualitative 

approach could contribute to discovering deeper understanding of the process of becoming a 

runner, and were and how the motivational process from external to intrinsic occurs. 

Exploring the topic quantitatively could be interesting for future research since it would 

contribute to results that may be more general. Having result that can be applied a greater 

amount of the general public would be the best way to use results from research. However, to 

find what to look for in the quantitative research a qualitative were the best for the current 

study.  

 

Acknowledgements 

The accomplishments of this D-paper would not have been possible without the help and 

engagement of others. I would like to thank the participants for sharing their personal stories 

of running, my supervisor Professor Natalia Stambulova for support and valuable feedback in 

my writing, and all my friends for help and support during my studies.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

References 

 

Almagro, J. B., Sáenz-López, P., Moreono-Murcia., A. J., & Spray, C. (2014). Motivational 

factors in young spanish athletes: a qualitative focus drawing from self-

determination Theory and achievement goal perspective. The Sport 

psychologist, in press.  DOI:10.1123/tsp.2013-0045 

 

Appelblad, H. (2008). Vindelälvsloppet: en avspegling av löparvågen. Svensk 

Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, 17(3). Retrieved May 

11
th

,  2015 from http://centrumforidrottsforskning.se/wp-

content/uploads/2014/04/Vindealvsloppet.pdf  

 

Biddle, S. J., & Nigg, C. R. (2000). Theories of exercise behavior. International Journal of 

Sport Psychology. 31(2), 290-304  

 

Biddle, S. J. H., Mutrie, N., Gorely, T., & Blamey, A. (2011). Interventions for physical 

activity and sedentary behaviour. In G. C. Roberts & D. C. Treasure (Eds.), 

Advances in motivation in sport and exercise (pp. 357-386). Champaign, IL: 

Human Kinetics. 

 

Bellows-Riecken, K., Mark, R., & Rhodes, E. R. (2013). Qualitative elicitation of affective 

beliefs related to physical activity. Psychology of Sport and Exercise, 14(5), 

786-792. doi:10.1016/j.psychsport.2013.04.002  

 

Carmack, M. A., & Martens, R. (1979). Measuring commitment to running: A survey of 

runners' attitudes and mental states. Journal of Sport Psychology,1(1), 25-42. 

Retrieved at 

http://journals.humankinetics.com/AcuCustom/Sitename/Documents/DocumentI

tem/8621.pdf 

 

Cousins, S. O. B., & Gillis, M. M. (2005). “Just do it… before you talk yourself out of it”: the 

self-talk of adults thinking about physical activity. Psychology of Sport and 

Exercise, 6(3), 313-334. doi:10.1016/j.psychsport.2004.03.001  

 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human 

behavior. Plenum Press: New York. 

 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The" what" and" why" of goal pursuits: Human needs and 

the self-determination of behavior. Psychological inquiry,11(4), 227-268. 

doi:10.1207/S15327965PLI1104_01 

 

Edwards, S. (2006). Physical exercise and psychological well-being. South African journal of 

psychology, 36(2), 357-373. doi: 10.1177/008124630603600209  

Folkhälsomyndigheten, (2014). Folkhälsan i Sverige- årsrapport 2014. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/17825/Folkhalsan-i-Sverige-

arsrapport-2014.pdf 

 

Folkhälsomyndigheten, (2013). Folkhälsans utveckling – 11 målområden. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-



33 

 

levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/fysisk-aktivitet/fysisk-

aktivitet/ 

 

Gunnell, K. E., Crocker, P. R., Mack, D. E., Wilson, P. M., & Zumbo, B. D. (2014). Goal 

contents, motivation, psychological need satisfaction, well-being and physical 

activity: A test of self-determination theory over 6 months. Psychology of Sport 

and Exercise, 15(1), 19-29. doi:10.1016/j.psychsport.2013.08.005  

 

Göteborgsvarvet. Retrieved May 6
th

, 2015 from http://www.goteborgsvarvet.se/om-

oss/?modal=2591#statistik and http://www.goteborgsvarvet.se/om-

oss/?modal=2837#statistik   

Havdelin. A. Retrieved May 6
th

, 2015 from http://www.blodomloppet.se/om-

blodomloppet/historia/  

Hiles, D., & Čermák, I. (2008) Narrative Psychology. In C. Willig, W. Stainton-Rogers (eds.) 

The Sage Handbook of Qualitative Research Psychology (pp.147-164). Los 

Angeles: Sage Pulications. 

 

Karoly, P., Ruehlman, L. S., Okun, M. A., Lutz, R. S., Newton, C., & Fairholme, C. (2005). 

Perceived self-regulation of exercise goals and interfering goals among regular 

and irregular exercisers: A life space analysis. Psychology of Sport and 

Exercise, 6(4), 427-442. doi:10.1016/j.psychsport.2004.03.004  

 

Kirchhoff, A. C., Elliott, L., Schlichting, J. A., & Chin, M. H. (2008). Strategies for physical 

activity maintenance in African American women. American journal of health 

Behavior, 32(5), 517. doi:  10.5555/ajhb.2008.32.5.517  

 

Kinnafick, F. E., Thøgersen-Ntoumani, C., & Duda, J. L. (2014). Physical Activity Adoption 

to Adherence, Lapse, and Dropout A Self-Determination Theory 

Perspective. Qualitative health research, 24(5), 706-718. DOI: 

10.1177/1049732314528811  

 

Lidingöloppet, (2014). Retrieved May 6
th

, 2015 from 

http://www.lidingoloppet.se/globalassets/statistik/2014/anmalda-genomtid.pdf  

Prochanska, J. O., & DiClemente, C. C. (1983). Stages and processes of self-change of 

smoking: Toward an integrative model of change. Journal of Consulting and 

Clinical Psychology, 51, 390–395. 

 

Riksidrottförbundet, (2011). Retrieved May 6
th

, 2015 from 

http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_29067/cf_394/SvenskarnasIdrottsvanor.PD

F   

Riksidrottsförbundet, (2013). Idrotten i siffror 2013.  

http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_48735/cf_394/2013_-_Idrotten_i_siffror_-

_RF.PDF  

 

Rodgers, W. M., Hall, C. R., Duncan, L. R., Pearson, E., & Milne, M. I. (2010). Becoming a 

regular exerciser: Examining change in behavioural regulations among exercise 



34 

 

initiates. Psychology of Sport and Exercise, 11(5), 378-386. 

doi:10.1016/j.psychsport.2010.04.007 

 

Ronkainen, N., & Ryba, T. V. (2012). ‘That is Why I Gave In to Age My Competitive 

Ability, but Not My Soul!’A Spiritual Journey in Endurance Running. Journal 

for the Study of Spirituality, 2(1), 10-28. DOI: 10.1558/jss.v2i1.10 

 

Ronkainen, N. J., Ryba, T. V., & Nesti, M. S. (2013). ‘The engine just started coughing!’—

Limits of physical performance, aging and career continuity in elite endurance 

sports. Journal of aging studies, 27(4), 387-397. 

doi:10.1016/j.jaging.2013.09.001 

 

Ronkainen, N. J., Harrison, M. E., & Ryba, T. V. (2014). Running, being, and Beijing—An 

existential exploration of a runner identity. Qualitative Research in 

Psychology, 11(2), 189-210. DOI:10.1080/14780887.2013.810796 

 

Rose, E., & Parfitt, G. (2010). Pleasant for some and unpleasant for others: a protocol analysis 

of the cognitive factors that influence affective responses to exercise. Journal of 

Behavioral Nutrition and Physical Activity, 7(1) 15. Doi: 10.1186/1479-5868-7-

15 

Running USA, (2014).  Running USA's Annual Half-Marathon Report. Retrieved May 25
th

, 

2015 from 

http://www.runningusa.org/index.cfm?fuseaction=news.details&ArticleId=333

&returnTo=annual-reports  

 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000a). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions 

and new directions. Contemporary educational psychology, 25(1), 54-67. 

doi:10.1006/ceps.1999.1020 

 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000b). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 

motivation, social development, and well-being. American psychologist, 55(1), 

68. doi: 10.1037/0003-066X.55.1.68 

 

Schüler, J., & Brandstätter, V. (2013). How basic need satisfaction and dispositional motives 

interact in predicting flow experience in sport. Journal of Applied Social 

Psychology, 43(4), 687-705. DOI: 10.1111/j.1559-1816.2013.01045.x  

 

Scully, D., Kremer, J., Meade, M. M., Graham, R., & Dudgeon, K. (1998). Physical exercise 

and psychological well-being: a critical review. British journal of sports 

medicine, 32(2), 111-120. doi:10.1136/bjsm.32.2.111 

 

Shipway, R., & Holloway, I. (2010). Running free: Embracing a healthy lifestyle through 

distance running. Perspectives in public health, 130(6), 270-276. doi: 

10.1177/1757913910379191 

 

Marcus, B. H., Forsyth, L. H., Stone, E. J., Dubbert, P. M., McKenzie, T. L., Dunn, A. L., & 

Blair, S. N. (2000). Physical activity behavior change: issues in adoption and 

maintenance. Health Psychology, 19(1S), 32. DOI: 10.1037//0278-6133.19.1 

 



35 

 

Titze, S., Stronegger, W., & Owen, N. (2005). Prospective study of individual, social, and 

environmental predictors of physical activity: women's leisure 

running. Psychology of Sport and Exercise, 6(3), 363-376. 

doi:10.1016/j.psychsport.2004.06.001  

 

Vallerand, R. J. (2004). Intrinsic and extrinsic motivation in sport. Encyclopedia of applied 

psychology, 2, 427-435. Retrieved from: 

http://www.er.uqam.ca/nobel/r26710/LRCS/papers/128.pdf 

 

Wester, A., Wahlgren, L., & Wedman, E. (2008). Att bli fysiskt aktiv. Fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Stockholm: Statens 

folkhälsoinstitut http://fyss.se/wp-content/uploads/2011/02/4.-Att-bli-fysiskt-

aktiv.pdf  

 

Weinberg, R. S., & Gould, D. (2011). Foundations of sport and exercise psychology. Urbana-

Champaign, IL: Human Kinetics. 

 

World health organization, (2011). Global Recommendations on Physical Activity for Health. 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/physical-activity-recommendations-18-

64years.pdf 



Appendix 1 

 

 

Information letter 

 

HÖGSKOLAN i HALMSTAD     

      

Akademin Hälsa och Välfärd 

 

Mitt namn är Amanda Idén Nordin och studerar magisterprogrammet i idrottspsykologi vid 

Högskolan i Halmstad. Jag skriver just nu min magisteruppsats med syftet att undersöka 

löpning från två olika perspektiv. Intresset ligger i att undersöka hur en person har lyckats 

blivit en löpare och hur en annan persons försök att bli en löpare har varit mindre lyckade. 

Motivet är att hitta vad som gör att vissa lyckas och andra misslyckas med att komma igång 

med löpning. 

 

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast att användas i 

forskningsändamål. Ditt namn kommer att ersättas med ett annat så du förblir helt anonym. 

Dina svar kommer att behandlas med sekretess enligt personuppgiftslagen och svaren kommer 

behandlas så att obehöriga inte kan komma att ta del av dem. På så sätt är studien helt 

konfidentiell. Svara därför så ärligt, uppriktigt och så spontant som möjligt! Studien är 

frivillig och du kan när som helst, utan att ange orsak avbryta din medverkan! 

 

 

Är det något du inte förstår eller undrar om får du gärna kontakta mig eller min handledare.  

                     

 

Amanda Idén Nordin 

amandaidennordin@live.se 

073-0806481  

 

Handledare  

Akademin Hälsa och Välfärd  

Professor Natalia Stambulova  

natalia.stambulova@hh.se 
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Informed consent letter 

 

Informerat samtycke 

 

Jag samtycker härmed till att delta i studien vars syfte är att utveckla en djupare förståelse för 

varför vissa lyckas med att börja med löpning och vidmakthålla löpning, samt varför andra 

misslyckas med detta. Jag har förstått mina rättigheter gällande anonymitet, konfidentiellitet 

och rätt att när som helst avbryta studien utan att nämna orsak. Jag förstår innebörden av att 

intervjun behandlas med sekretess enligt personuppgiftslagen och att insamlad data endast 

kommer att användas i forskningsändamål.  

 

 

____________________________________________  

Underskrift 

 

 ____________________________________________  

Namnförtydligande 

 

 ____________________________________________  

Ort och datum 
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Interview guides 

 

Intervjuguide 1 Anna 

 

Bakrundsinformation 

-ålder 

-sysselsättning 

-livssituation 

 

Kan du berätta om…. 

 

Tidigare träningshistorik förutom löpning 

-Träning som barn fram till idag 

 

Försök till att börja med löpning 

-antal försök och tidpunkter för försöken 

-har motivationen sett olika ut per försök? Längre, kortare period? 

-varför börjat och varför slutat 

-barriärer 

-något speciellet som påverkat positivt eller negativt med löpning 

- Socialt stöd  

 

Varför just löpning? 

-vill du försöka igen? 

-något speciellet som påverkat till att börja med just löpning, eget val? 

-hade en annan träningsform varit bättre? 

 

Träningsläget just nu 

-någon annan form av träning? 

-hur ser framtiden ut? 
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Intervjuguide 2 Bella  

 

Bakrundsinformation 

-ålder 

-sysselsättning 

-livssituation 

 

Kan du berätta om… 

 

Tidigare träningshistorik förutom löpning 

-Träning som barn fram till idag 

 

Försök till att börja med löpning… Kan du berätta om när, varför och hur din historia 

som löpare började och övrig träningshistorik? Även innan löpningen.  

-Var det lätt eller svårt för dig börja med löpning? Om det var svårt, hur lång tid tog det att 

komma över svårigheterna? -antal försök och tidpunkter för försöken 

-Vad tror du kan ha bidragit positivt och negativt till att du började? Något som kan ha hjälpt 

då det varit svårt?  

-något speciellet som påverkat positivt eller negativt med löpning 

-Har anledningen till att du börjat förändrats? har känslan av löpning förändrats?  

-Har du använt några speciella metoder för att komma över barriärer? 

-Har du någonsin haft löpträning till syfte att tävla inom löpning, isåfall på vilken nivå? 

- Socialt stöd  

 

Varför just löpning? 

-personlig mening eller identifikation med löpning? 

-något speciellet som påverkat till att börja med just löpning, eget val? 

-varför börjat och varför fortsatt 

-vad kan vara anledningen till vidmakthållande? 

-Hur tror du löpningen påverkar dig som person? Tror du att du har några fördelar jämfört 

med icke löpare? Har du tex bättre självförtroende, bättre koncentration, bättre sömn etc.  

 

 

Träningsläget just nu 

-löpning och andra träningsformer 

-hur ser framtiden ut? 

-Om du skulle vilja ge några råd eller tips till någon som försöker komma igång med löpning -

vilka skulle det isåfall vara?  
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Interview transcripts with segments and sjuzet underlined  

 

Transkribering intervju 1 (Anna) Segment, Sjuzet och Fabula  
 

-Jag kommer att ställa.. jag har ganska korta frågor egentligen. Och så får du bara   prata fritt och svara 

precis så som du vill och så. 

-ok 

-och så ställer jag lite följdfrågor och så beroende på vad du svarar. 

-mmh 

1. -yes, men första frågan är om du bara vill berätta lite om din bakgrund, ålder och sysselsättning och din 

livssituation just nu.  

-mm ööuummnn… vad sa du haha. 

-haha 

-ålder jag har precis fyllt 30, fast jag säger 23 haha.. 

-haha ok 

2. -och jag är ju ryttare sen jag var liten, hoppryttare. Och har.. min bakgrund är att jag har jobbat i 

professionellt stall, ööuummn, och vart väldigt väldigt aktiv. Öuummn jag jobbade som sagt 12 timmar 

om dagen 6 dagar i veckan. Och har rest runt hela värden med det då. Så jag har alltid varit väldigt 

aktiv. Och ridit väldigt mycket. Öuumn varje dag nästan sen jag var…ja i tonåren. Så och så köpte jag 

ju min egen häst och då blev det ju ändå mer allvar av det hela då. Öömmn..  

3. -och livssituationen är att jag är sambo med (!).. och bor i (!) 3 hundar och häst å.. jobbar heltid. Mm i 

butik då så det är lite dumma arbetstider. Öumn så att man hinner inte med så mycket annat. Just på 

grund av dem tiderna man jobbar då. Öuumn så att eee så så ser det ut, så ser livssituationen ut.  

4. -vad är det för typ av butik du jobbar i?  

-en ridsports butik. Så vi har öppet 10-18 öö å sen jobbar jag.. jag jobbar sex dagar i veckan varannan 

vecka och fyra dagar i veckan varannan vecka. Öö och så blir det ju att man åker lite innan och så 

kommer man ju inte hem förens vid sju.  

-mm  

5. -så att ee där emellan ska man hinna rida hästen och göra stallsysslorna. Så att så ser   vardagen ut då. 

Mmh. 

6. -mmh, yes. Öööö ja träningshistorik är just löpning det har varit eller har det varit någon annan typ av 

idrott eller så? 

-nääe alltså ja jag har.. jag har som yngre höll jag på med väldigt många olika sporter. Ömmn allt från 

lite fotboll till basket till simning till dans öö och ridningen framför allt då. Öömmn åå spela piano men 

det är ju ingen sport haha men det höll jag ju på med i stort sätt samtidigt alla dem grejerna. Men sen så 

tog ju ridningen över handen. Så att det är ju egentligen den huvudsakliga träningen jag har. Och att jag 

öö.. jag har inte löpt på det sättet att det har liksom varit en livsstil liksom utan det har varit lite ibland i 

perioder så. Som jag har försökt å komma igång. Så där är det.  

7. -mm ja. Det leder mig till min andra fråga. Om du vill berätta lite om de olika försöken till att du har… 

velat påbörja med löpning och så.. när och hur många gånger och lite så. 

-ja alltså hur många gånger det har jag nog tappat räkningen på haha.. 

-haha 

8. -det börja.. alltså jag började med det för.. vad kan det ha varit.. 8-9 år sedan. Som jag började ta upp 

och försöka ta upp löpningen då. Åå en period så gjorde jag det liksom.. men men det har aldrig blivit 

så himla kontinuerligt utan jag har gjort det liksom i ett par veckor kanske. Och den har det gjort.. eller 

någonting har hänt så det har blivit ett avbrott i det och då har jag haft jättesvårt att komma tillbaka i 

rytmen liksom. Öömmnn och sen att jag inte.. eftersom jag aldrig har löpt på det sättet själv så har jag 

inte så bra kondition. Alltså det blir ju inte att jag har sån löpkondition liksom.. öömn och då blir det lite 

att jag blir frustrerad. Åå har öö då skiter jag i det istället å så blir lite irriterad på att jag inte orkar så 

mycket som jag vill.  

9. Öumm å sen har det ju varit olika situationer det har.. man har varit iväg på tävlingar i flera veckor ååå i 

sträck då å då har det blivit ett uppehåll öö i planeringen då med löpningen. Åå då som sagt har jag haft 

väldigt svårt å ta upp det igen när livet återgår till det normala.  

10. Och sen är det en annan väldigt stor del till att jag inte har kunnat löpa kontinuerligt att jag lite problem 

med mina knän. Ååå får ont och i periodvis har det gått och sen så börjar det verka och då blir det att 

jag inte kan springa. Öö åå sen har jag gjort ett försök igen efter ett par månader liksom eller sådär öö 

och då har det funkat ett tag. Och sen så jaa så går det inte. . Haha.. så att så har det väl varit att det har 

varit väldigt mycket hattigt fram och tillbaka med det. Så nu har jag inte.. nu har jag inte sprungit så 

mycket. Jag sprang när jag gick på gym nu senast i höstas.. öömmn om det var oktober någon gång där.. 

öö och då sprang jag liksom så att jag försökte liksom jobba upp en grundkondition ändå. Men sen så 
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tog gymkortet slut och så förnya jag inte det å så liksom.. ja blev de inte att jag sprang ute heller. Så att.. 

det var kallt haha..  

-haha 

11. -bekvämligheten tog över.. så så har det väl varit, lite grann.  

12. -visst.. öö har du sett liksom anledningen till att du har börjat att det har liksom ibland börjat med det 

mellan det här olika gångerna har det varit olika själva motivationen till det? 

-mm det har det öö absolut. I börj.. när jag började så var jag öö.. jag har egentligen alltid varit ganska 

vältränad i och med att jag har varit så himla aktiv. Öö åå jag har kunnat äta vad jag vill utan att lägga 

på mig ett gram liksom i och med att jag har sprungit som ett skållat troll i 12 timmar liksom om dagen 

ungefär. Öömmn och såå hade jag den ämnesomsättningen när jag var yngre också.  

13. Öömmn och då var det mest för att för att göra någonting annat än att bara vara i stallet så tog jag upp 

löpningen. Öömmn för att liksom jobba upp en bättre grundkondition då. Men sen har det ju varit mer 

nu att det har varit för att..  

14. När jag slutade jobba aktivt med hästar så tappade jag även väldigt mycket av den gratisträningen jag 

fick av att vara i stallet. Så att jag var, jag var jättestark då. Och nu känner jag mig mer som en blobb 

liksom haha. Även om det inte kanske syns så mycket utåt så känns det ju väldigt mycket och så ja.. nu 

är det framförallt att jag har tagit upp.. försöker ta upp löpningen för att komma i form.  

15. -Öö och för att jobba upp min ork igen. För att.. när man har varit stark och varit extremt energisk och 

helt plötsligt inte är det längre, så blir det jättejobbigt att.. eller jag tycker.. jag blir väldigt frustrerad 

över att jag känner att att göra en grej som har varit så himla enkelt för att helt plötsligt känns jobbigt.  

16. -Och det har stört mig jättemycket. Och att kroppen inte ser ut som den gjorde för fem år sedan liksom. 

Öö stör mig också jättemycket för att jag har aldrig behövt jobba för det liksom. Och nu känns det som 

jag behöver göra det. så nu är löpningen framförallt öö för att komma i form. Öö helt enkelt. Mer än och 

liksom bara göra det. Så att lite viktnedgång och sånna saker då. Tighta till det haha..  

17. -öö.. är det något speciellt som har påverkat med löpning negativt eller positivt. Finns det några 

negativa känslor eller positiva känslor dom kommer från just löpning? 

-öömmn.. dom positiva känslorna tycker jag är just att när jag gör det att jag blir väldigt glad över att 

jag tog tag i det å gjorde det. öö för att jag kan lätt bli lite bekväm och tycka att öö nämen jag gör det 

sen. Eller jag gör det.. jag börjar nästa vecka. Eller dom hära.. alltså det finns ju en bild på facebook typ 

vi börjar träna nästa måndag. Liksom hela tiden och den har ju jag levt lite efter hela tiden.  

18. -Och det.. det känns väldigt positivt när jag väl tar tag i det. och kommer igång, då blir jag väldigt nöjd 

med mig själv. Att jag liksom öö… ja det känns bra helt enkelt att nu tar jag tag i situatonen som jag går 

och klagar över hela tiden.  

19. -Öömmn negativa känslor är ju att jag blir frustrerad över att jag inte orkar så mycket. Som jag vill. 

Ömmn och att när det väl börjar värka i knät så blir jag ju.. asså det blir ju tråkigt för att då måste jag 

avbryta av en annan anledning än vad jag vill egentligen. Än att liksom.. jag blir tvungen till det för att 

det går liksom inte. Ömmn så de det är ju. Det är väl det.  

20. -Sen är det det känns väl kanske så jättepositivt just under tiden (under löpningen) för att jag tycker inte 

att det är särskilt roligt. Det ska jag inte säga att jag gör. Det är ju inte så att jag känner jah nu ska jag ut 

och springa utan de.. det är ju ett lite nödvändigt ont liksom haha. I mitt fall. Så att.. det negativa är ju 

att jag under tiden är.. När man liksom är halvt utmattad medans man springer öö den känslan att man 

är så trött blir ju inte positiv egentligen. Utan den upplever jag ju som negativ. Öö för att det är ju.. det 

är ju ingen skön känsla att känna mig helt slut. Öö jag vill ju känna att jag har orken å den e ju..  

21. -när jag väl kommer över den tröskeln och de liksom går över så kommer ju den positiva känslan att jag 

känner a men gud vad skönt nu orkar jag ju lite mer liksom. Och här var ju jag helt slut förra veckan 

eller två veckor innan när jag sprang och nu känns det inte lika jobbigt. Då blir det ju väldigt positivt att 

man ser resultatet liksom. Jag vet inte om det är förklaring nog haha. 

22. -jo men haha jag förstår haha. Ööuummn.. har det alltid varit att du sprungit på gym och så eller har det 

varit olika miljöer? 

-nej, ja öö.. jag har egentligen aldrig sprungit på gym förräns nu i höstas då när jag köpte ett sånt tre 

månaders kort på en kampanj egentligen. Öö och då blev det liksom att.. där stod ju löpbandet så jag 

kunde ju lika gärna göra det. Och då styrketränade jag ju först för att det har jag ju läst att att det skulle 

vara bättre för att man använder nån del av kroppen som var bättre å göra ut på styrka åå avslutade med 

att springa 5 kilometer på löpbandet då. Ömmn och då var det ju väldigt skönt för att jag kände att jag 

orkade springa 5 kilometer. Men 5 kilometer på ett löpband och 5 kilometer i naturen är ju två helt 

skilda saker upptäckte jag ju också. Hahaha.. 

-haha 

23. -För att det var inte alls lika lätt när jag sprang utomhus haha.. ömmn så då att egentligen så har jag 

sprungit ute i naturen. Och det har varit väldigt blandat.. ja det har inte varit så mycket spår utan det har 

varit liksom i och med att vi bor i ett område så blir det att man springer på vägarna och det kommer ju 
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.. vi har ju lite backar här åå.. öö mm å springer liksom försöker springa längs havet nästan blir det ju. 

Åå så att det blir en trevlig utsikt åtminstone, när man gör det här tråkiga. Haha.. så att ömn mest 

utomhus.  

24. -mm, yes. Ööö nu ska vi se… öö varför just löpning som träningsform?  

-det kändes lätt, öö ett lätt sätt att.. att träna på även om löpningen i sig inte är lätt, så är det ju.. det är ju 

inget som kostar, det är inget sommm ööö jag egentligen behöver  åka någonstans för att göra jag kan 

bara gå utanför dörren och sätta igång och springa. öö så det är egentligen ganska lättillgängligt. Så det 

är väl mest därför faktiskt, för att.. 

25. -jag stör mig på att gymkorten ska vara så förbannat dyra.. Ööö åå tycker inte att det är kul att gå på 

gym egentligen. Så att och då.. så därför har det blivit.. och sen att löpningen ändå ger en väldigt.. 

allsidig träning eller alltså du får kondition, du får starkare ben, du får starkare rumpa liksom, eller 

allting liksom blir tightare och man förbränner ändå en del om man gör det tillräckligt länge då, man 

kan ju inte bara springa en kvart för det hjälper ju inte så mycket men, men att man är.. så det det är ju 

en enkel träningsform om man säger så. Så det har faktiskt framförallt varit därför.  

26. -Sen att jag vill ha konditionen som man får utav löpningen också. Så att jag känner att den ger ju mig 

egentligen det mesta jag söker efter. Jag förbränner kalorier, jag får kondition, och jag får lite styrka, i 

det också, iallafall i benen. Så att ömn och det är som ryttare är ju väldigt viktigt att ha lite styrka i 

benen ändå. Så att så då känns det som att det är ett bra sätt.  

27. -mm, ja. Öö var det eget val eller kan det vara någonting annat som har påverkat lite att just att du 

började med just löpning. Öö  

-nej det var nog faktiskt själv. Ja första gången jag började springa var ju faktiskt med ett gäng tjejer, vi 

jobbade ihop och sa det liksom att vi kan väl börja gå ut och springa efter jobbet då fast vi har sprungit i 

12 timmar egentligen. Öö så var det inte på samma sätt utan vi gjorde det som en rolig grej.  

28. -Men sen slutade dom efter fortsatte jag ett litet tag själv då. Öö aven om det inte var så jättelångvarigt 

för att sen var det ju det här med att det kom ju tävlingar i vägen och sånna saker då.  

29. -Ömmn det är ju egentligen bara en ursäkt alltså att tävlingar kommer i vägen, för att det det.. jag kunde 

ju lika gärna sprungit på alltså sent på kvällen eller jag ser ju folk som springer klockan tio liksom och 

undrar vad sjutton dom håller på med. Haha.. men den motivationen har ju inte jag.  

30. -Alltså jag tar ju inte på mig träningskläder och går klockan halv elva liksom, det gör jag inte. Då går 

jag å sätter mig i soffan och kollar på tv liksom. Eller går och lägger mig. Så att den motivationen har ju 

inte jag, alltså så långt går det ju inte. Utan det har mest varit med kompisar då, från början. Men nu nu 

nu har.. när jag har varit själv så har det ju varit på eget bevåg liksom. På sista tiden.  

31. -mmh, gött. Ööömmnn.. tror du att någon annan typ av träningsform hade passat dig bättre att komma 

igång med?  

-ja. Alltså, nu vet jag inte vad dom heter men jag är ju så där barnslig fortfarande och tycker om att 

klättra och klänga i grejer. Jag skulle jättegärna klättra upp i ett träd liksom om så.. men det säger dom 

att jag är för gammal för sånt haha.. Så att egentligen den typen av träning typ hinderbaner öööö.. alltså 

använda kroppen på ett annat sätt. Det hade egentligen passat mig mycket bättre.  

32. -jag var ju tokig i skeppsbrott till exempel när jag gick i skolan, alltså allting där jag får klättra och 

klänga, göra sånna grejer tycker jag ju är mycket roligare.  

Så att det hade ju absolut passat mig bättre egentligen men, det är ju liksom frågan vart.. då kommer ju 

den här bekvämligen till att jag inte tar tag i att kolla upp vart det finns eller åka och göra  det.  

33. ömmn kanske inte så mycket bara bekvämlighet som jag anser att jag har tiden just med att man har tre 

hundar och en häst som måste motioneras, jag kan ju inte bra låta han bara gå i hagen liksom. Utan det 

är ju en tävlingshäst liksom. Han måste ju.. han tar ju två och en halv timme om dagen liksom. Inte bara 

ridningen men stallsysslorna ska ju också skötas liksom.  

34. Så att så då blir, då blir det att jag har nu på senare tid, så blir det att jag prioriterar vara hemma med 

mina djur.. öö framför att egentligen ta hand om mig själv som det faktiskt handlar om egentligen.  Åå 

att de, det blir skönt att komma hem efter jobbet och sätta sig i soffan med tre hundar omkring sig och 

så liksom gosa.  

35. Och sen går jag ju upp på morgonen så jag sitter ju på hästen halv 8 på morgonen. Öö för att hinna med 

så man hinner duscha och göra sig iordning till jobbet sen, för sen åker jag ju halv 10 då. Till jobbet.  

36. Och där blir det ju lite grann att ska jag då ta upp en träningsform så då får jag ju prioritera bort 

familjelivet eller vad man ska kalla det. ömmn.. så det är därför jag det har jag inte gjort då. Då har jag 

ju prioriterat att.. när kommer.. jag är hemma klocka sju, då har jag ingen lust att åka någon annanstans. 

Så det är mycket därför.  

37. -mm ömmn.. jag tänkte lite på när du har försökt komma igång med, med löpning och så när du har stött 

på att det känns lite jobbigt och så är det något speciellt du brukar tänka på eller som du tror kan ha 

hjälpt dig att.. pressa dig lite hårdare och ta dig igenom passet och så?  
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-… ööö, alltså jag brukar ju nästan banna mig själv när jag blir sån. Öö alltså så att jag typ tycker att.. 

framför allt, fan skräp dig du har ju inte sprungit någonting och är redan slut. Så att jag vet sista gången 

jag sprang, nu är det ju ganska länge sen eller alltså det, det var ju i.. i höstas någon gång, innan det blev 

kallt, så sprang jag här i området och då sprang jag åt andra hållet än vad jag brukar springa och då är 

det en lång uppförsbacke öö som e lite halvbrant åå väldigt seg. och så alltså redan i början på den så 

kände jag, jag kommer dö, jag kommer inte å orka det här. Och då var det ju några som cyklade bakom 

mig så jag tänkte jag kan ju inte bara börja gå nu för det är ju bara pinsamt så att då sporrade jag ju mig 

själv med liksom att skräp dig du får.. du måste alltså du kom igen och då blev det att jag, man to.. ta 

små små steg tänkte jag bara att ta dig upp för backen, du måste ta dig.. så att ja.. jag kan inte säga att 

jag använder något speciellt mantra liksom. Men utan att jag bara hetsade mig själv lite grann att  ge dig 

inte att även om det kändes som jag borde ringa ambulansen liksom efter halva vägen.  

38. -Såå körde jag bara på och sen så kom jag ju över den där tröskeln där jag kände mig döende liksom. 

Öö och då gick det helt plötsligt ganska lätt. Då kände ju jag att ja men nu kan jag ju springa mycket 

längre. Alltså för då.. det är ju en tröskel å ta sig över när liksom där man känner att luften tar slut 

liksom. Öö innan man kommer in i andra andningen. Så att egentligen så var det bara att jag bara 

bestämde mig för att.. åå alltså att att bara ta mig upp för backen. Och när jag väl var upp för backen så 

var det inte jobbigt längre så då kunde jag ju lätt fortsätta.  

39. -Och andra gånger vet jag att jag har satt in siktet på punkter att jag måste springa dit i alla fall, sen får 

du gå. Eller ta en paus eller så, så att.. ömmn det är väl det jag har gjort. Att jag har liksom ställt in 

siktet på någonting ömmn.. på gott och ont för att när jag närmar mig målet så brukar jag ju känna mig 

jätte jätte trött då helt plötsligt. Och så att istället för att man kanske ställer om siktet på ett ännu längre 

mål då så blir det att när jag kommer dit så får jag gå och då har jag gått och då har jag ju känt mig helt 

död, fast man egentligen kanske hade orkat lite till. Så att de är ju.. väl så jag har gjort. Sen om det har 

varit bra eller inte det vet jag inte. Haha..  

40. -öömn.. är det någonting tror du som kan ha, kan liksom få dig till att bli öö ja vad säger man, att få dig 

att vidmakthålla löpning, fortsätta med det och bli kontinuerligt? 

- jaa alltså jag jag är ju väldigt mycket sån person som behöver mål för att göra saker. Ööö annars ser 

jag ingen riktig mening med det. Det är lite samma sak med min ridning. Har jag ingen tävling eller 

träning att sträva emot så.. så.. alltså.. man håller på så länge så att det liksom känns lite grann som att, 

ah det gör nog ingenting om man vilar idag eller du vet så där. Så att det blir inget, utan jag.. ett mål 

hade absolut, till exempel att man skulle va med i någon toughest tävling eller du vet dom hära roliga 

hinderbanerna grejerna som dom haft i (!), de skulle jag ju vilja göra egentligen. Ömmn.. men i och 

med att jag inte anmält mig så har jag ju inte haft det som ett mål. Men hade jag haft någon sån grej så 

hade jag ju vart mycket mer motiverad. Så att de är ju den största grejen att min motivation brister.  

41. -Att jag liksom.. eftersom jag inte tycker att det är så himla roligt egentligen. Så saker som jag tycker är 

kul har jag inga problem med att göra hahaha…  så är det för alla kanske men, där är det ju dålig 

karaktär på mig. Att jag inte.. inte gör det då liksom.  

- haha mm..så det tror jag hade hjälpt.. en en en.. ett sikte, ett mål att sträva mot hade nog vart lösningen 

på det.  

42. -mm öömn…. Hur ser det ut med löpningen i framtiden?  

-Jag har ju tänkt ta upp det öömmn.. så fort det blir lite trevligare väder och där kommer nu den där 

bekvämligheten in då. Så att när det är.. regnade så hade jag ställt in på en gång. Deeöö jag går inte ut 

och springer i regnet. För att det tycker inte jag är värt det. Så att.. så att öö fint väder, bara det blir 

liksom lite torrare ute så ska jag ta upp det igen har jag tänkt. Så småningom.  

43. -Sen e det ju det här liksom, det här mörkret som är, det liksom jag går ju in i en depression haha.. 

liksom.. Då går jag inte ut och springer. För det är mörkt när jag vaknar och det är mörkt när jag 

kommer hem så att.. Och jag gillar inte å vara ute själv i mörker. Alltså det tycker jag, jag tycker att det 

är obehagligt. Så då springer jag inte heller. Då på vintern blir det, eller så. Så att så fort nu det när det 

börjar ljusna så ska jag väl ta tag i det nu. Om ett par veckor hoppas jag. Om allt går enligt planerna 

haha..  

44. -har du någon speciell plan då på hur du har tänkt dig att gå till väga? 

- äää näe det har jag faktiskt inte. Jag har inte tänkt så långt ännu. Utan jag har bara tänkt just att jag ska 

ta tag i det. Ööumn.. så att det blir väl att jag springer korta sträckor först, så bara.. alltså nu pratar vi 

om kanske 2 kilometer. Öö eller 2,5. Öömmnn.. bara för att komma igång och inte.. för att.. problem..  

45. -problemet är att om jag tar i för mycket på en gång och springer för långt så kommer jag inte att göra 

det till slut. För att jag kommer bara att tycka att det är för jobbigt.  

Så därför så.. i och med att jag vet hur jag funkar så måste jag ta det successivt verkligen så att jag inte.. 

inte liksom går in i väggen när jag väl är hemma liksom från löppasset, jag ska ändå känna att de va lätt 

och enkelt. Så att.. så det är väl planen att öka successivt.. och kanske försöka powerwalka lite mer.. 

öö..  
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46. -nu i och med att jag har hundarna så kan jag ju ta med den ena iallfall. Den andra har ju.. behöver ju 

inte springa på det sättet. Men tar jag med henne så har jag motivation för då får ju hon också motionen, 

som jag har lite dåligt samvete över jag inte känner att hon får den tiden hon skulle behöva egentligen. 

Så då så blir det lätt att man då har man med henne så blir det liksom att jag slår två flugor i en smäll.  

Så att.. så det är väl tanken nu när det blir lite trevligare.. finare ute. Haha.. 

47. -mm är det några erfarenheter du tar med dig från tidigare försök?  

-ja att jag inte går för hårt ut ja. Absolut, för det var ju ett av problemen för två år sen att jag liksom 

försökte springa för långt.. öömmnn och det orkade jag ju inte för jag hade ju inte sprungit på ett år 

liksom. Eller om det var mer till och med. Ömn och att jag liksom trodde att det bara var att köra och 

gav mig ut i en brant backe på en gång liksom det är ju.. det går inte.. alltså det är ju.. ja alltså för mig 

går det inte.  

48. -Så att.. så därför så och för att hålla min egen motivation att inte tycka att det blir för jobbigt. Så  så e 

de.. ska inte göra om samma misstag. Så att jag inte bara går hem och sätter mig igen. Haha..  

49. - haha ja, visst. Ömmn…… men du vill försöka igen men det är för din egen skull bara? De är inte… 

-mm ja ja.. jag vet inte varför det skulle vara för någon annan haha..  

-haha nej jag tänkte de är inte.. det är just vad heter det.. kropps, gå ner i vikt och så du tänker eller för 

att tighta till det?  

-det va.. ja alltså det är inte så mycket om vad som står på vågen i siffror utan det är mer att jag känner 

att att.. Öö att jag har helt enkelt blivit förslappad mot vad jag har varit liksom. Som jag har inte haft ett 

gram fett på kroppen innan och nu öö asså min mage var som att slå i en cementvägg innan. Och det är 

den definitivt inte längre haha… nu är det mer en kanelbulle. Så att å de å de retar mig när jag ser mig 

själv i spegeln och jag vet hur det har sett ut en gång och hur det inte ser ut längre. Så de är absolut för 

min egen skull och inte för någon annan skull. För att min sambo är ju så snäll och säger att jag är så 

himla fin och så himla snygg och då får han bara skäll haha.  

-hahaha..  

-så det är ju inte för.. definitivt inte för hans skull utan det är för att jag själv ska trivas bättre med mig 

själv för det.. som det känns just nu så gör jag inte det som på samma sätt som jag gjorde förut och det.. 

det är liksom ett irritationsmoment.  

50. -Öömn och det gör ju liksom att man inte, jag känner mig inte lika bekväm med att gå i bikini och nu är 

sommaren på väg liksom. Så att även om jag inte, jag ska inte.. jag sitter inte och säger att jag är tjock 

det är absolut inte det jag menar men det är skillnad på att vara vältränad och inte vara vältränad fast 

man är liksom i en normal kroppsform fortfarande. Och det är det jag vill komma tillbaka till. Så det är 

helt och hållet för min egen skull.  

51. -Och orken också att jag inte ska känna den här frustationen över att jag inte har nån ork längre. För att 

just nu är det liksom att lyfta fodersäck är tungt just nu, och det har jag bara slängt över axeln och gått 

innan. Liksom så de, bara sånna saker som spelar in.  

52. -är det någonting du tänker på när du är ute och springer? Att det är det som är anledningen.  

-just i den situationen så är det ju inte det jag tänker utan då bara tänker jag, gud vad jobbigt det här är 

haha.. öömn.. eller liksom vart jag ska ta mig, alltså målet för dagen att nu måste du springa hit. Det är 

ju som snurrar just då, i stunden. Öö men sen vet jag ju att.. att alltså läng.. i bakhuvudet så är det ju det 

att jag gör det för att liksom komma i form.  

53. -Det värsta är ju liksom att man aldrig riktigt fått göra det så.. eller gjort det så länge att jag hunnit se 

ordentliga resultat. Utan det har hunnit avbrytas innan man liksom kommer till den, den biten i 

löpningen att man börjar se ordentliga skillnader liksom eller så. Så att just av den anledingen så är det 

också en svår eller vad ska man säga, svårt är det ju inte. Men det är ju en en anledning till att det inte är 

lika lätt att motivera mig.  Att jag inte har.. har du tränat länge och sett resultaten så är det ju lättare att 

att ha den bilden i huvudet att jag vet att det blir så här till slut. Men i och med att det inte har blivit så, 

att jag inte har sprungit så pass länge.. att jag inte hunnit se det så har jag lite svårare att motivera mig 

till det.  

54. -Men men jag får ju försöka tvinga mig själv och bara ställa om tanken helt enkelt och för det blir, det 

är ju i princip vad jag gör, jag får tvinga mig själv att göra det. Så att haha.. då det är väl det. 

55. -men är det någonting positivt du känner efter ett löppass som är speciellt just efter ett löppass?  

- jag vet inte vad jag ska säga ööö. Jag vet inte om jag ska härleda det direkt till löpningen öö utan men 

det är ju det här att känslan av att man liksom att man känner sig lite nöjd. Det är ju en skön känsla i 

kroppen ändå när du har gjort ett träningspass liksom eller ett löppass. Öömn det rensar ju tankarna lite 

grann också. Man är ju ute en stund och man hinner ju fundera på ganska mycket. Under tiden eller jag 

gör ju det eftersom mina tankar studsar hela tiden. Så så de så de är ju ganska skönt att man känner att.. 

Man känner sig lite.. lite.. jah saker rinner av en på ett annat sätt när man har löpt faktiskt mer än vad 

det gör när jag har gjort ett ridpass för det är ju inte samma sak tycker jag. Öö utan det har ju löpning 

mer att det känns som man får rensa huvudet lite grann när man gör det. Så det de är ju positivt tycker 
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jag. Det tycker jag är ganska skönt när man kommer hem sen å kastar sig i duschen och känner sig nöjd 

liksom. Det tycker jag.  

56. -mm ömn men jag tänker på dom tankarna studsar lite när du springer, haha.. vad är det du tänker på då 

ungefär?  

-alltså det är verkligen allt mellan himmel och jord.. det är det. det är.. Det kan vara allt från hur det var 

på jobbet eller vad jag känner mig frustrerad över och ömn. Eller om man nu känner sig frustrerad över 

nått. Precis allt som finns att tänka på hinner jag tänka på tror jag hah. Öömn jag är alltså jag har ju 

blivit, jag har inte varit det jag skyller på (!). Jag har blivit extremt disträ ömn och jag har varit en sån 

person som har stenkoll på grejer. På vart saker är hur det låg när jag skulle göra saker, och det har jag 

inte heller längre av någon anledning som jag inte riktigt kan förklara haha.. ömn. Så det. det är mycket 

sånt som studsar runt, alla alla grejer som jag ska komma ihåg och.. aa saker som tynger en kanske om 

det nu är en sån dag liksom.. det är ju extremt mycket tankar som studsar. Tävlingar, vad ska jag anmäla 

till alltså.. hundarna. Det.. ja..  

57. -och det känns lite lättare efter ett pass?  

-ömn jag vet inte om jag kommer till så mycket klarhet haha. Men det är man känner sig på nått sätt 

ändå lite rensad, eller så. Ömn sen så sagt vet jag inte om alla tankar kommer till en lösning också, vissa 

tankar behöver inte ens en lösning utan det är bara allmänna funderingar eller man går igenom vad som 

hände under dagen, eller nått som hänt på jobbet, eller någon rolig grej, eller.. så att.. Allting känns 

egentligen lite.. Alltså det är som att dra ett djupt andetag och släppa ut luften sen liksom. Lite så kan 

man väl säga. det är väl ungefär det jag kan komma ihåg. Haha. 

58. -haha.. är det någonting du skulle kunna tänka på som kanske skull motivera dig till att ta dig ut? 

-egentligen ja att just får rensa huvudet lite grann. För att som sagt det är ju ett litet flipperspel där inne 

haha. Så att av den anledningen så borde jag ju definitivts göra det för att liksom just att.. att man får 

den här goa känslan efteråt liksom. Som att.. man kan släppa saker lite grann å så. Bara å slappna av 

istället för å.. för de är lite så i samhället som är idag, och det blir väl själva vad man gör det till i och 

för sig men man åtar sig väldigt mycket, ja jag i alla fall. Ömn hjälper andra och hinna med det, och sen 

så ska man ändå hinna med allting här hemma. Ömn så blir det liksom aah nu tappade jag tråden lite 

grann. Haha.. men det är ju ändå liksom.. det skulle absolut vara en motivation egentligen för att det är 

ju väldigt skönt sen. Efteråt liksom. Faktiskt.  

59. -men är det någonting du tänkt när du har varit i den situationen att du ska ut och springa eller ska jag 

inte ut och springa.. eller vad är det som.. 

-Nej nej det kan jag faktiskt inte säga öö att just den saken har spela in. Ömn för att jag har inte tänkt på 

det. alltså att de skulle kunna vara en motivering egentligen.. Öö just i dom situationerna när jag står 

och väger ska jag eller ska jag inte så handlar det om… ja jag vet inte riktigt vad det handlar om.. där 

kommer också den här bekvämligeten in. Att det handlar om ska jag verkligen göra det för då måste jag 

göra si också måste jag byta om, och så måste jag avsätta tiden till det och sen så måste jag hinna 

duscha efteråt.. alltså det blir så himla många moment som jag hinner tänka negativt till varför jag inte 

ska göra det. Mot att det vore ganska skönt och så skyller jag på att ja men hundarna behöver ha 

sällskap eller vad det nu kan vara. Så hittar jag en ursäkt till att inte göra det isåfall. Så att så de har jag 

inte tänkt på förrän du sa det nu att det skulle kunna vara en motivering faktiskt. Så det var ju bra. Haha.  

60. -haha ömn ja, känner du att du får ut mer av att som du säger stanna hemma en kväll i bekvämligheten, 

får du ut mer utav det eller av vad du får av ett träningspass? 

-just i stunden känns det ju jättebra haha.. men egentligen så gör jag ju faktiskt inte det. Eller sen beror 

det helt och hållet på såklart vilken dagen det är och vilket humör man är på. Och ibland så kan det vara 

att man är väldigt.. öö upprörd över någonting eller frustrerad, då kanske hade det varit bättre och bara 

gå ut och springa och rensa tankarna. Än och sätta sig i soffan och fortsätta sura eller vad man nu gör 

för stunden då. Ömn. Så det, det hade absolut egentligen kunnat varit bättre och jag hade nog fått ut mer 

just den gången.  

61. -Och sen kan det ju vara en annan gång när det hällregnar och jag står och funderar och då tror jag inte 

att jag hade fått ut mer av att springa för då hade jag inte.. det hade inte varit det minsta positivt för mig 

på nått sätt mer än att jag faktiskt hade fått motionen. Ömn men tankemässigt så hade det bara varit 

negativt och snarare tror jag gjort att jag inte velat gå ut. Alltså jag hade fastnat eller.. Det sista jag hade 

kommit ihåg av löpningen hade varit att det var jobbigt och kallt. Och liksom blött och eländigt. Så att 

en sån dag hade, tror jag inte att jag hade fått ut mer.. av det.  

62. -Och sen e de ju lite också att jag är ju sån djurgalning, jag älskar ju att sitta och mysa med mina djur så 

att det ger mig faktiskt väldigt mycket. Det ger mig lite sinnesfrid också. Att bara känna den här 

villkorslösa kärleken som får av dem faktiskt. Ömn.. så de det tycker jag är jättemysigt, jag längtar ju 

hem till dom när jag är på jobbet liksom det är ju det bästa jag vet att komma hem till tre glada hundar 

liksom. Så att, och en glad sambo också i och för sig haha.. men det är inte lika roligt haha. Det är inte 
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på samma sätt. Haha.. så att ja jag vet inte om det var svar på frågan riktigt men.. men.. vissa dagar ja 

och andra dagar nej. Om det ger någon som helst klarhet. Haha 

-haha jadå, ömn. Vi ska se vad jag har kvar för frågor.. 

-vilka luddiga svar du får av mig din stackare.  

-det det.. jag har gjort det här förr så att det är så hahaha. Det kan vara väldigt svårt att svara. Men det gör 

absolut ingenting, bara svara precis så som du känner.. ömn..  

63. -är det nån period som har varit lite längre i löpning, att du hållit det ööö att du hållt det uppe längre.  

-öö alltså det har aldrig blivit längre än ett par veckor. Ömmn. Jag skulle vilja kunna säga att jag har 

sprungit ett halvår eller ett år iallafall men det har jag faktiskt inte utan det har blivit liksom ett par 

veckor och ja kanske en och en halv till två månader. Som längst. Ömn. Men det är ju också det då att 

jag.. ja jag vet ju inte riktigt varför det blir så.  

64. -Men det.. det dumma är ju att jag kan gå lite för hårt ut att jag gör det för många gånger i veckan på en 

gång,. Öö. Och så får man ont i benhinnan. Eller så liksom, man får sån träningsvärk att man inte kan 

gå. Så att de.. det kan man ju inte skylla på när man väl har sprungit ett tag. Då är det ju som att det har 

kommit någonting som har vart intressantare. Eller som jag har värderat mer än och faktiskt ta 

löpningen då. Så att. Och vad det har varit det är ju jätte olika men, men jag tror att två månader är det 

längsta som det har blivit. Och då har jag sprungit ett par gånger i veckan. Två tre gånger i veckan. Eller 

nått sånt där… 

65. -mm.. öö. Tror du att det är något speciellet som har gjort det att att det blev längre den gången?  

-Jag kan faktiskt inte minnas vad det var. 

-nej, var det länge sen? 

66. -öö ja det ett par år sen. Det var nog innan jag träffade (!). Öömmn. Så att det är ju, det är nog fem år 

sedan i alla fall. Som jag sprang så pass länge liksom eller. Om man ska.. länge är det ju inte men.. för 

att vara jag. Ömn. Och då, då va de ju egentligen för, det jag mest egentligen tror att det beror på för då 

jobbade jag också bara halvtid. Ömn… gjorde jag väl… ja eller var det.. jo men det tror jag att jag 

gjorde. Jag tror att det var då jag jobbade halvtid så då hade, jag hade en helt annan tidsplanering. Öö.. 

och hade tid att göra det på ett annat sätt.  

67. -Och hade inte så mycket att skylla på, för då hade jag inte hund heller. Så jag hade ju egentligen bara 

hästen och när han var avklarad så hade jag ju egentligen ingenting på schemat så då kunde jag ju lätt 

gå ut och springa. ömm. Även om jag red väldigt mycket åt andra och rände runt i hela (!) för att rida 

hästar till höger och vänster så hade jag fortfarande den tiden och då gjorde det heller ingenting om det 

var på kvällen för att jag hade ingen att komma hem till på det sättet när man var singel liksom och 

bodde själv och, det var liksom jobbet och kompisarna. Som.. Och hästen då som tog upp ens tid. Så då 

var det mycket lättare att motivera sig eller det gjorde ingenting att det blev lite senare, för att det fanns 

ingen som väntade på en liksom. Nu ä det ju liksom att som, skillnaden är ju nu att man har ett helt 

annat liv. Det ser ju helt annorlunda ut, sen är ju det egentligen ingen ursäkt för jag.. jag menar det finns 

ju flerbarns familjer som finner tiden till att springa men då har dom kanske å andra sidan inte en häst 

som tar tid heller och.. eller jobbar dom timmarna som mitt schema ser ut då, att det blir liksom antigen 

jättesent på kvällen eller hypertidigt på morgonen liksom.  

68. -Och i och med att jag inte är morgonmänniska så kan jag inte motivera mig till att gå upp tidigare kan 

jag säga. inte för att göra en grej som jag inte tycker är jätteroligt. Utan det är liksom.. då hade det fått 

vara nånting som jag verkligen tycker är skitkul, då kan jag gå upp på morgonen så tidigt. Men.. inte för 

det här. Eller så. Mm. 

69. -mm yes,…. Ömn.. jag tänker på löpbandet, haha. Gymmet och springa ute vad föredrar du?  

-öö…….. egentligen så föredrar jag ju.. å springa ute just för att.. alltså för den friska luften, det är en 

helt annan omgivning och det är en helt annan terräng liksom. Så det är mer.. Det blir ju inte lika.. Blir 

inte lika enkelspårigt. Ömn. Så att jag skulle egentligen, om jag får välja så springer jag ju hellre ute. 

Ömn. Sen är det ju liksom om man springer  på löpband på gymmet är ju.. dels är det ju lite lätt för att, 

jag kan känna mig lite mer motiverad för att jag kan springa längre där. Och då tycker jag Jah jag 

sprang fem kilometer idag. Även om det inte är sådär jättelångt så är det väldigt långt för mig som 

aldrig springer. Eller som springer så lite ömn. Så så.. då känner jag ju mig på ett sätt lite nöjd oh så. En 

regnig dag till exempel så springer jag ju mycket hellre på löpbandet. Men rent generellt så föredrar jag 

ju naturen, absolut. Ömn, faktiskt. Det känns. Det känns liksom roligare. På nått sätt. Och att man har 

ett mål att springa till då. Det annars, löpbandet du springer.. du kommer ju liksom ingenstans så att 

haha.. det är ju egentligen ganska tråkigt. Men.. så det säger jag på den. 

70. -mm, öö jag tänker det är mycket Göteborgsvarvet och träna inför det här och mycket i media och så 

reklam och så. Är det någonting sånt som kan ha påverkat dig till att göra några försök till löpning.  

-öh, nej.. inte så mycket faktiskt. Öö skulle jag inte säga. För att Göteborgsvarvet tycker jag är helt galet 

att man springer så långt haha.. jag tänker.. att när man kan ta bilen tänker jag haha.. öö så att jag är 

jätte.. både imponerad och halvt idiotförklarar dom som springer Göteborgsvarvet och maraton och så 
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här, för att dom orkar, alltså det tycker jag är helt fascinerande, folk som springer maraton och sånna 

grejer. Ömn.. men men jag.. så motiverad är jag inte å springa att jag skulle springa så långt. Eller sådär. 

För att dels så anser jag mig inte ha tiden till å lägga flera timmar på och springa.. öö. Och sen så är det 

ju det här med vad som jag anser vara roligt och inte. Liksom. Öö. Sen att det finns syfte liksom med 

det kanske eller att man liksom har ett mål att träna till, det hade väl varit nånting men….. sen.. nej.. 

inte just Göterborgsvarvet oh dom här jättelånga. Men möjligtvis att man skulle kunna ha dom alltså att 

man blir lite motiverad när man ser..  

71. -det är ju mer dom här typ toughest och vad dom nu heter öömn. Dom här dom motiverar mig mer till 

och springa. För att där ser jag nånting roligt i det hela. För att där kommer en hinderbana som jag ska 

springa runt. Och då måste jag ju ha löpning för.. för orken och konditionen. Så den, den grejen hade 

motiverat mig mycket mer än just själva löp, eller själva Göteborgsvarvet som bara handlar om att 

springa liksom.. öö. I mitt fall i alla fall. Så ä det så. För att ja, nej, det anser jag inte är så roligt. Haha..  

72. -haha.. öö nånting du tror skulle kunna göra en löprunda mycket roligare? För att just nu så låter det 

som att du inte tycker att det är så kul haha.. 

- nej det gör jag ju inte, alltså jag .. jag har aldrig tyckt att löpning är så himla roligt utan det har ju som 

sagt varit ett nödvändigt ont. Ömn. Men nått som skulle kunna göra det roligare är ju faktiskt å kanske 

springa ihop med någon. Jag springer ju alltid själv. Öö. Och.. har man någon att springa med då blir 

det ju att man sporrar varandra lite grann också. Ömn. Och så det tror jag absolut hade hjälpt. Att.. Och 

sen att nån kanske manar på en. Att kom igen nu, nu drar vi ut och springer liksom att ja men ok då är 

det lite lättare.  

73. -Än att man själv står och dividerar med sig själv för att då kommer det här latmasken fram istället och 

så då drar den ner en i soffan. Om det är så att jag står och känner verkligen idag eller ska jag skita i det. 

Så att det tror jag absolut hade hjälpt mig. En löpkompis.  

74. -finns det någon möjlighet för dig att prova det? 

- jaa, egentligen skulle jag faktiskt kunna gör det. Med.. jag tror att granntjejen skulle kunna, hon har 

frågat om vi ska.. vi har ju gått ut ibland och gått. Även om det inte händer så ofta för  hon är ju också 

väldigt upptagen. Ömn. Vilket man är som hästtjej. Så att, men att springa ihop. men sen får det ju inte 

vara någon som har.. Det får ju vara någon som verkligen har, är på samma nivå som mig. Jag skulle 

inte kunna ut och springa med någon som gör det.. alltså.. mycket ofta och som orkar mycket mer, för 

då känner jag mig bara jättedålig och det tycker jag inte om. Så det får vara någon som orkar på ett 

ungefär lika mycket som mig som jag kan tillsammans sporra varandra så att vi utvecklas ihop liksom. 

Ö.. För annars så känner jag mig bara som den här jobbiga grejen som bara sinkar dom. Så att så att.. 

det skulle väl vara det. Och jag tror att jag och granntjejen ligger på ungefär samma nivå liksom. Så att, 

så det skulle kunna vara någonting faktiskt. Som hjälper..  

75. -det låter ändå som du har funderat på ganska, på ganska många saker som kan hjälpa dig att komma 

igång och så.  

-jaa, ja men det blir ju det man funderar ju på vad man håller på med egentligen. Varför gör jag det inte 

bara, just det här. När man har en sambo som håller på med mindfulness liksom. Just det här att bara 

gör det. Hur svårt kan det vara egentligen. -Men jag hittar så många ursäkter till varför jag inte ska göra 

det. Just för att öö. Jag inte tycker att det är så roligt utan jag känner att jag måste göra det. Så att. Så att 

men. För mig så  är det ju viktigare att hitta nånting som som ja på nått sätt gör det kul.  

-mm 

76. -å det ä klart att ha någon som man kan springa med och tjöta lite med samtidigt.. öö. Gör ju det hela 

roligare. Man kan prata om allt möjligt liksom åå. Och så helt plötsligt så är man framme. Dit man hade 

tänkt och springa liksom. Så att. Det blir ju, för nu blir det ju lite grann när jag springer själv så.. ja.. när 

tröttheten kommer så tänker jag ju bara fy fan vad långt det är kvar till.. eller liksom. Eller vad det du.. 

alltså, man ser bara det jobbiga i det hela. Ömn.. med, med nån löpkompis så blir det ju lite lättare att 

glömma den jobbiga biten och.. och springa bara egentligen, göra det man ska. Så att, så det ska jag nog 

tjata på henne om. Haha..  

-mm absolut, jag bara funderade lite om jag har missat nånting. Ska se hur lång vi har kommit, oj vi har pratat 

länge. Haha. Ja det är bra..  

-ja jag vet inte om du har fått så mycket vettigt av det.. 

- jag har fått jättemycket vettigt. Haha.. det är intressant att bara lyssna. 

- allmän sinnesförvirring haha.. ingen motivation.  

77. .-öö ungefär hur mycket tid tar det ungefär att lägga på, om du skulle lägga på träning, hur mycket tid 

skulle du kunna avsätta från att sitta med sambon och hundarna på kvällen? 

-pratar vi i veckan eller varje dag? 

-i veckan 

-i veckan.. öö.. i veckan, jag skulle ju egentligen i och med att jag alltid är ledig på torsdagar..öö. och så 

är jag ledig varannan helg, och så jobbar jag som till idag, så jag jobbar till tre varannan helg. Öh så har 
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jag ju egentligen faktiskt tre dagar då jag skulle kunna ta lite tid så man ändå har lite tid över. Problemet 

är ju så att på torsdagar som ofta är som den enda lediga dagen jag har då ska jag hinna med allt jag inte 

hinner med i veckan. Öö och det är så himla många måsten som, eller det är egentligen inga måsten, 

man vill göra och då blir det att det gör jag ju hellre än å går ut och springer då. Ömn. Så att egentligen 

så har jag ju faktiskt tre av dagarna som jag skulle kunna. Egentligen, utan att behöva ha så himla dåligt 

samvete över det. så att… så att så att det skulle jag nog säga på det.  

78. -hur lång tid tror du att du skulle behöva, per dom här dagarna alltså dom här tre dagarna, hur hur 

många.. 

-alltså öö… ja nu till en början med tanke på att jag inte orkar springa så långt då. Så haha, så är det ju 

egentligen inte så jättemycket tid. Vad kan det ta liksom, 45 minuter. Ömn. Och då pratar vi från att jag 

byter om till att jag kommer tillbaka. Egentligen, för att jag orkar inte springa i 45 minuter haha.. Inte 

som det är just nu. Men jag kanske kanske springer i en halvtimme då och så, sen så är man ju 

egentligen tillbaka. Så att det, det tar ju egentligen inte så himla mycket tid som jag just för den stunden 

får det att låta som att det gör haha.. så här krasst då.. ser på det. Men så att jag tror inte det, men sen så 

småningom när man kommer igång så kanske man.. Egentligen så kanske det inte skulle ta mer än en 

timme heller. För att så mycket längre springer jag ju inte. Öö.. och fem kilometer på löpbandet springer 

jag ju på ungefär en halvtimme, det tempot har jag hållt då. Så att.. och de.. kan man väl göra både 

kortare och längre om man vill.  

79. -Mitt problem är att jag, jag är ju sån i allting jag gör, jag vill ta mig från punkt A till punkt B så fort 

som möjligt. Så de.. jag kommer ju på mig själv att det att jag istället för det å hålla det här lugna 

löptempot, vilket också hade hjälpt med en löpkompis som hade hjälpt mig att hålla takten. Så kommer 

jag ju på mig själv med att jag springer alldeles för snabbt. Och då blir jag ju jättetrött så att det blir ju 

som en ond cirkel då för då orkar jag ju ingenting istället. Så att, så att, ööö så att.. de jaa.. så det hade ju 

inte tagit så mycket längre för att jag vet inte om jag hade sprungit så mycket längre än fem eller sju 

kilometer liksom när jag väl kommer igång heller. Just för att jag börjar tycka att det är jättetråkigt då. 

Hahaha..  

-mm jag tror inte jag har så mycket mer frågor. 

-nej. 

-jag känner mig faktiskt ganska nöjd.  

-ja 

-jag tycker jag har fått jättebra svar.. 

-jag är så himla luddig ibland.. och glömmer bort vad var frågan haha.. och svävar iväg. 

-haha nej det är ingen fara.. 

-ja vad bra då 

-Ja jag tar och stoppar här….  

 

 

Transkribering intervju 2 (Bella)  
 

1. -då ska vi se här. Jag tänkte börja med lite bakgrundsinformation, ålder, sysselsättning och 

livssituationen hur det ser ut. 

-mm, jag är 28. Pluggar sista året på miljövetenskap.. ö ja ö ja studerar sista året på ömmnn. På vad 

heter det.. på bachelor degree i miljövetenskap.. skriver min C-uppsats nu. Eee och vad var det mer? 

2. -öö livssituationen.. om du har sambo.. 

-ja, precis flyttat ihop. Eller inte flyttat ihop men vi har flyttat till en ny lägenhet. Eee.. jag har varit 

tillsammans med honom i fem år typ, nått sånt.  

3. -och du kommer härifrån? 

-mm eller jag har växt upp här iallafall.  

4. -mm ok. Öö skulle du vilja berätta lite om.. öö.. din träningshistorik så. Ömn varför du började med 

löpning och. Ja annan träningshistorik utöver löpningen. Ända sen du var barn.  

-ja. Hehe. Ja men.. jag ööömmnn.. jag började rida när jag var 7 år gammal. Och då red jag bara liksom. 

Hela tiden. Det var typ det bästa jag visste. Och sen när jag blev typ 12-13 kanske, jag har alltid varit 

lite knubbig såhär. Så när jag var 12-13 så hade jag fått för mig, någonstans så stod det att man skulle 

bli smal om man joggade. Det var jogga också inte springa utan jogga just. Så här långsamt. Haha.. ee.. 

och då började jag jogga helt enkelt och jag hatade det varje gång. Alltså det var verkligen det värsta jag 

visste men jag bara neej om jag ska bli smal så måste jag ju jogga då helt enkelt. Så jag gjorde det och 

jag kom liksom typ en kilometer sen var jag heeeelt färdig. Och jag tyckte det var verkligen det värsta 

som fanns att göra. Jag fick ont i hela kroppen liksom av att göra det där. Så att det där höll ju inte så 

länge. Ööö.. började väl lite sådär om och om igen liksom. Att det blev pauser liksom.. men det hände 

ju ändå ingenting. Jag blev ju inte smal så att det var ju helt värdelöst. Så det var väl de som gjorde att 
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jag slutade med det. Och sen öö sen så hade jag väl lite uppehåll med träning alltså med all slags träning 

när jag var 14, när jag fick leukemi. Så då var jag ganska nere ett tag.  

5. Sen började jag rida igen och jag började dansa, och nu ringer min telefon jag ska stänga av den 

(stänger av telefonen). Öö när jag började dansa då, jag började på gymnasiet. På.. dans.. inte 

danslinjen, utan samhälle och dans. Så då gjorde jag det typ 4 gånger i veckan kanske. Och fortfarande 

red och så. Och sen när jag var färdig med skolan så drog jag utomlands. Och då har jag vart på gym 

nån gång ibland. Och öö gjort nån kampsport nån gång och ja sporadiskt många olika saker.  

6. Och sen så kan vi väl komma till löpningen när det började kanske. Det var ju skitjobbigt, alltså… det 

var nog lite så här att min lillasyster hennes kille han.. han springer mycket och han springer… 

-ser det bra ut? (café personalen kommer in med den beställda salladen). 

-det ser helt ok ut. Tack! Han är så här ultradistanslöpare .. 

-Mm oj… 

7. -ööö och min lillasyster är ju väldigt såhär.. eller både jag och min syrra är väldigt så här att om vi säger 

att vi ska göra någonting då ska vi göra det. Och då hade han utmanat oss att springa ett ultralopp.. i 

skogen.. och det var i Borås då. Och det var väl då förra året. Så då ee jag tror det var i december 2013 

så utmanade han oss i det och sa att aa men kom igen ni ska väl inte banga liksom. Så va ja vi anmäler 

oss. Gjorde det och jag ångrade mig direkt. Jag ba faan det här kommer aldrig å gå, 45 kilometer. Ja..  

8. öömmn men vi började träna helt enkelt och jag flyttade till (!) och så gick jag med i Team Nordic 

Trail. Och dom springer ju ute i skogen intervall träning en gång i veckan. Och det är dom som jag 

springer med nu. Jag är ledare här i (!). 

-mm. 

9. -eee.. och då ja jag fortsatte liksom med och så började jag springa lite längre och längre åå sen så 

sprang jag det där loppet och då tänkte jag efter det jag ska aldrig mer springa. Det här var fan det 

jävligaste jag har gjort. Asså jag typ grät hur många gånger som helst under vägen. Och min lillasyster 

hon sprang vid min sida och bara kom igen nu, kom igen nu. Haha.. 

-haha. 

10. -och jag var helt förstörd. Men vi tog oss i mål och jag var lycklig att jag klarade det. Och ja.. det gick 

nog två eller tre veckor tror jag efter det. Sen bara när är nästa lopp? När ska vi göra det här igen? Och 

då var det kört liksom. Då var det bara så här happ okej nästa ultra nu kör vi. 

-haha jaa.. 

- så det var liksom…. Jag tror att det var den här känslan av att liksom fan jag klarade det. Det är ändå 

jävligt långt 45 kilometer. Det tyckte jag ändå var ganska så här.. det hade jag inte trott att jag skulle 

klara. Så.. jaa..  

11. -mm.. öö.. men mellan där, där du var 13 och började lite och så ungefär hur länge höll dom här 

försöken på? 

-hehe  

-var det år eller.. 

-nej nej.. det var typ någon månad kanske högst. Eemn det var en speciell sträcka som jag brukade 

försöka springa till slutet av den vägen. Alltså det klarade jag aldrig. Och jag.. jag tror att jag öömmnn.. 

alltså att jag inbillade mig att jag hade typ så här ansträngningsastma. För att jag hade ju inte det då det 

vet jag ju. Men sen har jag fått det senare. Så när det är kallt ute och så där så känner jag ganska 

mycket. Att.. Eller det är väl köldastma då men.. jag kan känna ibland att det är så här jäkligt tungt i 

bröstet. Ömn men nej jag intalade mig själv att jag var skadad och vad som helst för att inte göra det. 

hehe.. 

12. -nånting mer du försökte övertala dig att du.. som var bättre än att försöka löpa liksom.. nånting som du 

använde för att övertala dig och inte göra det? 

-……. Nej.. nej.. inte vad jag kan komma på.  

13. -hur var det du blev utmanad.. när du fick den här utmaningen. Hur lång tid hade du på dig att träna 

ungefär? 

-5 månader..  

- 5 månader?  

-ja 

-oj, och då gick du från ingen träning till.. 

14. -då gick jag från.. nej jag gymmade.. det gjorde jag. Öö det har jag ju gjort till och från liksom. Jag 

gymmade öö och jag körde lite så här öömmnn.. men olika pass men liksom inte aerobics och sånt utan 

mer.. det fanns nån så här jäkligt intensiv haha core grej som man blev helt slut av, typ så här militär 

gubbe. Typ sånna saker men jag gjorde inte.. jag körde väl spinning nån gång i veckan kanske… men 

konditionen var ju liksom inte det som var min starka sida. Det har alltid vart att jag har väldigt lätt att 

bygga muskler liksom. Så jag har väldigt svårt och bli lättare. Så de.. ja.. av den anledningen…. 

15. -.. mm. Men hur var det att komma igång med löpningen då? Var det lätt eller var det svårt?  
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-hahah..  

-den första tiden haha.. 

-det var fruktansvärt. Alltså för ett år sedan då hade jag precis kommit igång med team nordic trail i (!). 

Alltså, det var på tisdagar på kvällen. Jag kunde liksom inte gå den tiden på fredag igen. Alltså det var 

det sjukaste. Mina vader var helt förstörda och psykiskt.. aa jättesvårt. Jag tyckte det var jättesvårt. Att 

komma igång. Men jag hade ju ett mål och när jag har ett mål så brukar jag ta mig dit liksom. Jag har 

väldigt svårt å ge upp haha.. så de kanske är det som gjorde att jag…..  

16. fast det kan ju hända nu också att jag är ute och springer på en söndag så har jag bestämt att det ska va 

långpass, jag ska springa 25 kilometer och så typ efter 10 bara näee jag vill inte hehe.. 

-haha. 

- haha pallar inte jag tar en bulle istället. Typ så. Men så får det va ibland.  

17. -ja visst. Absolut…… men om du tänker.. haha du ska få tugga ur ( tar en tugga sallad) haha.. öömn hur 

lång tid tog det innan det började bli liksom ändå rätt behagligt att.. Att du tyckte ändå att det var rätt 

okej? 

- (tuggar klart sin sallad) jag tyckte att några långpass innan det där loppet var bra. Jag tror det längsta 

jag ute på då var typ 25.. 26 kilometer eller nått sånt där. Då var jag ute själv. Hade min lilla löpare-

ryggsäck med mig med massa fika i och lyssnade på någonting och.. ja.. bara hade liksom tid för mig 

själv. Och då tror jag att det började lossna lite, att jag tyckte att fan vad skönt att få komma ut och få 

springa lite.  

18. Men innan det då var man ju tvungen, eftersom jag bodde i (!) då så var jag ju tvungen och åka iväg för 

å springa i skogen för jag hatar och springa på asfalt det är typ det värsta jag vet. Öömn.. så det var ju 

alltid lite meckigt men det blev som en sån här veckorutin att söndagarna är min heliga dag, då ska jag 

ut och springa. hehe.. så då tog jag bussen ut till vischan och gjorde det. 

-mm 

-och det är ju lite märkligt för jag har ju alltid bott på landet och alltid haft skogen precis utanför så det 

är synd att man inte har kommit på det tidigare… men jag hade ju mina hästar då. Mmm.  

19. -är det någon speciell känsla du fick då? Då när det började kännas bra under passet? 

-jag kände mig stark. Jag hade nog aldrig trott att jag skulle kunna springa.. liksom.. för det har ju alltid 

vart så här, du vet löparidealet smala och snärta och snabba och jag är ju inte snabb idag. Men.. jag är 

snabbare än för ett år sen liksom. Och jag.. ja vet inte bara att känna att man kan så här …. Springa över 

en moss eller bara rasa ner för att berg utan och dö av utmattning det är bara jävligt nice liksom att 

känna det.  

20. -och så älskar jag att vara ute jag är verkligen ute-nörd och då blir det liksom två flugor i en smäll. Jag 

gillar å vad ska man säga, trötta ut mig själv kroppsligt. Jag tycker det är en skön känsla liksom.. 

21. -har du alltid tyckt att det är en skön känsla?  

-ja.. ja jag har ju alltid bott på gård och då har jag alltid varit med och hjälpt ute typ. Byggt och kastat 

hö och alltid hållt på och bära tungt och så. Jag har alltid tyckt att det varit väldigt kul. Typiskt så här 

bond-tjej. Haha.. 

-haha. 

-mm..  

22. -mm.. ja öö.. är det någonting speciellt du tror kan ha hjälpt när det har varit dom här riktigt tuffa i 

början? Nånting du känner att nån.. öö vad ska man säga öö allstå nånting du använt dig av för att det 

ska gå lättare? För att du ska klara det. Så du inte liksom ska bara ge upp.  

-………..måste tänka lite där. 

-mm absolut. Du får tänka hur länge du vill haha..  

-… men jag var nog ganska.. tror de var helt i början, jag var nog bra på att belöna mig själv tror jag.  

-mm. 

23. -mm det var nog så här.. ja men.. om du fortfarande gör det här om en månad så får du köpa det här typ. 

Eller ömn.. du kan ja men så här köpa nått extra gott i affären typ så här lyx tofu eller så där som jag 

bara aa jag tycker de är as gott, men som är svindyrt. Jag försökte nog ömn belöna mig själv och hitta 

morötter liksom.  

24. Och jag är ganska social så jag försökte hitta folk och hänga med. Folk att springa med och då var det 

speciellt en tjej då (!)  hon.. hon började lite efter mig på det här team nordic trail men vi började 

springa tillsammans på helgerna. Och vi började köra dom här söndagspassen ihop. Det var också så 

här…. Ja men bra liksom. Det var öö ja.. försökte alltid variera mig på nått sätt. Och typ baka nya 

snacks till långpass och såna saker. Tror jag. Men sen.. När de lossnade så har det väl blivit lite sämre 

med det. Tror jag jag behöver kanske inte det lika mycket.. mm.. Även om jag jobbar mycket hårdare 

haha.. Så är det väl. Mm..  

25. -varför tror du att det är så att du inte behöver dom längre? Belöningarna… du får tugga ut ta det lugnt 

bara haha (L tuggar sin sallad). 
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-nä men det har blivit en rutin. Tror jag. Och så min vecka består ju av måndagar löpning med team 

nordic trail, tisdagar styrketräning, promenad och rida, onsdagar cykla långt öö, torsdagar pass i skogen 

springa typ 15 kilometer, fredagar styrketräning igen, lördagen något lopp, söndagen långpass typ. Det 

är alltid så. Så att….  Det är liksom på automatik.  

26. Och nu har jag lärt känna så mycket folk här i stan som springer och vi åker alltid till olika ställen ihop 

och springer å så där. Och bara det blir ju liksom belöningen…. Jag har börjar åka på fredagar nu så det 

blir ju inte någon styrketräning då men. Jag har börjat åka till (!)  och kör backpass där i skidbacken. 

Och då till exempel så grillar vi alltid sojakorv efter liksom. Och det är skitmysigt och det är det som är 

belöningen där. Eller att man typ ja äter en giffel vad som helst liksom. Och umgänget där, det är 

mycket umgänge nu som är.. ja…. Mm.. det tror jag..  

27. -…ömn.. …. Har själva känslan utav löpningen förändrats från känslor då du hade då det var jobbigt 

och känslor du har nu när du faktiskt är en regelbunden löpare? 

-alltså känslan när jag springer? 

-mm 

- ja nu kan jag ju njuta liksom. Av det. Men det är väl också för att jag orkar mycket mer. Det är ju svårt 

att njuta av någonting när man är halvdöd efter 500 meter.. 

-mm. 

28. -men det kan jag ju vara i dag också men inte alltid. Och absolut.. alltså verkligen sällan, men vissa 

dagar är det ju jättetungt och ta sig ut. Och hela kroppen bara skriker på a men vad håller du på med? 

Lägg dig ner igen. Men det är sen efteråt så känns det ju sådär bra ändå liksom. Det känns alltid bra 

efteråt. Men ibland så är det extra tungt. Men oftast är det mest roligt….. ja gött och känna skogen 

under fötterna liksom. Lite terapi, lite terapi över det hela tror jag. Faktiskt ganska mycket egentligen.  

-och det var det inte förut.. 

-haha.. plåga.. 

29. -haha.. ja.. är tankarna någonting annorlunda? Vad som försegår i huvudet.. 

-…. Ja men då när jag var yngre så var ju tankarna bara nu ska du bli smal (!). Det var bara det jag 

tänkte på. Absolut inte kul. Jag sprang på en dammig grusväg. Alltså det var hemskt haha.. ömn..  

30. -men nu så även om jag kanske har nån tanke om att det skulle va bra och bli lite lättare för att inte 

skada mig och så såna saker så är det inte det som är huvudmålet när jag springer utan… tycker bara det 

är nice liksom. Det är så här.. aa man kan tänka på vad som helst eller absolut ingenting. Oftast tänker 

jag nog på ingenting. Ömn… … och de är ju lite när man springer tillsammans med folk också ibland så 

pratar man jättemycket och ibland så säger man ingenting och det är då man kan tänka på vad man vill 

eller på ingenting eller liksom.. ja.. vet inte om det var något bra svar där? haha 

31. haha svara precis som du känner så är jag nöjd. Haha.. ömn tror du att det är någonting du har mer som 

fördel jämfört med folk som inte springer? Rent mentalt eller fysiskt eller vad som helst? 

-………. Ja, jag är nästan aldrig sjuk.. och om jag är sjuk så är det för att jag inte har tränat. De alltså, 

min partner han tränar inte. Han är sjuk ganska ofta och jag bor ändå tillsammans med honom och jag 

blir nästan aldrig sjuk. Och.. alltså, egentligen borde mitt immunförsvar i jämförelse vara mycket sämre 

ömn.. eftersom att jag var sjuk då när jag var 14. Det gör att immunförsvaret blir svagt liksom. Men 

ömn.. mm det är en definitiv fördel. Men sen tror jag också att vara ute så mycket som jag är, är nog en 

fördel. Det blir ju många timmar i veckan. Då cyklar ju jag å rider också. Men jag tror ändå att jag är 

ute kanske en.. jag vet inte.. 6..7 timmar kanske i löpande…. Ja,… fördelar… mm… 

32. -jag tänker till exempel kan du ha minskad stress eller sömnsvårigheter eller någonting sånt.. 

-alltså det tror.. 

-..som du tror kan vara bättre för dig just? 

-mm.. jag vet inte om det är bättre eller sämre men jag är väldigt.. aktiv. Jag har väldigt svårt att tagga 

ner. Och det är inte.. det är egentligen inte att jag känner mig stressad, det är egentligen att.. Jag blir 

uttråkad jävligt fort ömn.. Men det tror jag ligger lite i familjen så jag vet inte om det är nån.. med 

löpningen å göra. Men jag orkar ju också hålla igång så. Det är ju inte alla som gör det.  

-nej.. 

33. -emn.. det där med sömn.. nej jag vaknar väldigt lätt… mm men jag kan väl känna att.. Typ att jag är 

lite mer morgonpigg kanske. Jag kanske sover djupare när jag väl sover…. Men det vet jag inte om det 

är sant.  

34. -nej. Öö har du haft löpträning som syfte till å tävla inom löpning? Nån gång. 

-.. alltså jag hehe.. jag springer lopp men jag ser inte det som tävling riktigt. Öö jag ser det mer som 

delmål och utmaningen.  

35. Mitt stora mål i år är ju kullamannen ultra och det är 66 kilometer långt. Och det är jättemånga 

höjdmeter. Och jag är seriöst osäker på om jag kommer palla det. Men det är mitt.. Det är min utmaning 

i år. Men där tror jag nästan att mitt max är för att jag, jag gillar att springa långt och vara ute länge men 

alltså aaaaa…. Jag tror att det räcker där haha.. jag vet inte om jag har någon ambition till nått längre än 
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det. Vi ska ju iväg i juli också och springa ett lopp i Norge.. ömn och då är det 32 kilometer tror jag och 

de är lika många höjdmeter 3000 då. Samma som kullaberg. Och det blir ju också en utmaning det är ett 

bergslopp. Så det är ju liksom mest upp upp upp för berget och sen bara ner igen ö det är väl också en 

utmaning för i år…  

36. Men jag vet inte jag, jag ser det inte som tävling. Jag är inte så bra på å tävla. Jag alltså du vet många 

blir ju så här tävlingsskalle och så här ska vinna. Jag blir nästan tvärtom. Jag bara så här, jag kommer 

ändå inte å vinna. Jag vet att jag inte kommer å vinna. Det är liksom helt ovärt att jag ens försöker. Öö 

jag tävlar liksom bara mot mig själv och när det blir nån som försöker tävla mot mig då så blir jag bara 

så här lägger mig bara på rygg direkt haha.. Så det är lite synd för att på kortare lopp så skulle jag kunna 

springa bättre. Eller bättre, snabbare! Jag försöker, jag har fått den här lilla klockan här som som en 

liten vän (visar sin klocka). Och jag ska försöka pressa mig lite med den. Ömn men ja jag har svårt för 

det där. Å tävla.  

37. -ja.. mm.. ömn.. känner du att det var ett eget val att du började med löpningen eller var det mycket att 

din systers pojkvän puschade dig?  

-haha det roliga var att det var två.. två utmaningar i en. Det ena var det där loppet. Och det andra var 

att vi skulle va.. alltså att vi skulle börja äta rå mat i två månader. Och ömn det där med maten, jag och 

syrran vi har ju vart vegetarian hur länge som helst. Vi älskar frukt och grönsaker. Så att vi bara ja men 

det är lugnt. Och (!) (systers pojkvän) bara å det där blir svårt. Så att då kom vi liksom överens om att 

okej vi springer det här loppet om du äter rå mat. Ömn så då började vi med de och jag flyttade in hos 

dem haha.. under den här perioden.  

38. Så att det vart lite så här hetsigt liksom det var det.  Men ömn.. Jag vet inte det var ändå på en sån nivå 

att jag inte backade utan så här min lillasyster fyra år yngre du vet. Jag måste ju visa henne att jag 

liksom inte är sämre. På nått sätt. Så det var nog lite det som drev mig till det där. Hon var så jävla stark 

under loppet alltså.. fy fan.. usch. Det var jobbigt. Haha..  

39. -haha.. mm.. Känner du dig glad och tacksam eller så att du fick den utmaningen? 

-mm..(nickar på huvudet) ja. Haha du hör ju inte när jag nickar.  

-haha 

-ömnn.. jo, men det gör jag nog. Det var bra jag behövde.. En sport eller en träningsform. Mm.. Jo men 

det tycker jag. 

40. -mm.. vad tror du är anledningen till att du fortsatte med löpning efter loppet?  

-…… Eee jo men efter dom här tre veckorna där, den där tre veckors perioden då jag hatade löpning 

efter loppet. Efter det när jag kom på att jag kanske ska springa ett till lopp. För att se om jag verkligen 

hatade det så himla mycket. Då var det nog redan kört… e 

41. -ee och jag tror att anledningen till att jag fortsatte var att jag satte ett mål så direkt. Faktiskt. Jag satte ju 

holaveden som mål och den var… 55 (kilometer) tror jag. Eee så då kunde jag ju liksom inte börja 

slappa utan det var ju bara å fortsätta för jag skulle ju springa ännu längre nästa gång. Det var det som.. 

hetsade mig vidare liksom på nått sätt. Fast på ett bra sätt inte.. jag har liksom aldrig känt mig pressad 

eller.. stressad på nått sätt. Jag kommer aldrig dit för då, för då ger jag liksom upp på mig själv. Jag tar 

det i min takt liksom… 

42. -mm. Det är liksom ingen som har.. du låter, låter ingen annan påverka dig eller så på nått sätt utan du 

kör på ditt eget..? 

-neej.. det är klart jag kan så här följa med typ ja men jag hatar backträning haha det.. 

-vem gör inte det haha.. 

-men så åker dom på fredagarna och det är så himla mysigt och så där och.. får väl följa med liksom och 

ja det är väl kanske bra, att jag kör lite backträning. Men det är ju inte egentligen det jag skulle vilja 

springa. Jag skulle hellre på sköna stigar liksom. 

43. Men det blir ju lite att man puschar varandra i kompisgänget liksom. Och det tror jag också är bra… 

men det känns som att vi har en sån.. Vi har kommit varandra så pass nära att det är okej också så här 

nej nu är nu är bra för mig jag går. Vi ses. Haha.  Liksom. Det är ingen som tycker det är konstigt eller 

så där utan.. och alla är ju väldigt aktiva så det händer ju nästan alla. Att det bara blir för mycket liksom. 

Och tar det lite lugnt. Så.. ja..  

44. -mm…. Mm.. Hur tror du löpningen kan ha påverkat dig som person?... Kan det ha gjort nån ee 

förändring där… och så..  

-mm.. oj svår fråga.. öö…. (lång paus)…. Alltså det som har förändrats är väl…. Men jag vet inte jag 

har liksom alltid vart ganska.. säker på min sak. Och ganska så här att jag liksom litar på mig själv. 

Men.. jag tror att löpningen kanske har visat mig också lite hur alltså.. hur stark men hur sårbar kroppen 

kan va, och psyket.  

45. Alltså i slutet på det där loppet det där 45 kilometersloppet alltså jag var helt knäckt psykiskt, och 

fysiskt. Det vara bara jaaa jag vet inte, jag var helt förstörd bara. Och ee jag tror att, ja men på nått sätt 
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så kan jag liksom uppskatta att jag har en stark frisk kropp liksom på ett annat sätt. Jag vet inte om det 

är, har riktigt med personligheten å göra men kanske. På nått sätt.  

46. Min partner tycker att jag aldrig har tid å göra nått annat än å springa men det vet jag inte heller om det 

är personlighetsdrag haha.. 

-haha.. låter du det påverka dig?  

-nej. Jag säger att han får jättegärna följa med mig.  

-hahaha 

47. -men.. jag älskar att springa. Och vi cyklar ganska mycket ihop. Han gillar att cykla. Men det är inget 

han tränar eller så utan han cyklar till stan fram och tillbaka varje dag. Vi bor ute vid (!). Det är typ vid 

havet då. Så att det blir väl en ja.. 25 kilometer om dan eller nånting sen så cyklar han lite längre och så. 

Men ja.. så cyklar gör vi ihop men ja han får jättegärna hänga med när jag springer men..  

48. -du känner inte att du missar någonting att ee inte springa.. att stanna hemma istället och ni hittar på 

någonting?  

-ja men det är.. vi har varit tillsammans så länge nu så att jag tror att vi njuter lite av vår egen tid också. 

Så vi behöver inte alltid vara tillsammans liksom… vi har liksom egna intressen också. Så jag tror att 

det är bra. Ja för å hänga med annat folk eller bara ja vara ensam hemma typ när han drar ut och gör 

nånting så.. jaa.. nej jag känner inte att jag missar nått sådär. Direkt. 

49. -nej….. skulle du vilja ge några råd eller tips till någon som försöker komma igång med löpning? Vad 

skulle det iså fall kunna vara. Någon som är i det stadiet att ja dom springer en kilometer och sen inte 

orkar mer och som kanske håller på i en vecka sen lägger ner det.  

-vi har faktiskt en tjej.. i (!) gruppen. Som ee är den tjejen. Och det är en kompis till mig och min 

lillasyster. Ee hon ömn.. alltså hon är i det stadiet typ hon vill gå ner i vikt, hon har jättestora bröst, och 

det är jättejobbigt för henne å träna. För de är verkligen gigantiskt stora liksom. Hon.. Förra året så 

sprang hon vårruset. Med sina jobbarkompisar. Och ee sen slutade hon springa efter det. Började träna 

typ nån månad innan. Så sprang hon det så slutade hon igen. Sen nu för nån månad sen så..  så blev.. så 

startade vi (!). Så sa hon nej jag måste gå med där, jag måste få nån ordning, måste få struktur och 

organisera och göra det vissa dagar och så. Emn.. å hon gick med där och redan en månad innan vi 

började så började hon ringa till mig och min lillasyster och ba ska vi inte gå ut och jogga lite och 

komma igång lite? Och det var så himla tydligt att det såhär, det fanns ett startdatum. Och då var hon 

tvungen och lyckas springa i en timma. Så att då blev liksom det hennes motto och nu har hon vart med 

tre gånger på träningarna. Alltså hon gråter nästan i slutet på varje sånt pass för att hon är så himla 

förstörd. Hon försöker så himla mycket. Och hon har det här målet att hon ska kunna liksom i alla fall 

springa ikapp mig eller nån utav dom andra som är lite långsammare för hon ligger ju längst bak. Hon 

försöker liksom.. och hon har det här målet att liksom bli bättre hela tiden. Jag tror att det är det som 

driver henne. Att liksom mm.. fortsätta.  

50. -Och jag tror också att det är väldigt bra att ha nån som hjälper en liksom. Som stöttar en som vet hur 

man ska peppa en. Ömn.. det kan ju va svårt om man inte har nån alltså.. jag hade ju inte nån specifik 

person men det räckte för mig att ha den här gruppen i (!). Och sen att jag och den här (!) då började 

springa tillsammans. ömn..  

51. -Men hon, hon tjejen här hon hon har ju liksom lite såhär extra tur eller vad man ska säga för hon både 

mig och min lillasyster som ledare. I den här gruppen då vi vet ju precis när hon så här slappar lite för 

mycket eller när hon tar i riktigt bra. så vi kan ju alltid så här peppa henne ännu mer, jag tror att det kan 

va viktigt.  

-mm.  

-Det kan nog va bra och gå med i nån grupp tror jag.  

-mm..  

52. -och bara känna gemenskap och att det finns andra som också kämpar. Hon tyckte det var jätteskönt 

idag när hon såg att han som sprang längst fram han var skittrött. Då tyckte hon att yes okej det är inte 

bara jag som är jävligt trött idag utan det är fler. Och det tyckte hon kändes skönt liksom. Så ja.. jag tror 

det kan va bra. 

-mm…… bara kollar så jag har gått igenom alla haha..  

-mm det är lugnt.. 

53. -.. öö jag tänker på att du lyckades vidmakthålla löpningen efteråt loppet och så att du faktiskt klarade å 

fortsätta träna inför loppet. Är det bara att du har haft det målet eller ja loppet som ett mål som har fått 

dig å fortsätta eller kan det vara någonting annat som har påverkat? 

-…..  

-…eller hjälpt dig? 

-mm.. (lång paus).. mm.. Jag är väldigt känslig för pepp.. Om folk peppar mig så blir jag så här fy fan 

vad bra jag är. Haha.. ömn även om jag bodde i (!) då så hade jag mycket kontakt med min lillasyster 

och vi var här nästan varannan helg. Och då var vi ute och sprang och då var det.. då var det liksom 
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strategiskt att.. (!) då syrrans kille och min syrra och jag vi gav varandra så mycket pepp vi kunde varje 

gång. Och så vad snabb du har blivit. Och oj vad stark du såg ut i uppförsbacken om man jämför med 

sist. Typ såna saker. Och det funkade väldigt bra på alla tre liksom. Ömn så vi körde alltid såna här lite 

peppsesions.  

54. Öö och sen min partner är väldigt stöttande även om han tycker att folk som springer mer än en timma 

är dumma i huvudet. Så var han ändå så här väldigt peppande och han följde med på det där loppet. Och 

så här stod där med frukt och ba ja du vet så här gullig. Så att jag kände mig nog väldigt stöttad av 

många. Och jag tror att det kan ha hjälpt liksom att ta mig dit.  

55. Och du vet min mamma som typ aldrig springer. Hon säger att hon inte kan springa. hon var också med 

på loppet så när det var typ alltså 500 meter kvar så var det en liten asfaltsbit och det är ju verkligen det 

värsta jag vet. Och så kommer mamma där med hunden i kopplet så här och bara Kom igen nu (!) och 

så hära springer med mig dom sista 500 meterna. Och så hära håller mig i handen du vet. Och så här jag 

vet inte sånna saker gör ändå att man ömn.. ja men det känns liksom bra det man gör. Man känner sig 

hemma liksom på nått vis. Så ja det var roligt.  

56. -Alltså vilket jävla lopp det där va. Oj oj oj.. 

-hahaha.. 

-ja.. typ som å vinna os guld. Haha..  

57. -hur blev det just att du fick den utmaningen? 

-… det var för att (!) hade anmält sig. eller.. hittat det loppet tror jag. Han sprang ju 87 kilometer då 

men ja..  

-oj.. 

-nej men det var väl bara att han, han hittade det på internet och sen så bara ja jag har anmält mig till 

87an. Ska ni inte va med? Så var det kört.  

58. -vad tror du ändå gjorde att du, i och med att du tackade ja, vad var det som fick dig å liksom anta den 

utamningen? Jag menar du hade ju lika gärna sagt nej aldrig i livet. 

-mmm..mm.. bra fråga..  

-hahaha 

-…. Nej det blev nog, det var nog så att jag kände att jag behöver nånting. Och bita i. det ska inte va lätt 

alltid liksom.  Och jag tror att jag hade det lite glidit då. Hehe så att de.. det kändes nog som en eee 

lagom tuff utmaning. Plus att jag precis skulle flytta till (!), och då kände jag nog så här: ja men de 

kanske är bra, jag kanske kan gå med i nån löpargrupp och lära känna lite folk där och ja lite så där då 

har jag nånting å göra när jag kommer dit. Typ så. Tror jag… ja.. 

-mm.  

-det fanns ju ingen anledning och säga nej. Förutom sunt förnuft då. 

-hahaha.. ja det är ju lite galet. Inte sprungit och på fem månader..  

59. -jaa det var bra långt. Usch jag skadade mig typ en månad innan också. 

-jaså? Vad var det för skada. 

-hälsenan typ. Helt förstörd. Så ba jag kommer inte kunna springa… Var jätteledsen haha. Och jag 

ringde till min lillasyster och hon ba åk till naprapaten för fan. Så jag gjorde det. Och sen en vecka 

innan loppet så ba det känns bra igen. Nu kör vi. Aldrig känt det sen dess. Aa det var roligt.  

-.. då hade du tur.. haha 

60. -mhm.. hon har jättemycket problem med hälsenan nu min lillasyster.  

61. -jaa.. ömn.. känner du att du identifierar dig som person med löpning?  

-ja, det gör jag.  

-På vilket sätt?  

-ja är liksom löpare nu….. Jag är fortfarande nybörjarlöpare men alltså det är typ den roligaste 

träningen som finns. Och… ja.. jag är, jag tycker det är väldigt kul å peppa folk också. Alltså jag ja jag 

vet inte. Ja ja jag är mycket för pepp. Både ta emot och ge. Jag tror att ee nu när vi har börjat hålla dom 

här (!) passen då har jag nog verkligen så här a men nu är jag ledare också. Coolt. Man har fått åka på 

utbildning och fått utrustning och såna saker. Så då har det verkligen känt lite mer så här ordentligt 

liksom.  

-mm.  

62. -ömn men jag har, jag tror att jag har känt det innan också faktiskt. Jag har sprungit så mycket a ja 

??träning har ju gjort att det har blivit en del av vardagen hela tiden. Att man….. ja..  

63. -ee vad är det som är så bra med just löpning? Jämfört med andra träningsformer, vad skiljer sig 

löpningen.. 

-det är så jävla enkelt. Bara på med skorna ut i skogen. Så klart. Haha.. jag älskar det. det är liksom jag 

reser ganska mycket, det är ju verkligen bara ner med skorna så är det bra.  

-mm..  
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-de.. det behöver liksom inte vara komplicerat. Jag har ju löparkompisar som gör det jäkligt 

komplicerat. Dom har hur mycket utrustning som helst och de ska va olika skor och det ska va den ena 

hit och det ena hit. Och så där.  

64. -Ja visst det kan man väl också göra om man vill lägga ner massa pengar på löpning. Men nej jag nöjer 

mig liksom jag tycker det är skönt att det är så enkelt. Och.. Det är en väldigt billig sport om man 

jämför med andra sporter till exempel hästar då som jag hållt på med tidigare. Det är ju svindyrt liksom.  

65. Emn.. men sen också att det är så enkelt att bara dra ut man behöver ingenting annat, man behöver inget 

lag, man behöver inte nån boll och man behöver inte nån ja vad vet jag, man behöver liksom ingenting. 

Det är bara å köra och man kan göra det hela året. 

66. Jag tycker det är jättekul på hösten när de börjar bli grisigt i skogen.. 

-mmhm.. haha..  

-Då är det roligt. Ja.. Men kanske också lite den här.. jag vet inte.. alltså jag tror att de är ganska stor 

skillnad på så här friidrottslöpning och på det vi håller på med. Vi hänger ganska mycket med 

orienterare. Så det är ganska så här skogsmulle grej och jag älskar skogsmullegrejer haha.. så att det 

kanske är lite det som jag tycker så mycket om med löpning. Att det är mulligt liksom. Ja..  

67. -..mm.. brukar vädret hindra dig nån gång? För att ge dig ut på ett planerat pass?  

-Aldrig.  

- även om det är snöstorm så ger du dig ut? 

-Ja. Ibland är det nästan roligare ju värre.. alltså när det är riktigt risigt väder. För då blir man så här.. 

Man står där och så tar man på sig  löparkläderna så står man där med små lätta kläder och bara oh my 

god. Hahah det ä jättekallt ute, men och så drar man ut ändå och inom några minuter så är man ju varm.  

-ja 

-eh.. och då är det ju bara.. då är det ju bara å köra. Det spelar ju ingen roll ändå, då är man blöt ändå 

liksom. Så.. nej.  

68. -Jo en gång förra sommaren då hindrade vädret mig men då var det för varmt. Då var det så här typ 

vaknade klockan sju på morgonen och det var skitvarmt. Och sen på kvällen vid tio så ba nu då. Nu kan 

jag gå ut och springa. Men det vara fortfarande skitvarmt. Och jag orkade inte. Men aldrig skitväder 

liksom.  

69. -var det samma i början när du började med löpningen? 

-Ja.  

-då spelade inte vädret nån roll heller? 

-nej.. men jag.. jag har ju alltid vart ute. Jag har haft hästar hemma på gården och då har man alltid 

behövt gå ut till hästarna. Så att det har aldrig funnits det där att usch nu stannar jag inne. Så jag är nog 

ganska van vid det sen hästarna tror jag… mm..  

70. -vad skulle du sakna mest med löpningen om du blev av med den. om du inte kunde.. 

-Å fy fan!  

-haha 

-Det var jättejobbigt när jag var skadad.  

-Ja.  

71. -Alltså jag höll på å få panik. På allt. Jag blev jättearg. Alltså jag blev verkligen grinig. Haha. Så jag 

började cykla.. men det, det fyller inte det. Så började jag styrketräna men det funkade inte heller.  

72. Och jag tror att då, då tror jag att jag fattade hur viktigt det här sociala var. Som jag har med dom här 

löparkompisarna liksom. Som och cykla själv, ska man hålla på och styrketräna själv, fan vad trist!. 

Så…. Ja, jag tror jag skulle sakna det mycket.  

73. -Men också den här enkeltheten tror jag… och det är ju så effektivt, effektiv träning. Alltså å cykla det 

tar ju hur många timmar som helst för att bli lika trött som när man löper liksom.  

-mm.  

74. -Jag och syrran var ute på långpass i helgen. Öö vi åkte ner till (!) , ute och cyklade hur länge som helst, 

och pulsen gick liksom aldrig upp över liksom nått nämnvärt. Haha.. Och sen så typ dan efter var jag 

ute och sprang en timma och var helt färdig. Så, jag tror jag uppskattar det och också. Jag tror jag har 

mycket andra saker och göra. 

75. -Så att det är effektivt, och lätt, och socialt samtidigt. Så att det är många saker som är bra med löpning. 

-mm.  

76. -när jag väl är skadad då är det ju verkligen trist alltså… och det är likadant för min lillasyster. Hon har 

precis börjat komma igång nu igen. Innan det sa hon bara så här, man har ringt henne så blir hon as sur 

haha för att man råkar säga att man ska ut och springa.. ja jag var likadan. Kan jag säga. 

77. -Vad tror du det är som gör att det är så? 

-…. Jag vet inte riktigt. Kanske är lite emn.. men kanske för att jag springer ganska mycket lopp nu så 

kanske det är lite stress och så. Egentligen.  

-mm 
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-mm, kanske är lite stress för att man inte kan träna lika bra, till loppet. Hon är ju orolig för att hon inte 

ska kunna springa i Norge till exempel… ömn. Ja.. Ja kanske lite stress men också lite så här..  

78. -ja men att man missar det här med kompisarna man kan inte vara ute och springa med dom. Alltså när 

jag kom tillbaka från den här höftgrejen, så.. alltså jag fick ju inte springa på några veckor och så sen så 

när jag fick börja så fick jag springa 5 minuter. Så jag åkte, alltså jag åkte bil i en timma för att komma 

ut till skogen med mina kompisar. Och sprang med dom i 5 minuter och sen gick jag tillbaka. Och så 

satt jag och väntade på dom andra.  

-haha. 

-Alltså, så himla mycket ville jag springa med dem. Ee, och det ?? jättejobbigt. Alltså, jag vet inte.  

79. Det konstigt att det påverkar en så mycket som det gör. Men det påverkar mig väldigt mycket. Men nu, 

nu ee.. jag vet inte. Så fort man inte är skadad så är det som att man glömmer bort hur jobbigt det var. 

Eller som att man typ vänjer sig vid hur det är att va skadad och att man så här kör sin rehab på andra 

träningsformer men jag tror att det skulle bli lika jävla jobbigt igen om jag skadade mig. Ja..  

80. -mm.. tänkte.. skulle du vilja berätta lite om den trail.. nordic trail ? 

-mm.  

-hur det funkar och så? 

-Mm det kan jag göra. Emn, har du hört någonting om det alls innan?  

-Eee jag har läst lite grann. Men haha.. 

-Ja ok. Men det började ju i Stockholm.. Öö det är hon Miranda Kvist som håller i det. eller hon är VD. 

Ee och det var hon, hon tillsammans med några killar som ee startade det här företaget. Och dom ville 

liksom få folk och springa mer i skogen och inte på asfalt liksom. Så då började hon en gång i veckan så 

hade hon en grupp då med löpare. Eeemn och dom sprang intervallpass då. Och då är de fyra olika 

intervallpass så ena veckan är det korta intervaller. Så i dag va det långa, nästa vecka blir det back-

intervaller och sen blir det fartlek.  Så går det så hela året. Och sen om det blir.. ett ganska stort intresse 

för det här så har man utökat då. Först utöka man så man har, jag tror man har sex grupper i Stockholm 

nu. Eee på olika ställen. Typ hammarbybacken, och ja.. och sen så har dom då expanderat till andra 

städer. I takt med att Miranda så åkt runt i Sverige och träffat folk som hon tycker är passande och så 

har hon frågat liksom tror du att det finns underlag i din stad? Vill du. Ta igång, köra igång. Och ee.. ja 

och konceptet är ju att alla kan springa.. Eemn alla kan springa i skogen liksom. Så att det är ju allt från 

typ folk som är skitduktiga och jättesnabba till typ ja så här 60 år gamla Bengt som typ joggar med lite 

såhär.  

81. -Så att, och tanken är att man ska känna sig som ett lag liksom. Man är, man stöttar varandra och det 

finns klubbkläder och massa olika event och sånt. Och nu har dom löparresor också..  

82. -Emn, ja och jag gick ju med då i (!). Och sen i slutet där när jag redan visste att jag skulle flytta tillbaka 

hit så sa jag till Miranda att nu det var då jag träffade henne för första gången, så sa jag till henne att du 

ska du inte starta i (!) också? Mm sa hon lite tveksamt så där för de kanske inte finns så mycket löpare 

här. Eller så här de är inte så stort. Dom andra ställena är lite större. Öö plus att det finns ganska mycket 

grupper här. Emn jag tjatade många gånger haha.. och sen till slut så så bestämde vi att vi kör helt 

enkelt. Så jag drog ihop ett gäng som jag tyckte var bra som ledare liksom. Som åkte med på utbildning 

i Stockholm. Och sen började vi då för en månad sen. Med dom här passen. Ja.  

83. -Spännande…. Mm.. Är det någonting annat än dina kompisar du skulle sakna med löpningen det känns 

som en ganska stor viktig del så. Haha..  

-mm.. men jag har väl mycket frihetskänsla tror jag när jag springer. Den skulle jag nog sakna.  

-mm.  

84. -Om det skulle va att jag slutade springa för att jag har en skada så känner jag mig ganska, jag känner 

mig ganska värdelös då. Eller så här fan va svag jag är. Vad dumt att jag sprang på med det här då. Det 

här kunde jag förutspått liksom. Men… alltså jag är ju inte..  

85. alltså jag springer ju inte alltid med mina kompisar, det gör jag ju inte. Jag springer jättegärna själv 

också. Ee och bara tyst liksom, lyssna inte på nånting utan bara lyssna på fotstegen typ. Eömn…. Ja 

men det är nog mycket jag tror jag skulle sakna med styrkan liksom. Jag känner mig stark när jag 

springer.  

-mm.  

-det är ju jättehärligt och gå en promenad men alltså jag springer ju hellre.  

-haha..  

-på nått sätt. Så även om jag älskar och promenera så, så liksom självkänslan är ju mycket högre av att 

springa genom skogen än att gå.  

-mm..  

-ömn ja..  

86. -På vilket sätt tror du att det är så? 
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-….men att jag vet att jag kan det liksom. Det är inte svårt, jag har sprungit jättelångt innan. Det händer 

liksom inte, det är så här men oftast där jag springer så är det ganska trixit. Och jag. Ja men så här du 

vet man måste hålla koll, var sätter man fötterna. Så kommer det jättebrant utför så så typ får man flaxa 

ner där, för att man inte ska trilla omkull och så här.. 

-Mm..  

-Lite action liksom. På nått sätt, det gillar jag. Gärna mycket stock och sten, och hoppa över saker, 

krypa och, sånt..  

87. -mm.. mm.. Är det någonting. Jag tänker på ditt första försök när det inte gick så bra.. 

-Ja. 

-Kan det ha någonting med det att göra att du inte kände att du var stark, att du inte klarade det?  

-….. helt fel motivation skulle jag säga.  

-Ja.  

-Jag menar hade jag sprungit ute i skogen så hade det kanske varit lite roligare. Men det gjorde jag ju 

inte. 

-Nej. 

-Jag var på samma grusväg varje gång. Emn, men det hade nog hjälpt och va i skogen. Det hade nog 

hjälpt att springa tillsammans med någon. Och det hade framförallt hjälpt om jag typ tyckte att det var 

lite kul. Alltså jag tyckte verkligen att det var inte kul. Det var hat-grejen liksom. Som jag gjorde. Mm.. 

nej, helt fel motiv helt enkelt.  

-Mm..  

88. -Man måste tycka att någonting är kul annars gör man inte det. Eller man gör det inte bra i alla fall.  

-Nej. Haha.. Tror du att det är kul från början eller blir det kul med tiden? 

-Det blir kul.  

-ja haha..  

-Det blir kul, det blir kul när man börjar känna sig lite stark.  

-mm.. 

-När man vet så här jag kommer upp för den där backen utan att gå. Så man är så jävla nöjd sen. Mm.. 

-mm.. hehe.. mm.. Det är intressant. 

-mm..  

-Ömn………… mmm.. mja.. 

89. -Jag blir nyfiken på din löpning nu. 

-På min löpning haha….  

-Hahahaha.. 

-Den ska vi inte prata om haha.. jag tror faktiskt att jag är klar med alla frågor. Så jag kan nog stänga av 

här……….  
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