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Abstrakt 

Utvecklingen i Sverige har bidragit till att en stor del av befolkningen väljer en inaktiv livsstil. 

Aktiveras inte människokroppen tillräckligt försämras den fysiska funktionsförmågan. Det är 

möjligt att genom fysisk aktivitet förebygga flertalet sjukdomar då det är en av de mest 

effektiva ickefarmakologiska behandlingsformerna. Tidigare forskning har visat att 

lågutbildade är underrepresenterade ibland motionsutövare. Syfte: Att undersöka vilka 

faktorer som kan motivera inaktiva manliga gymnasieungdomar till fysisk aktivitet respektive 

fysisk inaktivitet. Metod: Sex unga män med låg aktivitetsnivå intervjuades. Intervjuerna 

transkriberades och materialet analyserades genom en manifest innehållsanalys. Resultat: 

Faktorer som motiverar inaktiva unga män till att bli mer fysiskt aktiva utföll i sju olika 

kategorier. De fyra mest betydande var hälsovinster, stöd, gemenskap samt rolig aktivitet. 

Faktorer som minskar inaktiva unga mäns motivation till fysisk aktivitet utföll i nio olika 

kategorier. De två mest betydande var andra högre prioriterade intressen samt lathet. 

Konklusion: Hälsovinster i samband med fysisk aktivitet motiverar informanterna i hög grad. 

Glädjefyllda aktiviteter som möjliggör umgänge samt skapandet av nya bekantskaper är 

ytterligare faktorer med positiv inverkan. Trots detta främjas en inaktiv livsstil på grund av 

högre prioriterade intressen. Olika former av stöd är essentiellt då informanterna upplever sig 

själva som lata och demotiverade. 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, inaktivitet, motivation, ungdomar, utbildning. 
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Den inaktiva livsstil som alltmer har börjat dominera i Sverige och övriga västvärlden kan 

leda till svår sjukdom eller en för tidig död (Blair, Lamonte & Nichaman, 2004). Inaktiviteten 

beror till stor del på den teknologiska utvecklingen som i hög utsträckning har medfört 

stillasittande arbetsuppgifter. Detta skapar problem då människokroppen genetiskt sett är 

densamma som för 20 000 år sedan, vilket innebär att den behöver aktiveras för att den ska 

fungera på ett tillfredsställande sätt (Sundberg, Östenson & Ståhle, 2004). Muskler, leder och 

skelett förändras i förhållande till hur dessa strukturer utsätts för belastning. För att 

upprätthålla den fysiska funktionsförmågan krävs det alltså att kroppen aktiveras (Engström & 

Lindgärde, 2004). Det är ett välkänt faktum att regelbunden fysisk aktivitet även resulterar i 

psykiska och sociala fördelar (FYSS, 2007). Enligt Henriksson (1998) löper de människor 

som har en inaktiv livsstil större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom jämfört med personer 

som är regelbundet fysiskt aktiva. Låg fysisk arbetskapacitet ökar risken upp till fem gånger 

att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Henriksson menar i sin studie att fysisk aktivitet är en av de 

bästa metoderna att förhindra uppkomst av kardiovaskulär sjukdom. Det har dock varit svårt 

att mäta den faktiska effekten av fysisk aktivitet då aktiva personer generellt tenderar att vara 

mer hälsomedvetna. På 1950-talet upptäckte forskare att fysisk aktivitet sannolikt kan fördröja 

uppkomsten av hjärt-kärlsjukdom. Sedan dess har det funnits stort intresse att klassificera 

inaktivitet/låg fysisk arbetskapacitet som en riskfaktor, lika allvarlig som rökning och högt 

blodtryck, för hjärt-kärlsjukdomar. Idag råder vetenskaplig konsensus om att fysisk inaktivitet 

är relaterat till kardiovaskulära sjukdomar (Engström & Lindgärde, 2004). Hypertoni är ett 

exempel på tillstånd som kan förbättras genom fysisk aktivitet. Studier har visat att fysisk 

aktivitet har en ”signifikant blodtryckssänkande effekt”. Vid högt blodtryck ökar risken att 

drabbas av stroke, hjärt-kärlsjukdomar samt njurskador (Halldin, 2002). Ytterligare exempel 

på positiva effekter av fysisk aktivitet är ökad insulinkänslighet samt förbättrat 

blodfettmönster (Henriksson, 1998). Dessvärre är många människor i dagens moderna 

samhälle inte tillräckligt aktiva för att dra nytta av dessa positiva effekter (Kantomaa & 

Tammelin, 2007). År 2004 var därför fysisk aktivitet den fråga som många kommuner 

prioriterade högst i Sverige (Statens folkhälsoinstitut, 2006a). Enligt statens folkhälsoinstitut 

(FHI) innebär fysisk aktivitet:  
 

All kroppsrörelse som är ett resultat av skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i 

en ökad energiförbrukning. Fysisk aktivitet används som ett överordnat begrepp och 

innefattar kroppsrörelser under såväl arbete som fritid och olika former av kroppsövningar, 

t.ex. idrott, lek, kroppsövning, gymnastik, motion och friluftsliv (Statens folkhälsoinstitut, 

2007a).  
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För att positiva effekter skall erhållas genom fysisk aktivitet bör människan förbruka minst 

150 kilokalorier per dag eller 1000 kilokalorier per vecka. En annan vanlig rekommendation 

är att varje individ bör vara aktiv i minst 30 minuter varje dag (Statens folkhälsoinstitut, 

2007a, 2007c). Det finns evidens för att positiva effekter kan uppnås på hjärtat efter bara ett 

par månaders regelbunden fysisk aktivitet (FYSS, 2007). FHI definierar regelbunden fysisk 

aktivitet som: 

En aktivitet som utförs dagligen i 30 minuter om den är av måttlig intensitet, alternativt minst 

tre gånger per vecka om den är högintensiv. Rekommendationen för barn är 60 minuter fysisk 

aktivitet varje dag och bör omfatta både måttlig och hård aktivitet (Statens 

folkhälsoinstitut, 2007b). 

Vilopulsen kan, om träningen har varit tillräckligt intensiv, sänkas med 5-20 slag per minut 

vilket innebär att hjärt- och kärlsystemet avlastas (FYSS, 2007). 

 

Det finns evidens för att fysisk aktivitet kan minska risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdom, 

högt blodtryck, åldersdiabetes (diabetes typ II) och tjocktarmscancer. Det går även att på detta 

sätt förebygga benskörhet och fallolyckor hos äldre. Vid åkommor som depression, oro, 

ångest och sömnsvårigheter har positiva effekter av fysisk aktivitet också noterats. Fysisk 

aktivitet är utan tvekan en av de mest effektiva ickefarmakologiska behandlingsformerna som 

finns att tillgå (Statens folkhälsoinstitut, 2007b). Det är även ett utmärkt verktyg att använda i 

syfte att förebygga och bekämpa övervikt (FYSS, 2007; Statens folkhälsoinstitut, 2007c). 

Därför är det mycket viktigt att fysisk aktivitet även fortsättningsvis kommer att vara en 

prioriterad samhällsfråga, då det finns enorma vinster att göra för folkhälsan (Statens 

folkhälsoinstitut, 2006a).  

 

Högutbildade upplever sin hälsa som bättre än de med låg utbildning. Studier visar även att 

motionsvanor är direkt relaterade till upplevd hälsa. Av det totala antalet motionsutövare utgör 

de högutbildade två tredjedelar (Engström & Lindgärde, 2004). Föräldrarnas utbildningsnivå 

har visat sig vara direkt relaterad till barnens fysiska aktivitet (Kantomaa & Tammelin, 2007).  

 

Motivation är ett begrepp som i högsta grad påverkar vårt beteende. Detta begrepp 

härstammar ifrån latinets motivare (att röra sig). Det finns både inre och yttre motivation. När 

en individ utför något frivilligt, som ej leder till någon form av belöning, drivs denna individ 

av inre motivation. Personen i fråga bör även uppleva aktiviteten som glädjefylld för att 
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kriterierna för inre motivation skall vara uppfyllda. Yttre motivation däremot leder till ett 

målinriktat beteende där belöningen står i centrum. Detta innebär att individen i de flesta fall 

ej upplever aktiviteten som känslomässigt givande. Undersökningar har gjorts gällande 

människors motivation till fysisk aktivitet. Dessa undersökningar visar att ur ett tidsmässigt 

perspektiv leder inre motivation, i motsats till yttre motivation, till ett beteende som är mer 

bestående (Lindström, 2007). Frederick & Ryan (1993) fann att könstillhörighet samt 

aktivitetstyp påverkar huruvida deltagaren är driven av inre eller yttre motivation. En studie 

av motivation (Kilpatrick, Hebert & Bartholomew, 2005) visade att kvinnor, i högre 

utsträckning än män, motiveras till fysisk aktivitet av utseenderelaterade skäl. När det gäller 

faktorer som motiverar till fysisk inaktivitet så har tidsbrist, avsaknad av lämplig 

träningslokal, för höga kostnader samt brist på motivation uppgetts som skäl (Anderson, 

2003; Lindström, 2007; Zhang, Middlestadt & Cheng-Ye, 2007).  

 

Då högutbildade är överrepresenterade bland motionsutövare är det ur ett sjukgymnastiskt 

perspektiv intressant att studera inaktiva individer utan högre utbildning. Individer med låg 

fysisk aktivitetsnivå upplever sannolikt minskad motivation till fysisk aktivitet. En 

kartläggning av upplevda motivatorer och demotivatorer kan öka förståelsen för sambandet 

mellan motivation och fysisk aktivitet.  

 

2. Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som kan motivera inaktiva unga män på ett 

praktiskt gymnasieprogram till fysisk aktivitet respektive fysisk inaktivitet.  

 

2.1 Frågeställning 

 
1. Vilka faktorer motiverar inaktiva unga män till att bli mer fysiskt aktiva? 

2. Vilka faktorer demotiverar (minskar) inaktiva unga mäns motivation till fysisk 

aktivitet? 
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3. Material och metod 

 

3.1 Informanter 

 

Deltagarna bestod av sex manliga ungdomar som studerade på ett praktiskt gymnasieprogram 

i Luleå kommun. Ett praktiskt gymnasieprogram valdes eftersom lågutbildade är 

underrepresenterade ibland motionsutövare (Engström & Lindgärde, 2004). Samtliga 

informanter var 18 år vilket innebar att de kunde delta i denna studie utan målsmans 

medgivande. De var fysiskt inaktiva enligt författarnas definition: uppfyller ej FHI:s 

rekommendationer om 30 minuters måttlig aktivitet per dag alternativt 3 högintensiva 

aktiviteter per vecka (Statens folkhälsoinstitut, 2007a, 2007b). Totalt uppfyllde tio unga män 

inklusionskriterierna. Fyra av dessa valde att ej deltaga i studien.   

 

3.1.1 Inklusionskriterier 

 

Deltagarna skulle vara män, 18 år fyllda och fysiskt inaktiva enligt författarnas definition.  

 

3.2 Metod 

 

För att få tillgång till deltagarnas upplevelser utfördes kvalitativa intervjuer med sex 

skolungdomar. De kvalitativa intervjuerna kan ses som multipla fallstudier (Merriam, 1994). 

En intervjuguide med öppna frågor om motiverande och hindrande faktorer till fysisk aktivitet 

användes utifrån vilka deltagarna fick berätta om sina upplevelser (bilaga 3). Intervjuguiden 

skapades av författarna och testades genom en pilotintervju.  

 

3.2.1 Tillvägagångssätt 

 

Inledningsvis kontaktades rektorn för aktuell skola per telefon. Rektorn informerades om 

syftet med studien samt tillvägagångssättet. Därefter besökte författarna skolan och 

informerade eleverna angående studien och dess procedur. Under besöket blev 
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intresseanmälningar utdelade och insamlade. Att deltagandet i studien var helt frivilligt 

delgavs både muntligt och skriftligt. Tio unga män uppfyllde inklusionskriterierna och blev 

därmed tillfrågade om medverkan i studien. Av de tio valde fyra att ej deltaga och de 

återstående sex inkluderades i studien. Tid och plats för intervju bokades därefter. 

Intervjuerna genomfördes vid två olika tillfällen i ett avskiljt rum. Informanterna intervjuades 

en åt gången. Samtliga intervjuer utfördes tillsammans av författarna och spelades in på en 

digital mediaspelare.  

 

3.2.2 Kvalitativ innehållsanalys 

 

Det inspelade materialet transkriberades sedan ordagrant. Därefter följde innehållsanalysen. 

Vid en innehållsanalys sker först ett val mellan manifest eller latent analys. I manifest 

innehållsanalys görs ingen tolkning i analysen utan enbart en kategorisering utifrån 

substansen i citaten. I latent innehållsanalys tolkas däremot innebörden av citaten (Graneheim 

& Lundman, 2004). Manifest innehållsanalys valdes. Denna genomfördes i följande steg:  

1) Alla meningsbärande enheter (citat) som hör till aktuell fråga identifierades.  

2) Citaten sorterades upp i kategorier.  

3) Varje kategori beskrevs med aspekter och illustrerande citat. De mest representativa citaten 

valdes ut och presenterades sedan i resultatet.  

 

3.3 Etiska aspekter 

 

Samtliga deltagare i studien informerades om att deltagandet var helt frivilligt och att de när 

som helst kunde välja att avbryta. De informerades om anonymiteten samt konfidentialiteten 

gällande intervjusvaren. Informationen delgavs både muntligt och skriftligt (se bilaga 1) av 

författarna. Intervjuer av denna karaktär kan upplevas som känsligt och närgånget. Detta 

fanns i åtanke hos författarna när intervjuguiden utformades med ambitionen att inga frågor 

skulle upplevas som kränkande eller dömande.  
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4. Resultat 

 

4.1 Vilka faktorer motiverar inaktiva unga män till fysisk aktivitet? 

 

Resultatet av innehållsanalysen visar att de faktorer som motiverar informanterna till fysisk 

aktivitet kan delas in i sju kategorier; hälsovinster, stöd, gemenskap, rolig aktivitet, utseende, 

autonomi och årstid (tabell 1). 

 
Tabell 1 Faktorer som motiverar till fysisk aktivitet 
Kategori Antal informanter Antal citat 

1. Hälsovinster 6 55 

2. Stöd 6 37 

3. Gemenskap 6 26 

4. Rolig aktivitet 5 8 

5. Utseende 2 10 

6. Autonomi 2 6 

7. Årstid 2 4 

 
 

4.1.1 Hälsovinster 

 

Samtliga sex informanter berättar att de upplever vinster för den personliga hälsan som den 

största motivationsfaktorn till fysisk aktivitet. Kategorin inkluderar tre olika aspekter: 

välmående, förebyggande av sjukdom och bättre självkänsla/självförtroende.  

 

I aspekten välmående berättar informanterna om positiva upplevelser de erfarit i samband 

med fysisk aktivitet. De hade upplevt ett större välmående, både fysiologiskt och 

psykologiskt. Att få bättre kondition, bli starkare och leva hälsosamt är typiska motivatorer 

för dem.  

 

”…man är morgonpigg och orkar dagen…man kommer att orka mycket bättre om man 

tränar.”  
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”…ja det är väl att…få bättre hälsa och bättre fysik…och orka mera, bli starkare.”  

 

I aspekten förebyggande av sjukdom berättar informanterna att det är motiverande med 

träning i syfte att motverka övervikt och därtill relaterade sjukdomar. De uppger att de ej 

heller vill drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Flera av informanterna nämner också att de 

vill förhindra att gå en för tidig död till mötes.  

 

”…det är ju inte bra för hälsan att vara tjock, det är det ju inte.”  

 

”…det är väl som det med hälsan också eftersom vi har hjärtsjukdomar och sånt som ligger i 

släkten.” 4,1 

 

”…för att må bra…man vill ju inte dö när man är femtio.”  

 

I aspekten bättre självkänsla/självförtroende talas det om de positiva effekter fysisk aktivitet 

kan ha för individen själv. Informanterna beskriver att effekterna kan innebära att de blir mer 

tillfreds och därmed utvecklar en större tillit till sin egen förmåga. 

 

”…man får ta sig iväg i alla fall och man brukar känna sig nöjd efter att man varit och 

tränat.”  

 

”…man känner att man klarar, man kan.”  

 

4.1.2 Stöd 

 

Det framgår i innehållsanalysen att alla informanter skulle bli motiverade om rätt stöd finns 

tillgängligt. Kategorin innefattar fem aspekter med olika typer av stöd: professionellt stöd, 

kompis- eller familjestöd, ekonomiskt stöd, information samt organisationsstöd.  

 

I aspekten professionellt stöd uppger informanterna att det hade varit hjälpsamt med en lärare 

som kunde informera om träningsupplägget samt stötta vid träningarna. De tycker även att 

kostråd hade kunnat vara till stor hjälp.  
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”Personliga tränare tror jag egentligen får folk till att vilja träna mer. De vet ju vad det är 

man ska träna och göra.”  

 

”Kanske ett schema på hur jag skulle kunna träna om jag skulle gå på gymmet.”  

  
”Ingen aning om vad man ska ha för kost när man ska börja träna och sådant. Så det hade 

kunnat vara till stor hjälp.”  

 
”Ni får mig att börja tänka på fysisk aktivitet och vilka fördelar det innebär.”  

 
I aspekten kompis/familjestöd uppger informanterna att kompisarna fungerar som ett stöd då 

de har någon att åka med till träningen. De tycker att det är viktigt att ha någon med som kan 

stötta på plats.  

 

”De flesta man känner håller redan på och tränar. Då kan man lika gärna hänga med istället 

för att sitta hemma och slöa.”  

 

”Man behöver någon att åka med. Någon annan som finns där.”  

 

”Kanske typ om någon kamrat skulle få in mig och börja träna.”  

 

 I aspekten ekonomiskt stöd uppger informanterna att utrustningen är en stor kostnad när det 

gäller fysisk aktivitet. Subventionerat medlemskap samt gratis gymkort nämns också.  

 

”Om jag skulle få gå med i en klubb gratis så skulle det påverka.”  

 

I aspekten information uppger informanterna att det skulle vara motiverande om exempelvis 

sjukgymnaster kommer ut till skolorna och informerar om fysisk aktivitet och dess fördelar. 

En informant tycker även att det hade varit intressant att få ta del av statistik på området.  

 

”Det man skulle kunna göra är att föreläsa på en skola för att motivera.”  
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I aspekten organisationsstöd uppger informanterna att det skulle motivera om skolan anordnar 

aktiviteter som eleverna kan få prova på.  

 

”Som typ en idrottsförening på skolan för alla som går på skolan.”  

 

4.1.3 Gemenskap 

 

Samtliga sex informanter framhåller att gemenskap är viktigt. Det framgår tydligt att det är 

viktigt för dem att känna en sammanhållning. Kategorin innefattar två olika aspekter av 

gemenskap: andra människor och nya människor.  

 

I aspekten träffa andra människor uppger informanterna att det är viktigt för dem att umgås 

med sina vänner och bekanta så att en gemenskap upplevs under aktiviteten. Det handlar alltså 

om människor som de redan är bekanta med.  

 

”Gemenskapen och att man trivs med de man tränar med.”  

 

”När man spelar i ett lag blir det som en extra familj ungefär.”  

 

”Att man har kompisar som håller på med samma sak. Det är mycket roligare då. Det är 

roligt när alla pushar på varandra.”  

 
I aspekten träffa nya människor uppger informanterna att fysisk aktivitet kan innebära en 

möjlighet att skapa ett nytt umgänge, det vill säga träffa nya människor. 

 

”Man träffar mycket nya människor hela tiden.”  

 

”Man träffar väl nytt folk. Det är positivt.”  

 

”Om jag skulle gå med i en klubb så träffar jag nya vänner.”  
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4.1.4 Rolig aktivitet 

 

Fem informanter upplever att deras motivation ökar om aktiviteten i sig är rolig. Under 

intervjuerna framgår det att roliga aktiviteter är de som lockar mest. En informant berättar att 

en glädjefylld aktivitet kan minska den upplevda fysiska ansträngningen.  

 

”När jag spelade fotboll så tyckte jag att det var väldigt kul. Tänkte inte så mycket på att jag 

tränade då.”  

 

”Det vart roligare och roligare ju längre man höll på.”  

 

”Man brukar motionera och spela sporter och sådant där för att det är kul.”   

 

4.1.5 Utseende 

 

Två informanter talar om att utseendet och möjligheten att förändra sin kropp motiverar dem. 

De är medvetna om att fysisk aktivitet kan förhindra övervikt och anser att om de ökade i vikt, 

skulle deras motivation till att träna också öka för att förhindra viktökningen. De vill inte se 

tjocka ut, utan vill att deras kroppar ska utstråla att de är atletiska och muskulösa.  

 

”Jag skulle inte vilja bli tjock.” 

 

”Ja, det är väl att se vältränad ut.” 

 

4.1.6 Autonomi  

 

Två informanter nämner att möjligheten att själv påverka när, var och vad de ska träna är 

viktig. De vill ha flexibla träningstider och inte vara beroende av specifika scheman och 

träningsplatser. Grupp- och lagsporter med fasta eller bokade tider upplevs ej som 

motiverande.  

 

”Jag vill kunna gå och träna liksom när jag vill.”  
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”Man vill ju att det ska vara så nära som möjligt.” 

 

4.1.7 Årstid 

 

Två informanter upplever att rådande årstid är en stor faktor för motivationen. Båda 

informanterna tycker att sommaren är den mest motiverande tiden på året. Då ges det bättre 

förutsättningar för att vara fysiskt aktiv, när det är varmt och soligt ute. Det handlar helt och 

hållet om utomhusaktiviteter som motiverar dem.  

 

”På sommaren är det ju till exempel lätt när det är varmt. Då kan man gå ut.”   

 

”…vara ute så här en varm sommardag. Det är någonting alltså. Det är väldigt skönt.”   

 

”Ja, kan väl spela fotboll och ut och simma kanske.” 
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4.2 Vilka faktorer demotiverar inaktiva unga män till fysisk aktivitet? 

 

Resultatet visar att faktorer som demotiverar kan delas in i nio olika kategorier; andra högre 

prioriterade intressen, lathet, behöva träna ensam, kostnad, smärta/skador, avstånd, brist på 

autonomi, vinter och saknar kunskap om utförande (tabell 2) 

 

Tabell 2 Faktorer som minskar motivationen till fysisk aktivitet 

Kategori Antal informanter Antal citat 

1. Andra högre prioriterade intressen 6 32 

2. Lathet 6 20 

3. Behöva träna ensam 4 6 

4. Kostnad 2 4 

5. Smärta / skador 2 2 

6. Årstid 2 3 

7. Avstånd 1 3 

8. Brist på autonomi 1 2 

9. Saknar kunskap om utförande 1 1 

 

4.2.1 Andra högre prioriterade intressen 

 

Samtliga informanter uppger att fysisk aktivitet inte är högt prioriterat. Andra intressen som 

att titta på TV, spela datorspel eller göra andra saker med datorn är aktiviteter som är högt 

prioriterade. Det sociala livet, att umgås med vänner och flickvänner, värderas också högt. 

 

”Jag vill gå ut med kompisarna… vara med min flickvän. Jag vill sitta framför datorn, kolla 

TV.” 

 

”…att hålla på med min bil till exempel…och att sitta framför datorn…och umgås med 

vänner” 

 

”…det känns som att jag har viktigare saker för mig.”  
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Tiden utgör en stark faktor, vissa menar att de skulle vilja vara mer aktiva men anser att de 

inte har tid. Andra anser att om de skulle vara aktiva skulle det krävas för mycket tid från 

deras övriga intressen.  

 

”Jag skulle gärna vilja börja, om jag kände att jag hade mer tid över.” 

 

” …nu när man är lite äldre, när det gäller sporten och så…då går det ju upp emot tre, fyra, 

fem träningar i veckan och då försvinner ju nästan alla kvällar. Så att då får man ju bara 

plugga och träna…hinner aldrig vara med kompisarna, ungefär.”  

 

”Det tar så mycket tid av annat som man skulle vilja göra.”  

 

4.2.2 Lathet 

 

Brist på energi, trött och orkeslös är uttryck som används av informanterna. De beskriver helt 

enkelt att de är alltför lata för att orka träna. Samtliga berättar att de upplever sig trötta och 

slöa vid skoldagens slut och att de inte orkar vara fysiskt aktiva.  

 

”När man kommer hem alltså…man är ofta så här trött och sånt…och det är inte så att jag 

brukar orka fara iväg och träna då.”  

 

”Latmasken. Jo men det är väl det. Det är svårt att sätta sig igång och göra någonting när 

man inte har något annat…som att jogga och sånt där…det är svårt att komma igång.” 

 

”Ja det är väl egentligen att jag orkar inte. Jag ids inte, helt enkelt.” 

 

En del av informanterna har varit aktiva när de var yngre och känner att det är svårt att börja 

med någon aktivitet efter flera års frånvaro från träning. 

 

”Man har känt nu att man har börjat gå upp i vikt, man blir mer lat, slö, orkar inget…allt blir 

bara jobbigt…man sover mindre, blir tröttare. Ju mindre man tränar…man blir ju tröttare 

och då går allt dåligt, liksom man…skolan går ju dåligt och jobbet eftersom att man är så 

trött hela tiden. Man har ingen ork i kroppen att ens göra någonting.”  
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”…man orkar ändå inte åka och träna för att om man inte har tränat på flera år så har man 

ju som ingen motivation heller till att åka då…och börja träna igen.”  

 

”…är man borta från att träna ett tag och då…man blir lat helt enkelt. Man orkar inte ta sig 

någonstans.”  

 

4.2.3 Behöva träna ensam 

 

Fyra av informanterna berättar att de inte vill träna på egen hand. De upplever att de blir 

demotiverade till att utföra någon fysisk aktivitet, om de inte har någon att utföra den 

tillsammans med. Den stora demotiverande faktorn är att de tycker att det är tråkigt att träna 

ensamma. Även en olustkänsla, eller osäkerhetskänsla, inför att testa nya aktiviteter i 

främmande miljöer, utan att ha en stöttande kamrat närvarande, upplevs demotiverande. 

 

”Jo det är väldigt tråkigt, tycker jag, att till exempel jogga…för man springer själv, det är 

inget kul direkt.” 

 

”…jag tänker ju inte hålla på och träna själv…måste ju ha någon som jag känner också. 

Annars vill jag inte.” 

 

”…jag vill ha någon att åka med, för det är inte alltid så kul att åka och träna själv.” 

 

”Det är inte så att jag skulle gå och skriva upp mig själv för att…träna aerobics eller 

någonting.” 

 

4.2.4 Kostnad 

 

Två informanter nämner att pengabrist är en hindrande faktor. En behöver pengar till 

utrustning, körkort och bil. Han upplever att den kommunala trafiken till hemmet är 

otillräcklig och vill inte anpassa sin träning efter tidtabeller och vänta på bussar. Den andra 

tycker att gymkort är för dyrt för skolungdomar.   
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”Om jag ska börja träna måste jag ha pengar till utrustning. Jag måste ha tillgång till bil, jag 

ska ta körkort snart.”  

 

”…det är också mest om man har pengar till det (gymkort).”  

 

4.2.5 Smärta / skador 

 

Två informanter uppger att risken för att drabbas av skada, under fysisk aktivitet, demotiverar 

dem. De beskriver då att skaderisken främst demotiverar dem till att engagera sig i lagsporter 

med mycket kroppskontakt, till exempel fotboll och ishockey. En av de två nämner också att 

träningsvärken som ibland kan infinna sig efter ett träningspass är en obehaglig upplevelse.  

 

”…sen kan man ju slå sig också…när man tacklas och sånt där…det har man ju sett på TV.”  

 

”…träningsvärk…skada sig på någon match kanske.”  

 

4.2.6 Årstid 

 

Två informanter upplever att rådande årstid inverkar på deras motivation. De är båda överens 

om att vintern är den årstid som demotiverar mest. De beskriver att det handlar om att de inte 

vill vistas utomhus på grund av kylan.  

 

”…men på vintern är det ju svårare när det är 30 grader minus.”  

 

”…på sommaren så är det lättare men på vintern så håller jag mig inte mycket fysiskt aktiv.”  

 

4.2.7 Avstånd 

 

Endast en informant tycker att avståndet mellan hemmet och platsen för aktiviteten är en 

faktor som påverkar motivationen. 
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”Om jag skulle vara med i en sport där man måste åka flera mil för att träna då skulle jag 

inte palla med det.”  

 

”…det är ju man själv som säger stopp om det är alltför långt dit. Visst, om det skulle kanske 

vara en gång varannan månad att man måste fara någonstans och tävla o.s.v. Så visst, det 

kan jag gå med på. Men inte om man ska fara kanske några gånger i veckan lite längre bort.”  

 

4.2.8 Brist på autonomi 

 

En informant upplever att han blir demotiverad till att vara aktiv om han inte själv kan 

påverka när han ska träna. Han vill inte vara beroende av specifika träningstider på specifika 

dagar, som fallet är inom flertalet lagsporter. 

 

”…men att hålla träningstider det gillar inte jag liksom. Jag vill kunna gå och träna liksom 

när jag vill.”  

 

”…alltså jag vill kunna välja när, liksom gruppsporter det är inte nånting som jag gillar.” 

 

4.2.9 Saknar kunskap om utförande 

 

En informant berättar att han måste veta vad han sysslar med. Vet han inte hur träningen ska 

gå till, blir han osäker och rädd att göra fel. Då känner han sig omotiverad och tycker det är 

onödigt att ens försöka. 

 

”…själv är jag ju också så att, ja visst gör jag fel är det lika bra att jag låter bli.”  
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5. Diskussion 
 

5.1 Metoddiskussion 

 

Kvalitativ metodik erbjuder informanterna en möjlighet att berätta om sina upplevelser och 

erfarenheter. Öppna intervjufrågor används i syfte att erhålla ett så uttömmande och brett 

material som möjligt. Genom att informanterna i denna studie berättade fritt, utan att bli 

styrda av intervjuarna, kunde bakomliggande faktorer belysas och kopplas till 

frågeställningarna. Vi som författare anser att ett sådant induktivt tillvägagångssätt är mycket 

fördelaktigt vid denna typ av frågeställningar. En nackdel kan dock vara att väldigt höga krav 

ställs på intervjuaren då ingen styrning av informanten får förekomma.  

 

Studien inleddes med en pilotintervju i syfte att stärka validiteten. Det var av stor vikt att 

kontrollera huruvida frågeguiden gav relevant information som kunde härledas till 

frågeställningarna.  Resultatet av denna pilotstudie visade att validiteten var god, d v s vi 

lyckades mäta det vi de facto ville mäta.  Reliabiliteten hade dock kunnat förbättras då 

informanterna emellanåt hade vissa svårigheter med att utveckla sina svar. Möjligtvis hade 

detta kunnat förebyggas genom någon form av förberedande åtgärd, t ex ytterligare 

bearbetning av frågeguiden eller utskick av frågorna. Eftersom författarna är noviser då det 

gäller kvalitativ intervjuteknik minskar även detta reliabiliteten. En mer erfaren intervjuare 

hade med stor sannolikhet lyckats utvinna än mer information ur informanterna.  

 

Som författare förväntade vi oss att få kontakt med fler informanter. Ett minimum av tio 

stycken förväntades men endast sex informanter ställde upp. En problematiserande faktor var 

att skolklassen som vi värvade informanter från var uppdelad i två grupper. En av dessa 

grupper var ute på arbetsplatsförlagd utbildning. Detta fick följden att endast halva klassen 

var tillgänglig. Ungefär hälften av de kvarvarande uppfyllde inklusionskriterierna varav sex 

stycken frivilligt ställde upp till att medverka i studien. Vi funderade initialt på att försöka 

värva fler informanter men bedömde sedan att antalet informanter var tillräckligt för att 

erhålla betydelsefullt material. Dessutom kunde vi på detta sätt hålla gruppen homogen.  

 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum i anslutning till informanternas klassrum. Detta var 

positivt då intervjuerna kunde genomföras enligt löpande band principen vilket maximerade 
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effektiviteten ur ett tidsperspektiv. Eftersom författarna tillsammans genomförde samtliga 

intervjuer innebar detta att intervjuerna ej skilde sig åt i utförande. Inspelningsutrustningen 

utgjordes av en digital mediaspelare. Hänsyn behövde då ej tagas till de begränsande aspekter 

som analog inspelningsutrustning vanligtvis medför, till exempel inspelningstid och 

ljudkvalitet. Användandet av en digital mediaspelare medförde att alla intervjuer fanns 

samlade på samma lagringsmedia. Den digitala tekniken underlättade även säkerhetskopiering 

till dator. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

5.2.1 Vilka faktorer motiverar inaktiva unga män till fysisk aktivitet? 

 

Resultatet visade att de faktorer som motiverade mest var kategorierna hälsovinster, stöd, 

gemenskap och rolig aktivitet. Samtliga informanter upplevde hälsovinster som den största 

motivatorn. De uppgav att de inte ville drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar eller gå en för 

tidig död till mötes. Flera av informanterna hade tidigare sysslat med idrott och berättade att 

de också upplevde ett ökat psykiskt välmående när de var aktiva. Att hälsovinster är en 

betydande motivationsfaktor till fysisk aktivitet stämmer överens med tidigare forskning. 

Zhang et al. (2007) påvisade i sin studie att unga män upplever positiva hälsokonsekvenser 

som det mest fördelaktiga med fysisk aktivitet. Även Wilson, Williams, Evans, Mixon och 

Rheaume (2005) rapporterar att hälsovinster har en betydande inverkan på motivationen till 

fysisk aktivitet hos både tjejer och killar. 

 

Ett annat ämne som belystes av informanterna var stödjande faktorer. Som författare anser vi 

att detta är en mycket viktig komponent i syfte att motivera unga män till fysisk aktivitet. Då 

de i allmänhet har en väldigt begränsad ekonomi kan det säkerligen upplevas som 

demotiverande för dem att upptäcka hur dyra vissa aktiviteter är. Enligt en studie av Kwok-

Ho Hui och Rubenstein (2006) är kostnaden speciellt viktig för de individer som har en 

begränsad ekonomi. Statens folkhälsoinstitut. (2006b) visar i sin rapport att de 

socioekonomiska skillnader som föreligger i Sverige till stor del påverkar befolkningens 

fysiska aktivitetsnivå. Manliga arbetare och lägre manliga tjänstemän är i större utsträckning 

inaktiva jämfört med deras högre utbildade gelikar. Vi som författare drar då slutsatsen att 
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informanterna i denna studie löper stor risk att förbli inaktiva även i framtiden. Åtgärder i 

form av ekonomiskt stöd bör därför vidtagas i syfte att motverka denna negativa trend.  

 

Kwok-Ho Hui och Rubenstein (2006) visade i sin studie att äldre människor helst deltar i 

någon form av gruppverksamhet. Vi tror att ett sådant resonemang överskrider alla 

åldersgränser vilket således innebär att även unga män föredrar detta motionssätt. Detta var 

också vad våra resultat visade då samtliga informanter pratade om gemenskap som en 

motiverande faktor. Det gick att särskilja två aspekter inom begreppet gemenskap. Den första 

aspekten handlade om att den fysiska aktiviteten utgjorde ett tillfälle att umgås och träffa 

andra, redan bekanta människor. Den andra aspekten syftade istället till att möta nya 

människor, d v s aktiviteten möjliggjorde att nya vänskapsband kunde knytas. Att den sociala 

biten har stor betydelse framkommer också i Andersons (2003) studie där motivation och 

hinder till fysisk aktivitet hos kvinnor har undersökts. I denna studie var det sociala den 

kategori som följde efter förbättring av utseendet, viktkontroll och hälsovinster.  Vi fann i vår 

studie att den sociala biten var betydande även för de unga männen. Sålunda kan slutsatsen 

dras att detta är något som är mycket viktigt för både män och kvinnor.  

 

Nästan alla informanter uppgav att aktiviteten i sig kan vara motiverande. Kravet för detta var 

att aktiviteten skulle upplevas som rolig. Kilpatrick et al. (2005) visade i en studie att män ser 

denna kategori som en betydande motivator för idrottsaktiviteter men ej för andra former av 

fysisk aktivitet. För män som är engagerade i idrottsaktiviteter är alltså drivkraften inre 

motivation, d v s det finns ingen yttre belöning och aktiviteten upplevs som glädjefylld. I 

motsats till detta drivs motionärer och personer som utför andra former av fysisk aktivitet 

oftast av yttre motivation. De största drivkrafterna är exempelvis förbättrad fysisk kapacitet, 

hälsovinster och förbättrat utseende. För att uppnå kriterierna för yttre motivation behöver 

således aktiviteten ej upplevas som glädjefylld.  

 

När det gäller de mindre betydande motivationsfaktorerna så nämnde informanterna aspekter 

som autonomi, d v s möjligheten att själv bestämma när, var och hur de ska träna. Två 

informanter tyckte att detta var viktigt för motivationen. Det framkom även att årstiden 

spelade roll då två informanter berättade att sommaren inbjöd till fler möjligheter att vara 

fysiskt aktiv. Utseenderelaterade faktorer visade sig ha låg motiverande effekt. Endast två 

informanter berörde denna kategori. I Anderssons (2003) studie av kvinnor framgick det att 

de största motiverande krafterna till träning var förbättrat utseende samt viktkontroll. Att 
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utseendet även motiverar män stöds av Kilpatrick et al. (2005) där utseendet var den tredje 

mest betydande motivationsfaktorn. Vi som författare förväntade oss ett annat resultat när det 

gäller denna aspekt. Övertygelsen var stor att utseendet skulle vara en större motiverande 

faktor i vår studie.  

 

5.2.2 Vilka faktorer minskar inaktiva unga mäns motivation till fysisk aktivitet? 

 

Resultatet visade att de faktorer som minskade motivationen mest var kategorierna andra 

högre prioriterade intressen samt lathet. Samtliga informanter uppgav att de prioriterade andra 

intressen framför fysisk aktivitet. En genomgående respons var att fysisk aktivitet skulle kräva 

alltför mycket tid ifrån deras övriga intressen. Reichert, Barros, Domingues och Hallal (2007) 

visar i en studie att just tidsbrist är ett av de mest frekvent rapporterade hindren till fysisk 

aktivitet i de utvecklade industriländerna. Informanternas största intressen var att titta på TV, 

spela datorspel samt diverse övriga datoraktiviteter. Sjöström (1996) menar att det finns ett 

klart samband mellan TV-tittande och aktivitetsnivå. Han menar att den ökade förekomsten av 

fetma står i relation till den sjunkande aktivitetsnivån. Aktivitetsnivån står i sin tur i relation 

till TV-tittandet. Sjöström beskriver en engelsk studie där engelsmännen år 1960 i genomsnitt 

tittade på TV 13 timmar i veckan. År 1994 hade antalet TV-timmar fördubblats till 26 timmar 

per vecka. Under dessa årtal hade aktivitetsnivån sjunkit och förekomsten av fetma ökat 

markant. Detta utan att energiintaget hade förändrats. Sjöström påvisar att detta är ett talande 

resultat för sambandet mellan TV-tittande och aktivitetsnivå. Vi som författare tror att TV-

tittandet har ökat ytterligare sedan 1994. Det enormt stora TV-utbud som idag finns ligger 

förmodligen till grund för detta. Det är samtidigt vår övertygelse att en parallell liknande 

Sjöströms även kan dras mellan aktivitetsnivå och dagens utbredda datorintresse, d v s 

aktivitetsnivån står i relation till datoranvändningen. Vi tror att detta till stor del kan bero på 

datorernas explosionsartade utveckling samt utbredning under det senaste decenniet.  

 

Samtliga informanter upplevde även att de ej orkade engagera sig i fysisk aktivitet på grund 

av lathet. De var framförallt intresserade av stillasittande aktiviteter vilket har lett till en 

inaktiv livsstil. Det har i sin tur resulterat i att deras fysiska kapacitet har sjunkit. De berättade 

att de ofta var trötta och varken hade ork eller motivation till att motionera. Detta samband 

stöds av två studier (Zhang et al., 2007; Anderson, 2003) vilka påvisade att de mest hindrande 

faktorerna till fysisk aktivitet var lathet samt brist på intresse. Hohepa (2005) fann att en 
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inaktiv livsstil med stillasittande intressen hindrade informanterna ifrån att vara aktiva. Deras 

familjer förvärrade situationen genom att uppmuntra till stillasittande aktiviteter samt genom 

att frekvent ställa upp med skjuts. Enligt Berglund (2005) har inaktiva personer en mer 

negativ upplevelse och större psykologiskt motstånd till fysisk aktivitet än personer som är 

regelbundet aktiva. Detta skulle kunna förebyggas med ett ökat antal idrottslektioner i skolan i 

syfte att främja ungdomars aktivitetsnivå. Ahlgren (1998) påvisade i en studie att det måste 

satsas mer tid på idrott i skolan eftersom låg aktivitetsnivå utgör en stor risk för övervikt. 

Sverige är idag näst sämst i Europa med endast två idrottslektioner i veckan. Den påtagliga 

viktökningen som Värnpliktsverket konstaterat hos de mönstrande är oroande inför framtiden. 

Ahlgren konstaterade vidare att ungdomar behöver aktiveras varje dag för att minska risken 

för övervikt som vuxen.  

 

Övriga kategorier har belysts i tidigare forskning men liksom i vår studie ej identifierats som 

betydande faktorer. Vi som författare tror att resultatet i denna studie stämmer bra överens 

med verkligheten. Det är mycket sannolikt att individer med en inaktiv livsstil upplever ett 

visst motstånd till fysisk aktivitet. Detta kan fysiologiskt förklaras genom att studera den 

upplevda ansträngningsgrad en viss aktivitet frambringar. Under förutsättning att intensiteten 

bibehålls konstant, sjunker denna upplevda ansträngningsgrad i takt med att det maximala 

syreupptaget ökar. Glädjefyllda aktiviteter skulle i hög grad kunna bidra till att överkomma 

detta första hinder. Det är vår starka övertygelse att åtgärder måste vidtagas gällande 

inaktiviteten ibland den svenska befolkningen. Denna studie kan således vara ett steg på 

vägen till att bättre förstå varför många människor väljer en inaktiv livsstil. Då det gäller 

gymnasieungdomar tror vi att skolan och den närmaste gemenskapskretsen är de faktorer som 

har störst inflytande. Därför är det viktigt för skolanställda samt föräldrar att inse det 

kollektiva ansvar som de är belagda med. En markant ökning av antalet idrottslektioner i 

skolan är av yttersta vikt för ungdomarnas fortsatta fysiska utveckling. Vi tror dessutom att de 

i större utsträckning behöver informeras angående hälsovinster relaterade till fysisk aktivitet. 

Här kan sjukgymnaster spela en signifikant roll då de besitter en enormt bred kunskapsbank. 

Att främja hälsa genom att arbeta i förebyggande syfte kan resultera i vinster både för 

individen och för samhället i stort.  

 

  25 



6. Konklusion 
 

• Informanterna motiveras i hög grad av de positiva effekter fysisk aktivitet har för 

hälsan. Träningsformer som möjliggör umgänge samt skapandet av nya bekantskaper 

är faktorer som har ytterligare positiv effekt på deras motivation. Trots detta är 

informanterna i behov av stöd i olika former. 

• De demotiverande faktorer till fysisk aktivitet som till stor del föreligger är andra 

högre prioriterade intressen samt lathet. Då även kostnaden är en faktor att räkna med 

kan någon form av subvention möjligen stimulera. Dock behövs ytterligare resurser 

sättas in i syfte att motivera elever till fysisk aktivitet. Sjukgymnaster kan här spela en 

betydande roll då det sjukgymnastiska yrkesutövandet till stor del består av att 

informera samt motivera. Förbättrad fysisk och psykisk hälsa ibland Sveriges 

skolungdomar kan resultera i vinster både för individen och för samhället i stort.  
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Bilaga 1 

Förfrågan om medverkan i Examensarbete 

Vi är två sjukgymnaststudenter som läser sista terminen på sjukgymnastutbildningen vid 

Luleå Tekniska Universitet. Vi kommer under hösten att genomföra en kvalitativ studie som 

examensarbete och skulle vara tacksamma för er medverkan.  

 

Vår studie kommer att handla om vad som motiverar respektive förhindrar fysisk aktivitet. Vi 

vänder oss därför till Er och hoppas på att få ta del av Era upplevelser, tankar och syn på 

fysisk aktivitet. Ni får frivilligt anmäla Er till studien.  

 

Kravet för att kunna medverka är att Ni har fyllt 18 år och ej utför någon form av 

regelbunden fysisk aktivitet.  

 

Vi kommer att välja ut tio stycken personer som sedan intervjuas. Intervjuerna utförs på 

lämplig tid och plats på er skola. Beräknad tid för intervjuerna kommer att vara ca 45 minuter. 

Allt som sägs under intervjun kommer att spelas in, skrivas ned, analyseras och slutligen 

sammanställas i en rapport. Det är endast vi två och vår handledare som kommer att ha 

tillgång till materialet. Ni förblir anonym då arbetet inte kommer att innehålla några 

personuppgifter. Ni kommer inte heller att kunna identifieras i det färdiga arbetet.  

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och Ni kan när som helst välja att avbryta studien 

utan att behöva ange orsak. 

 

När rapporten är klar kommer den att finnas tillgänglig preliminärt i januari 2008 via Luleå 

Tekniska Universitets hemsida, www.ltu.se, under länken: http://epubl.luth.se/index.shtml. 
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Bilaga 2 

Förfrågan om medverkan i Examensarbete 

 

Svarstalong 

 

Jag accepterar att du kontaktar mig för eventuellt deltagande i examensarbete 

 

Namn:……………………………………………………………… 

 

Adress:…………………………………………………………….. 

 

Telefonnummer:…………………………………………………... 

 

  

 

Henrik Lindqvist  alt.  Roger Ljungberg 

Tel: 073-3769472    Tel: 073-9759866

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Bilaga 3 

Intervjuguide 

1. Vad motiverar dig att bli mer fysiskt aktiv? 

2. Berätta om en positiv upplevelse du haft i samband med fysisk aktivitet 

3. Vilka fördelar ser du med att ej vara fysisk aktiv? 

4. Vilka nackdelar ser du med att ej vara fysisk aktiv? 

5. Föreställ dig att du skulle börja utföra någon form av fysisk aktivitet.  

a) Vilka fördelar ser du med detta?  

b) Vilka nackdelar ser du med detta? 

6. Vad hindrar dig att utföra någon form av fysisk aktivitet? 

7. Vilka förutsättningar har du till att bli fysiskt aktiv?  

8. Vilka åtgärder skulle behöva vidtagas för att öka din motivation till fysisk aktivitet? 

9. Vilket stöd behövs för att öka din motivation till fysisk aktivitet? 

10. Hur kan vi, som sjukgymnaster, öka din motivation till att bli mer aktiv?  
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