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Abstrakt 

Introduktion: Människan är skapad för ett liv i rörelse och i dagens samhälle rekommenderas 

regelbunden fysisk aktivitet. Upplevda motiv och hinder till fysisk aktivitet påverkas av den 

livssituation man befinner sig i. Fysisk aktivitet upplevs betydelsefullt av fysioterapeutstudenter 

och majoriteten utför fysisk aktivitet regelbundet. Syfte: Studiens syfte var att undersöka 

fysioterapeutstudenters upplevda motiv och hinder till fysisk aktivitet och om dessa påverkats av 

de fysioterapeutiska kunskaper som erhållits med utbildningen. Metod: Förfrågan om 

medverkande skickades ut via mail och sociala medier. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes och datainsamlingens material bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Sex fysioterapeutstudenter medverkade i studien. Tre teman som besvarade studiens 

syfte samt åtta kategorier utvecklades. Det första temat “Studenternas vardag och omgivningens 

påverkan” beskriver hur umgängeskretsen, väderförhållandena, tid och tillgång till 

träningsanläggning påverkar utförandet av fysisk aktivitet. Det andra temat “Tillfredsställelse av 

träningsresultat och dess ofrivilliga hinder” belyser hur känslan av välmående, vara i form, 

förbättra träningsresultat och skador och sjukdomar inverkar på utförandet av fysisk aktivitet. 

Det tredje temat ”Fysioterapeutiska tankar” beskriver hur fysioterapeuternas nya 

kunskapsinsikter inspirerar och studenternas vilja att leva upp till de förväntningar som upplevs 

finnas på yrkesrollen. Konklusion: De hinder till fysisk aktivitet som framkom hos studenterna 

var faktorer i deras vardag och omgivning samt kroppsliga begränsningar. De motiv som 

upplevdes i samband med fysisk aktivitet var att se resultat av sin träning, få en känsla av 

välmående, uppleva gemenskap samt leva upp till sin framtida yrkesroll.  

 

Nyckelord: Fysioterapeutstudenter, fysisk aktivitet, hinder, motivation 
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Introduktion 

Människan är skapad för ett liv i rörelse och var tidigare beroende av sin egen muskelkraft för att 

överleva. I takt med att den stora industriella utvecklingen i västvärlden tog fart infördes 

maskiner och andra mekaniska hjälpmedel för att effektivisera olika arbetsuppgifter, detta 

innebar att behovet av egen muskelkraft minskade på såväl fritid som arbetstid. Majoriteten av 

nutidens befintliga yrkesroller innefattar fysisk inaktivitet (Hassmén & Hassmén, 2005). 

  

Med fysisk aktivitet menas all typ av muskelaktivitet och kroppsrörelse som ökar 

energiomsättningen, d.v.s. såväl rörelser och förflyttningar i vardagen som träning i hälso- och 

prestationssyfte (Hassmén & Hassmén, 2005). För att uppnå goda hälsoeffekter rekommenderas 

en kombination av 30 minuters måttlig fysisk aktivitet fem gånger/vecka, aktiviteter med högre 

intensitet 20-30 minuter tre gånger/vecka samt muskelstärkande aktivitet två gånger/vecka. 

Fysisk aktivitet medför ett flertal positiva effekter, bland annat kan man minska risken för 

sjukdomar i hjärt- och kärlsystemet, cancersjukdomar, diabetes typ 2 och fetma (FYSS, 2014). 

Regelbunden fysisk aktivitet har även positiva effekter på individens psykiska hälsa (Lindwall, 

2010) då exempelvis demens, depression (FYSS, 2014) samt förhöjda stressnivåer kan 

motverkas (Hassmén & Hassmén, 2005). Fysisk aktivitet kan även stärka tilltron till sin egen 

förmåga i olika situationer (Lindwall, 2010). 
  
Trots att fysisk aktivitet kopplas ihop med flertal positiva faktorer finns flera hinder som 

motverkar utförandet. Hinder definieras som individens personliga anledningar och ursäkter till 

att inte utföra en handling, i detta fall fysisk aktivitet. Återkommande faktorer gällande vilka 

hinder som kan upplevas är exempelvis brist på energi och tid samt otillräckligt socialt stöd från 

omgivningen (Anshel, 2006; Kulavic, Hultqvist & McLester, 2013; Shafie, Mukhaini & 

Baluschi, 2013). Dålig tillgång/transport till träningsanläggning, att aktiviteten inte känns rolig 

att utföra (Anshel, 2006), intresse för andra aktiviteter och brist på viljestyrka (Kulavic et al., 

2013; Shafie et al., 2013) samt oro för utseende påvisades vara hinder för fysisk aktivitet.  

 

Med motivation menas de faktorer som skapar och styr individens beteende mot en viss handling 

(Öhman, uå). Self-Determination Theory är en motivationsteori som har en tydlig koppling till 

fysisk aktivitet och förklarar motiven till ett visst beteende (Deci & Ryan, 1985; Sebire, Jago, 
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Fox, Edwars & Thompson, 2013). Enligt modellen kan en individ bli motiverad av inre och yttre 

faktorer och även i vissa fall vara icke motiverad till en aktivitet. Inre motivation innebär att 

viljan att handla beror på intresse eller att aktiviteten upplevs lustfylld och rolig medan yttre 

motivation innebär att man handlar för att det leder till ett visst mål eller resultat (Deci & Ryan 

1985,). En studie visade att de inre faktorerna som universitetsstudenter upplevde i samband med 

fysisk aktivitet exempelvis var att den fysiska aktivitet sågs som rolig och utmanande medan de 

yttre faktorerna påvisades vara önskan om att gå ner i vikt, förbättra sitt utseende och minska 

risken för sjukdom (Egli, Bland, Melton & Czech, 2011; Pritchard & Beaver, 2012). Att vara 

icke motiverad till en aktivitet innebär att personen inte ser något värde med att utföra en viss 

aktivitet eftersom såväl inre som yttre motivation saknas, personen undviker således aktiviteten 

(Deci & Ryan, 1991). Det finns fyra typer av yttre motivation som påverkar individen på olika 

sätt. External regulation innebär att personen inte har någon egen vilja att utföra handlingen och 

därför först vid påtryckningar från omgivningen genomför den. Introjected regulation innebär att 

handlingen utförs för att undkomma emotionella konsekvenser så som skuldkänslor, oro och 

obehag. Identified regulation innefattar att handlingen utförs av egen vilja för att uppnå ett 

resultat eller ett mål som är av betydelse för personen. Integrated regulation betyder att personen 

utför en handling frivilligt då den stämmer överens med hens värderingar och personlighet (Ryan 

& Deci, 2000). 

  
Motivation och hinder till olika aktiviteter kan påverkas och formas av den livssituation man 

befinner sig i. Universitetstiden är ett sådant exempel vilket kan innebära nya friheter och 

möjligheter att själv ta ansvar över sitt liv. Dessvärre kan detta i vissa fall leda till utveckling av 

osunda beteenden (t.ex. fysisk inaktivitet) som kan kvarstå efter studietiden och sekundärt 

medföra stora hälsorisker (Greene, Schembre, White, Hoerr, Lohse, Shoff & Blissmer, 2011). 
 

Fysioterapeuter är en yrkesgrupp som har stor kunskap och specialistkompetens om människan 

och rörelse i förhållande till sjukdom och hälsa (Karolinska Universitetet, 2013). En studie 

visade att majoriteten av fysioterapeuter och fysioterapeutstudenter ägnade sig åt regelbunden 

fysisk aktivitet (Black, Marcoux, Stiller, Xianggui & Gellish, 2012) och utförde detta mer 

frekvent än yrkesgrupper som läkare och sjuksköterskor samt andra vuxna (Chevan & Haskvitz, 

2010). Jämfört med andra studenter inom medicin och hälsa (sjuksköterskor, barnmorskor, 
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farmaceuter, och kosmetologer) genomförde fysioterapeutstudenter fysisk aktivitet i högre grad 

samt med högre intensitet. Studien påvisade att en stor del av de andra studentgrupperna inte 

utförde fysisk aktivitet enligt rekommendationer trots vetskap om de hälsoeffekter som fysisk 

aktivitet medför. Den fysiska aktiviteten upplevdes av samtliga fysioterapeutstudenter vara en 

viktig del av livet och 98 % ägnade sig åt fysisk aktivitet även innan universitetstiden 

(Dąbrowska-Galas, Plinta, Dąbrowska, Skrzypulec-Plinta, 2013).   

 

Då fysisk aktivitet påvisade goda hälsoeffekter på såväl fysisk som psykisk hälsa är det intressant 

att ur ett fysioterapeutiskt perspektiv undersöka upplevda motiv och hinder till fysisk aktivitet. 

Då fysioterapeutstudenter befinner sig i en tid då många beteenden formas och då de inhämtar 

nya kunskaper via utbildningen finns det intresse av att undersöka fysioterapeutstudenters 

upplevelser av egna motiv och hinder till fysisk aktivitet och om detta påverkas av den nya 

fysioterapeutiska kunskapen.  
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka fysioterapeutstudenters upplevda motiv och hinder till 

fysisk aktivitet och om dessa påverkats av de fysioterapeutiska kunskaperna som erhållits under 

utbildningen. 

  

Metod 

Design och procedur 

Denna studie inriktade sig på den fysiska aktivitet som utförs i hälso- och prestationssyfte. En 

kvalitativ design användes i undersökningen för att klargöra upplevelser (Olsson & Sörensen, 

2011). 

Deltagare: Ett selektivt urval genomfördes. Mail med information och förfrågan om deltagande i 

studien skickades till fysioterapeutstudenter, detta för att enbart författarna skulle ha vetskap om 

vilka studenter som ville medverka. Förfrågan skickades även ut via sociala medier 

(fysioterapeutstudenternas facebookgrupp). Studenterna fick vid förfrågan ta del av ett 

informationsbrev (bilaga 1) där de fick vetskap om att studien skulle omfatta sex studenter och 

att de första som hörde av sig fick möjlighet att delta. I informationsbrevet framkom även 

information om studiens innehåll, intervjuernas genomförande, att studenterna när som helst 

kunde avbryta deltagandet eller välja att avstå från att svara på obekväma frågor samt att 

studenterna fick vara anonyma och att materialet enbart bearbetades av författarna och deras 

handledare. Nio studenter visade intresse av att delta. De sex första studenterna som ville delta i 

denna studie valdes ut för medverkan varav en rekryterades via mail och fem stycken via sociala 

medier. En student från termin två och fem studenter från termin sex medverkade. Fördelningen 

var jämn mellan män och kvinnor. Övrig information om deltagarna beskrivs inte p.g.a. 

igenkännande och etiska skäl.  

Inklusionskriterie: Studenter på fysioterapeutprogrammet vid LTU. Studenterna skulle ha 

genomfört minst en termin på fysioterapeutprogrammet eftersom de då har fått en viss 

grundläggande kunskap. 

 

Metod 

Datainsamling: Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer (Kvale, 1996) med tre 

öppna frågor som omfattade fysioterapeutstudenternas syn på sina motiv och hinder till fysisk 
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aktivitet och hur dessa påverkades av utbildningen (se intervjuguide i bilaga 2). Det område som 

berördes under intervjun var således enbart inom studiens syfte. Under intervjun följde 

författarna deltagarnas spår inom de tre områdena genom att ställa följdfrågor. Sex enskilda 

intervjuer genomfördes med de medverkande personerna och under intervjuerna fokuserade 

författarna på att låta deltagarna få ta plats under intervjun (Kvale, 1996). Intervjutiden var 10-25 

minuter. Vid intervjun medverkade båda författarna, varav en genomförde intervjun och en 

observerade och spelade in samtalet med ljudinspelare (Kvale, 1996). Inför intervjuerna skrev 

deltagarna på ett formulär om informerat samtycke. 

Analys: Efter denna datainsamling genomfördes en kvalitativ innehållsanalys (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2012) för sammanställning av resultatet och tolkning av texten. En 

analysenhet skapades genom transkription av allt som sades under intervjun. Analysenheten 

lästes och analyserades ett flertal gånger och författarna reflekterade över intervjuernas 

huvudsakliga innehåll. Meningsbärande enheter som innehöll relevant information för studiens 

syfte plockades ut och kondenserades för att bli mer lätthanterliga samtidigt som det väsentliga 

budskapet bevarades. Därefter sattes koder på de kondenserade meningsbärande enheterna för 

att, på ett logiskt sätt, beskriva deras innehåll. Dessa koder sammanfördes senare i olika 

kategorier. De olika kategorierna som framträdde innehöll således flera koder med liknande 

innehåll. Sedan skapades teman som sammanförde kategoriernas budskap (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012).  

  

Etiska överväganden 

Studiens risker och obehag övervägdes gentemot den nytta som studien kunde bidra med. Nyttan 

ansågs vara att en ökad insikt om egna motiv och hinder till fysisk aktivitet hos 

fysioterapeutstudenten kunde bidra med en förståelse för att även patienten kan uppleva hinder 

och motiv. Riskerna med studien var att fysioterapeutstudenterna kunde uppfatta ämnet som 

känsligt då de möjligtvis hade uppfattningen att fysioterapeuter lever som de lär och är mycket 

fysiskt aktiva. Detta kunde eventuellt medföra att studenterna upplevde obehag vid vissa 

intervjufrågor om de inte ansåg sig passa in i denna norm. I informationsbrevet, som skickas ut 

vid förfrågan, fick deltagarna all nödvändig information gällande studien, dess innehåll och 

genomförande samt information angående sekretess och anonymitet.  
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Resultat 

Utifrån studenternas berättelser utvecklades tre teman som beskrev studenternas syn på motiv 

och hinder till fysisk aktivitet och hur detta påverkades av kunskap inhämtad från utbildningen. 

Dessa teman var “Studenternas vardag och omgivningens påverkan”, “Tillfredställelse av 

träningsresultat och dess ofrivilliga hinder” och “Fysioterapeutiska tankar”. Under dessa teman 

framträdde åtta kategorier som omfattade studiens syfte. 
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Studentens vardagsliv och omgivningens påverkan 

Studenterna omgavs varje dag av kurskamrater med intresse för fysisk aktivitet vilket främst 

medförde en positiv påverkan. Deras vardag präglades dock av många aktiviteter och måsten 

som ibland prioriterades före fysisk aktivitet. Under temat studentens vardagsliv uppkom 

kategorierna “Umgängeskretsen - Är delad glädje dubbel glädje?” och “Bekvämligheten tar 

över”. 

  
Umgängeskretsen - Är delad glädje dubbel glädje? 

Studenterna uppskattade och motiverades av gemenskap och ett socialt utbyte i samband med 

fysisk aktivitet. Exempel på detta var att utgöra en del av ett idrottslag och att träffa kamrater och 

bekanta i samband med träningar på gym och träningsklubbar. Att planera träningsupplägg och 

gå till gymmet tillsammans med en annan person beskrevs som motiverande och upplevdes ge ett 

förbättrat träningsresultat, det kunde även ses som lättare att ta sig iväg och utföra fysisk aktivitet 

om ett pass planerades och skulle utföras tillsammans med någon annan. Några studenter beskrev 

även hur de motiverades av att gå i en träningsintresserad klass, detta då fysisk aktivitet var ett 

ämne som diskuterades från olika perspektiv samtidigt som detta ofta utfördes tillsammans med 

klasskamrater. Dessa studenter beskrev dock att gränsen var fin mellan motiv till fysisk aktivitet 

och en känsla av påfrestning och stress i samband med detta. Pressen till att utföra fysisk 

aktivitet kunde uppkomma genom jämförelse med andra studenters vältränade kroppar samt att 

de upplevde att de förväntades ha ett stort intresse av- och utföra regelbunden fysisk aktivitet. De 

belyste dock främst att detta var motiverande då det i de flesta fall kunde vändas till något 

positivt. Vissa studenter beskrev att deras relationer hade betydelse för utförandet av fysisk 

aktivitet. Svårigheter inom familjen eller påverkade relationer till vänner eller partners kunde 

såväl påverka graden av fysisk aktivitet vid engångstillfällen som under längre perioder. 

Studenterna belyste att motivationen höjdes när de levde i ett sunt förhållande med en partner 

som gav stöd och motiverade dem till fysisk aktivitet, tvärtom brast motivationen då det fanns 

bekymmer och minskat stöd i relationen. 
  
“Det känns som att det är ett ämne som man ändå pratar om i klassen, typ “jag var på det passet 

igår och det var ju bra” eller typ “jag har börjat springa nu”. Jag vet inte, det är väl fler 

studenter som tränar överlag men det känns som att det är fler i min klass (...) det kan ju va en 
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press också, men jag tror att i min klass, för det känns som att det flesta ändå är vana vid att 

träna och då tycker man ju om att träna.” - Deltagare 4 

  
“Man har halva sin bekantskapskrets på gymmet, så man träffar ju folk när man är där, ja och 

då får man ju en stor del av sitt sociala utbyte.” – Deltagare 5 

  
Bekvämligheten tar över 

Ett flertal av studenterna beskrev bekvämlighet och energibrist som hinder för fysisk aktivitet 

vilket innebar att viljan av att stanna hemma och ta det lugnt ibland vägde tyngre än 

motivationen till fysisk aktivitet. Studenterna upplevde att de ibland avstod på grund av att de 

kände efter för mycket och att fysisk aktivitet kunde bortprioriteras då det ibland kändes som ett 

för stort projekt att ta sig iväg. Väderförhållanden kunde även påverka utförandet då vissa 

studenter prioriterade att stanna hemma på grund av bristande motivation till följd av vädret. 

Avståndet till gymmet kunde påverka hur mycket studenterna utövade fysisk aktivitet. Ett längre 

avstånd till den form av fysisk aktivitet man ville utföra medförde mindre motivation vilket ledde 

till att den fysiska aktiviteten ibland kunde prioriteras bort. Vissa studenter upplevde dock att 

själva utbudet av olika träningsformer var motiverande då det fanns mycket att välja på. Ett stort 

utbud på nära håll ökade alltså motivationen. Studenterna upplevde att skolan tog upp mycket tid 

och att detta tillsammans med andra aktiviteter ibland behövde prioriteras före fysisk aktivitet då 

de inte orkade gå till gymmet då det hade så mycket annat för sig. Även om fysisk aktivitet var 

något som studenterna ville utföra, lades den ibland åt sidan vid exempelvis tentaperioder eller 

andra speciella aktiviteter. 

 

“Man känner efter lite för mycket tror jag ibland sådär, istället för att bara ta tag i det (...) om 

jag ska dit så kommer det ändå kosta energi att gå dit man ska packa och så, nej det känns 

lättare att vara hemma.” – Deltagare 3 

  
“Ibland är det mycket i skolan tillexempel och man har mycket andra grejer som händer runt om 

(...) som någon kompis som fyller år eller att man ska anordna någon sittning eller vad tusan 

som helst (...) jag prioriterar träning ganska högt men ibland är det ju saker man måste göra 

som att ha mycket i skolan och man måste plugga.” – Deltagare 2 
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Tillfredsställelse av resultat och dess ofrivilliga hinder 

Studenterna motiverades och upplevdes få en inre tillfredställelse av fysisk aktivitet genom att de 

mådde bättre såväl fysiskt som psykiskt samt blev mer nöjda med sig själva. Utförandet av fysisk 

aktivitet förhindrades när kroppen inte fungerade tillfredställande. I temat tillfredsställande av 

resultat och dess ofrivilliga hinder framkom kategorierna “Känslan av välmående - en drivkraft”, 

“Att förbättra styrka och kondition motiverar”, “Fräsch, fit och i form” och “Kroppsliga 

begränsningar”. 
  
Känslan av välmående - en drivkraft 

Studenterna uppgav att fysisk aktivitet gav dem en tillfredsställelse både för stunden och i 

vardagen. De beskrev att fysisk aktivitet kunde ge en positiv påverkan på den psykiska hälsan då 

de blev piggare, fick en ökad mental energi och då fysisk aktivitet även hjälpte till att rensa 

huvudet på tankar. Vissa studenter beskrev att utförandet av fysisk aktivitet kunde minska deras 

dåliga samvete som uppkom när de var stillasittande. Några uppgav att fysisk aktivitet var 

motiverande då det underlättade vardagen, förbättrade sömnen samt reglerade hungerkänslor 

vilket bidrog med en känsla av välmående. Att fysisk aktivitet bidrog till ökad energi upplevdes 

vara en stor motivationsfaktor. 
  
“Det är ju jätteskönt att bara vara ute och springa långt och rensa skallen.” – Deltagare 5 

  
“Så länge jag rör mig och håller igång känner jag mig mjukare i kroppen och det funkar bättre i 

vardagen helt enkelt.” – Deltagare 6 

   
Att förbättra styrka och kondition motiverar 

Att se förbättrade träningsresultat gällande styrka och kondition var något som motiverade 

studenterna till fysisk aktivitet. Vetskapen om att detta gav effekt upplevdes bidra till utförandet, 

samtidigt som en känsla av utebliven förbättring kunde bidra till minskat intresse för fysisk 

aktivitet. Att följa ett träningsprogram och ha struktur för hur passen skulle utföras sågs som 

motiverande och upplevdes vara tidseffektivt och kunde medföra ett förbättrat resultat. Några av 

studenterna belyste även vikten av rehabilitering vid skador och upplevde att de kunde bli 

motiverade till fysisk aktivitet då de ville återfå funktion i skadade områden. Även utövande av 
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fysisk aktivitet för att undvika och förebygga skador beskrevs som viktigt. Fysisk aktivitet kunde 

även utföras för att förbättra sina resultat i tävlingssyfte gentemot andra, både i lagsporter och 

individuellt. En student beskrev att det var motiverande att uppnå resultat för att kunna få 

uppmärksamhet för sina bedrifter. 
  
“Ja, konditionsträning är väl mer för att kunna få en bra tid på milen till sommaren. det är väl 

mer i tävlingssyfte i så fall (...) ja men jag tror det ändå har med att få uppmärksamhet att 

göra.” – Deltagare 1 

  
“Annars hade man ju inte orkat plåga sig om man visste att det inte gav nån effekt.”  

– Deltagare 3 

  
Fräsch, fit och i form 

Utförandet av fysisk aktivitet kunde motiveras av en vilja att förbättra sitt utseende, många av 

studenterna ville känna sig snyggare och fräschare i allmänhet. De ville både förbättra utseendet 

och jämföra detta med sig själv samt få ett fördelaktigare utseende jämfört med andra. De lyfte 

fram betydelsen av att hålla sig i form och inte gå upp i vikt, detta i syfte att behålla sitt utseende 

och känna sig snyggare. Fysisk aktivitet utfördes även med syfte att gå ner i vikt och bli mer 

vältränad och för att känna sig finare och kunna bära upp klädesplagg. 

  
“Men sen klart man vill ju träna för att inte gå upp i vikt liksom det är ju lite utseende (...) man 

vill hålla sig ganska fit tänker jag (...) man vill ju se vältränad eller typ tränad ut för att det är ju 

generellt sett snyggt att vara tränad, det ser sunt ut, man ser stark ut (...) jag tror att det har med 

självförtroende och självbild att göra (...) jag vill se bra ut på det viset att jag kan ha de kläder 

jag vill.” – Deltagare 3 

 

“Det är väl inte direkt min hälsa jag tänker på främst utan det är väl mer att se bättre ut än 

andra om man ska jämföra så.” – Deltagare 1 
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Kroppsliga begränsningar 

Skada och sjukdom uppgavs av de flesta studenterna vara faktorer som ofrivilligt förhindrade 

och påverkade utförandet av fysisk aktivitet vilket ledde till nedsatt tillfredsställelse. Enligt 

studenterna kunde skada och sjukdom minska motivationen mot deras vilja vilket kunde medföra 

att utförandet skedde mindre regelbundet, i vissa fall bidrog det även till att det var omöjligt att 

utföra någon typ av fysisk aktivitet. 

 

“Nej inte lagt det på is, men man är ju inte lika motiverad, som när jag hade min xxxx, då kunde 

man ju knappt ta sig ur sängen.” – Deltagare 5 

  
“Nej inte nu, nu har jag varit frisk i ett halvår ungefär. Innan var jag mycket sjuk, men nu har 

jag kunnat träna kontinuerligt.” – Deltagare 1 

  
Fysioterapeutiska tankar - Att leva som man lär 

Studenterna hade förväntningar på yrkesrollen som kommande fysioterapeuter vilka uppkom och 

påverkades av de kunskaper och den kliniska erfarenhet de erhöll under utbildningen. I detta 

tema ingick kategorierna “Att uppfylla förväntningar som blivande fysioterapeut” och 

“Kunskapsinsikter inspirerar”. 
  
Att uppfylla förväntningar som blivande fysioterapeut 

Några studenter motiverades till fysisk aktivitet då de ville leva upp till sin yrkesroll och vara en 

förebild för sina patienter. Då de skulle motivera andra till träning ansåg de det vara 

betydelsefullt att själv utföra fysisk aktivitet. För att kunna instruera övningar för patienter ansåg 

de att det var av stor vikt att man som fysioterapeut själv orkar utföra dem, vilket underlättades 

om de själva utförde fysisk aktivitet i sin vardag. Vissa studenter upplevde även att de hade 

mindre förtroende för en fysioterapeut som såg ohälsosam ut och ville därför själva vara 

vältränade för att visa att de lever som de lär. De ansåg även att det var en självklarhet att som 

fysioterapeut vara intresserad av fysisk aktivitet. Att yrket har så stort fokus på fysisk aktivitet 

ansåg studenterna i de flesta fall vara motiverande eftersom de själva var intresserade av detta, 

men i vissa fall kunde detta dock upplevas som en press då de tänkte på att patienternas 

förtroende för dem minskade om de inte levde upp till det de förespråkar. 
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“Man kan ju inte säga att det är jätteviktigt att träna och sen så gör man det inte själv liksom, 

det är väl inte så att man är tvingad till det så, men att man känner att man vill det och att det är 

viktigt (...) Och om man ska visa övningar att man själv orkar och vet hur man ska göra (...) man 

blir motiverad av det själv också.” – Deltagare 4 

 

”Man vill se ganska fit ut eller i alla fall se någorlunda sånär tränad ut (…) om inte jag ser 

tränad ut så kommer inte patienten vilja träna, det är en motivation men det kan också vara en 

press (...) om man har en sjukgymnast som är gravt överviktig som säger att det är jätteviktigt att 

röra på sig så blir det ju lite “amen hur mycket rör du på dig?” – Deltagare 3 

  
Kunskapsinsikter inspirerar 

Studenterna lyfte fram att de, sedan de påbörjat sina studier inom fysioterapi, hade fått en ökad 

medvetenhet vid utförandet av träningsövningar samt en ökad kunskap och förståelse för 

skaderisker och vikten av att träna mer allmän träning. Studenterna började sedan utbildningens 

start tänka mer på vilka övningar de utförde och hur de skulle utföra dem på ett riktigt sätt. De 

belyste att de lagt till vissa övningar till följd av de fysioterapeutiska kunskaperna de fått samt att 

de experimenterat med olika träningsupplägg. Kunskapsinsikterna om kroppen medförde att 

vissa studenter ville utföra fysisk aktivitet för att träna upp vissa muskelgrupper och förebygga 

framtida problematik. En student uppgav att den fysioterapeutiska kunskapen även hade medfört 

att den fysiska aktiviteten utfördes oftare. Studenterna upplevde att de hade fått en ökad 

medvetenhet om träningens hälsoeffekter på kort och lång sikt vilket motiverade dem till fysisk 

aktivitet. De hade en klar insikt om att fysisk aktivitet var något som var bra för dem och detta 

försökte de påminna sig om när motivationen tröt. 

  
“Nä men just att man ser vad som är problemet, tidigare kunde man kanske inte sett att mina 

axlar står på olika höjd, att man måste träna serratus anterior. Och massa sådana grejer som 

man inte kan sätta fingret på, men förmodligen är man mycket mer medveten.” – Deltagare 5 

  
“Och sen kanske faktiskt att jag tar tränar lite oftare (...) Jag tror man ser nyttan med det i alla 

fall (...) man har läst att det sänker blodtrycket och blodfetter och minskar stress (...) Så tänker 

jag att man blir friskare.” - Deltagare 3 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Metoden visade sig vara relevant för att kunna presentera ett resultat som svarade på studiens 

syfte. Vid kvalitativ forskning ska en studies resultat sträva efter att vara så trovärdigt som 

möjligt (Graneheim & Lundman, 2004). Inför rekryteringen diskuterades deltagarnas 

urvalskriterier såsom ålder, kön och aktivitetsgrad i förhållande till motivationsfaktorer för fysisk 

aktivitet. Vid diskussionen ansågs detta inte ha någon betydelse då författarna inte ville jämföra 

motivationsfaktorer mellan olika grupper utan ville se studenterna som individer (oavsett kön 

och ålder) och presentera ett övergripande resultat av fysioterapeutstudenternas upplevelser som 

grupp. Motivationen för fysisk aktivitet ansågs snarare bero på individens erfarenheter än dess 

kön och ålder. Det kan även förmodas att alla studenter upplever någon slags påverkan på 

motivationen oavsett träningsmängd. Inför rekryteringen diskuterades även deltagargruppens 

storlek vilket är en viktig aspekt för studiens giltighet (credibility). Vid denna diskussion 

bedömdes det vara lämpligt att låta sex studenter medverka i studien, detta då deltagargruppens 

storlek ska vara stor nog att kunna besvara syftet på ett relevant sätt och tillräckligt liten för att 

innehållet ska få ett djup och kunna ge detaljerad information (Patton, 1987). Författarna 

upplevde att sex deltagare skulle kunna uppfylla detta. Mängden av insamlad data från 

intervjuerna upplevdes vara tillräcklig för att besvara studiens syfte på ett trovärdigt sätt då 

studenternas berättelser var liknande och kunde sammanföras i teman och kategorier. Vid 

rekryteringen av deltagare informerades studenterna om att sex personer fick möjlighet att 

medverka i studien och att de som svarade först blev utvalda. Nio studenter svarade på förfrågan, 

vilket betydde att alla studenter som ville medverka inte valdes ut. Författarna bedömer detta 

vara etiskt försvarbart då studenterna hade fått information om möjligheterna inför medverkan. 

Av de sex studenter som medverkade i studien läste en student i termin två och fem studenter i 

termin sex. De fem studenterna som läste i termin sex var kurskamrater med författarna vilket 

kan ha påverkat studiens resultat.  Det kan anses ha påverkats i en positiv bemärkelse då dessa 

deltagare var bekanta med författarna vilket kan ha medfört att studenterna kände sig mer 

avslappande och bekväma med att svara på intervjufrågorna och därmed vågade berätta mer om 

sina upplevelser. Det finns även risk för att resultatet kan ha påverkats på det sätt att deltagarna 

inte kände för att dela med sig av viss information eftersom de var bekanta med författarna, detta 
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då författarna tänker att vissa personer kan ha lättare att öppna sig för en främmande person som 

de inte har någon tidigare relation till. 

 

Kvale (1996) användes vid förberedelse inför datainsamlingen för att skaffa upplysning om 

genomförandet av intervjuer då betydelsefull vetskap om öppna frågor, följdfrågor, intervjuernas 

upplägg och ljudinspelning kunde fås. Då datainsamlingen innebar intervjuer framkom 

studenternas spontana svar och fördjupade upplevelser vilket var efterfrågat. Författarna lade inte 

någon personlig värdering i deltagarnas svar för att inte påverka deltagarna. Intervjuguiden 

utgick från tre frågor för att följdfrågor skulle kunna ställas inom de spår som studenterna 

påbörjade. På detta sätt framkom en djupare förståelse av studenternas upplevelser. Det material 

som sedan erhölls från datainsamlingen var kopplat till syftet vilket främjar studiens giltighet 

(credibility) (Polit & Hungler, 1999).  Författarna har dock insikt om att detta är deras första 

arbete inom kvalitativ forskning och att de inte har någon tidigare erfarenhet av att genomföra 

intervjuer i liknande syften. Under datainsamlingens process utvecklades intervjutekniken och 

bättre följdfrågor kunde ställas under tidens gång för att få ut mer information om studenternas 

upplevelser och erfarenheter. Trots detta finns det troligen ytterligare information att hämta hos 

studenterna inom detta område, större erfarenhet av intervjuteknik kunde kanske ha gett vidare 

information som hade varit intressant att presentera i denna studie. 

 

För att analysera materialet från datainsamlingen genomfördes en kvalitativ innehållsanalys då 

denna vanligen används inom vårdvetenskap (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Under detta 

arbete upplevdes det vara hanterbart att transkribera, plocka ut meningsbärande enheter, 

kondensera samt sätta koder på materialet. Innehållsanalysens process ansågs således vara tydlig 

att följa. För att besvara syftet och presentera ett trovärdigt och giltigt (credibility) resultat 

plockades meningsbärande enheter av lämplig storlek ut då väsentlig resultatinformation kan 

falla bort om meningsenheterna innehåller för lite eller för mycket information (Graneheim & 

Lundman, 2004). Det ansågs vara en utmaning att sätta ihop koderna i passande kategorier och 

teman då resultatet av intervjuerna gav stor spridning av studenternas erfarenheter. För att öka 

trovärdigheten (confirmability) och överförbarheten (transferbility) och påvisa att kategoriernas 

beskrivning och innehåll överensstämmer med uttalandet från deltagarna presenterades en 

välbeskriven text samt citat från deltagarna som speglade detta (Graneheim & Lundman, 2004; 
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Polit & Hungler, 1999). Författarnas handledare har under processens gång läst och reflekterat 

över studiens genomförande och innehåll samtidigt som medverkande deltagare bekräftar 

igenkännande från resultattext och citat. Författarna, som själva är studenter inom fysioterapi, 

har insikt om att deras förståelse, erfarenheter och egna uppfattningar kan ha påverkat 

dataanalysens resultat. Emellertid har författarna (sett från deras personliga perspektiv) kommit 

fram till samma resultat vilket kan anses bidra till ökad trovärdighet. 

 

I metoddelen gavs en klar och distinkt beskrivning av urval, datainsamlingen och 

analysprocessen. Genom detta kan ytterligare studier genomföras för att se om liknande resultat 

kan erhållas och om resultatet kan överföras på andra grupper (Polit & Hungler, 1999). Väl 

beskrivna karaktärsdrag är att föredra för att studien ska kunna göras om på en liknande grupp 

(Polit & Hungler, 1999). Författarna valde att enbart beskriva könsfördelningen p.g.a. etiska skäl 

då risken för igenkänning och identifiering av deltagarna annars är hög. Författarna har en tanke 

om att individer som lever i samma miljö och har likartad kunskap kan påverkas av varandra och 

få liknande värderingar men anser det vara upp till läsaren att själv bedöma studieresultatets 

överförbarhet. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet speglar studiens syfte då studenternas upplevda motiv och hinder till fysisk aktivitet 

kunde ses. Även fysioterapiutbildningen påverkade vissa motiv till fysisk aktivitet. Ingen tidigare 

forskning inom just detta område kunde hittas men forskning om universitetsstudenters upplevda 

motiv och hinder till fysisk aktivitet finns. Resultat av denna tidigare forskning påvisade att 

vanliga hinder till fysisk aktivitet var brist på energi och tid (Anshel, 2006; Kulavic et al., 2013; 

Shafie et al., 2013) och dålig tillgång/transport till träningsanläggning (Anshel, 2006). Liknelser 

till denna forskning kan ses i denna studies resultat då fysioterapeutstudenterna upplevde att 

energi- och tidsbrist samt avstånd och väderförhållanden påverkar motivationen och kan hindra 

utförandet av fysisk aktivitet. Denna studie visade även på att gemenskap och glädje samt 

relationers påverkan på individen har stor betydelse för motivationen till fysisk aktivitet. Detta 

har även tidigare påvisats då hinder för fysisk aktivitet kan vara otillräckligt stöd från 

omgivningen (Anshel, 2006; Kulavic et al., 2013; Shafie et al., 2013) samt att den fysiska 

aktiviteten inte upplevs rolig att utföra (Anshel, 2006). Liknelser kunde även ses mellan Self-
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Determination Theory och de resultat som framkom i denna studie, detta då studenterna 

motiverades av såväl inre som yttre faktorer. Författarna valde att lyfta denna teori då den har en 

tydlig koppling till fysisk aktivitet och då modellen kunde användas för att få en djupare 

förståelse för studenternas olika slags motivation till fysisk aktivitet (Deci & Ryan, 1985; Sebire, 

Jago, Fox, Edwars & Thompson, 2013). De inre motivationsfaktorerna som 

fysioterapeutstudenterna upplevde i denna studie var att den fysiska aktiviteten kändes rolig och 

p.g.a. av att det gav ett socialt utbyte. Detta påminner om tidigare forskningsresultat som 

påvisade att de inre faktorerna som upplevdes hos universitetsstudenter i samband med fysisk 

aktivitet var just att aktiviteten ansågs rolig att utföra (Egli et al., 2011; Pritchard & Beaver, 

2012). 

 

Forskning visade att de yttre motivationsfaktorerna till fysisk aktivitet som visat sig hos 

universitetsstudenter var viljan att gå ner i vikt och förbättra sitt utseende (Egli et al., 2011; 

Pritchard & Beaver, 2012) men det visade sig även att oro över utseende kan påverka 

motivationen negativt (Shafie et al., 2013). Viljan att gå ner i vikt och förbättra sitt utseende 

(Egli et al., 2011) liknar fysioterapeutstudenternas berättelser då de flesta uttryckte att 

viktnedgång i syfte att förbättra sitt utseende var en stor motivationsfaktor. Detta påminner om 

identified regulation (Ryan & Deci, 2000). Författarna menar att det inte är förvånande att några 

av dessa studenter upplever utseende som ett betydelsefullt resultatmål, detta med tanke på att 

information om hur man kan förbättra sitt utseende med träning ständigt sänds ut via massmedia. 

Andra exempel på denna typ av yttre motivation var att fysioterapeutstudenterna strävade efter 

att minska risken för sjukdom och öka välmående på kort och lång sikt vilket även tidigare 

forskning påvisade (Egli et al., 2011; Pritchard & Beaver, 2012). Många studenter uttryckte att 

förbättrade träningsresultat var motiverande, exempelvis förbättrad styrka och kondition. Även 

detta anses kunna kopplas ihop med identified regulation (Ryan & Deci 2000). En student 

utförde fysisk aktivitet för att dämpa sitt dåliga samvete, vilket kan liknas vid introjected 

regulation (Ryan & Deci, 2000). Då denna typ av motivation är en av de fyra grundpelarna inom 

yttre motivation (Deci & Ryan, 2000) anser författarna att det är spännande att endast en student 

motiverades till fysisk aktivitet för att undkomma emotionella konsekvenser och funderar på om 

detta kan upplevas hos fler personer än vad som uttryckts i denna studie. External regualtion 

(Ryan & Deci, 2000) kunde ses hos fysioterapeutstudenterna då ett antal av dem belyste vikten 
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av att ha någon som övertalade dem till att följa med till exempelvis gymmet när deras 

motivation var låg. Påtryckningar från omgivningen kunde även urskiljas i den miljö 

fysioterapeutstudenterna befann sig i då det ibland kunde upplevas som en lätt press att omges av 

träningsintresserade klasskamrater. När man är en del av en grupp som har tydliga normer och 

åsikter kan det finnas svårigheter för individen att hävda andra intressen i rädsla för att känna 

skam inför gruppen, detta medför att anpassning till aktuella normer föredras (Olofsson & 

Sjöström, 1993). Den upplevda pressen kunde även påverkas av viljan att leva upp till sin 

yrkesroll, d.v.s. studenterna ville se hälsosamma och vältränade ut för att leva upp till den bild de 

trodde att patienterna hade på en fysioterapeut. De flesta studenterna hade en bild av att 

fysioterapeutens kompetens beror på dess kroppstyp och utseende och att ett förtroende lättare 

skapas mellan fysioterapeut och patient om fysioterapeuten lever upp till bilden som vältränad 

och hälsosam. Enligt litteraturen är det av betydelse att skapa förtroende i sin yrkesroll för att 

lyckas med sin uppgift. Det har också påvisats att fysiskt attraktiva personer är mer övertygande 

än personer som är mindre attraktiva (Angelöw & Jonsson, 2010). Detta stämmer överens med 

studenternas åsikter om att vältränade personer är mer attraktiva.  
  
Fysioterapeutstudenterna påvisades i denna studie ha fått en ökad kunskap i samband med 

utbildningen vilket medförde att de hade goda insikter om de positiva effekter som fysisk 

aktivitet medför. Detta anser författarna kunna bidra till att studenterna får nya värderingar i 

samband med fysisk aktivitet och därför utför aktiviteten frivilligt vilket påminner om integrated 

regulation (Ryan & Deci, 2000). 

 

Tidigare forskning påvisade att såväl fysioterapeuter som fysioterapeutstudenter utför fysisk 

aktivitet mer frekvent än andra medicinska yrkesgrupper och studenter (Chevan & Haskvitz 

2010; Dąbrowska-Galas et al., 2013) samt att majoriteten av dem ägnar sig åt regelbunden fysisk 

aktivitet (Black et al., 2012). Fysioterapeutstudenterna i denna studie upplevde även att de är mer 

fysisk aktiva än andra studenter. Författarna antar att detta kan bero på såväl ett intresse och en 

ökad kunskap om fysisk aktivitet som en påverkan från den miljö de befinner sig i. Påtryckningar 

för att leva upp till sin yrkesroll samt en ständig påminnelse om andras träning och deras resultat 

antas vara en del i vad som motiverar just denna grupp av fysioterapeutstudenter till fysisk 

aktivitet. Ytterligare forskning om fysioterapeutstudenters upplevda motiv och hinder till fysisk 
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aktivitet behövs för att få ett större perspektiv på målgruppen då detta resultat endast visar vad 

sex fysioterapeutstudenter på Luleå Tekniska Universitet upplever.  
 

Studiens resultat skulle kunna implementeras i den kliniska verksamheten då fysioterapeuten i 

möte med patienter kan ha detta resultat i åtanke vid diskussioner kring patienters upplevda 

motiv och hinder, exempelvis inför en träningsperiod. Insikten om hur till exempel 

väderförhållanden, tidsbrist samt avstånd och tillgång till träningsanläggning kan påverka 

utförandet av fysisk aktivitet kan hjälpa fysioterapeuten att anpassa patienternas träningsprogram 

efter detta. Även insikter om vilka motivationsfaktorer som kan upplevas, så som gemenskap och 

glädje i samband med fysisk aktivitet, kan vägleda fysioterapeuten i utformandet av 

träningsprogram som motiverar patienten.  

 

Konklusion 

Studiens resultat visade att vardags- och omgivningsfaktorer påverkade 

fysioterapeutstudenternas motivation och hinder till fysisk aktivitet. Detta innefattade 

umgängeskretsen, väderförhållanden, tid och tillgång till träningsanläggning. Studenternas 

tillfredsställelse gällande välmående, träningsresultat och utseende ökade av fysisk aktivitet 

samtidigt som kroppsliga begränsningar påverkade tillfredställelsen negativt. Studenterna ville 

leva upp till förväntningar inför yrket som fysioterapeuter vilket motiverande dem samtidigt som 

det hos vissa studenter kunde upplevas som en lätt press. Studenterna inspirerades till fysisk 

aktivitet på grund av de nya kunskaper de inhämtat i samband med utbildningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

Referenslista                                                                                   

 

Angelo ̈w, B & Jonsson, T. (2000). Introduktion till socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur   
 

Anshel, H. M. (2006). Applied Exercise Psychology. New York: Springer Publishing Company, 

Inc. 
  
Black, B., Marcoux, B. C., Stiller, C., Xianggui & Gellish, R (2012). Personal Health Behaviors 

and Role- Modeling Attitudes of Physical Therapists and Physical Therapist Students: A Cross-

Sectional Study. Physical Therapy, 92 (11), 1419-1436 

  
Chevan, J & Haskvitz, E.M. (2010). Do as I do: Exercise habits of physical therapists, physical 

therapist assistants, and student physicaltherapists. Physical Therapy, 90 (5), 726-734. 
  
Dąbrowska-Galas, M., Plinta., Dąbrowska, J & Skrzypulec-Plinta, V. (2013). Physical Activity 

in Students of the Medical University of Silesia in Poland. Physical Therapy, 93 (3), 383-92. 

doi: http://dx.doi.org/10.2522/ptj.20120065  
 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human 

behavior. New York: Plenum 

  
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. 

Nebraska Symposium on Motivation, 38, 237-288.  

  
Egli, T., Bland, H. W., Melton, B. F., & Czech, D. R. (2011). Influence of age, sex, and race on 

college students' exercise motivation of physical activity. Journal of American college health, 59 

(5), 399-406.   

  
FYSS (2014). Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna. Hämtad 2014-01-08 från 

http://www.fyss.se/rekommendationer-for-fysisk-aktivitet/ 

 



 24 

Graneheim, U.H & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24 (2), 

105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001  

     

Granskär, M & Höglund-Nielsen, B. (2012). Tillämpad kvalitativ forskning inom  hälso- och 

sjukvård. Lund: Studentlitteratur 
  
Greene, G. W., Schembre, S. M., White, A. A., Hoerr, S. L., Lohse, B., Shoff, S & Blissmer, B. 

(2011). Identifying clusters of college students at elevated health risk based on eating and 

exercise behaviors and psychosocial determinants of body weight. Journal of the American 

Dietetic Association, 111 (3), 394-400.  
  
Hassmén, P. & Hassmén, N. (2005). Hälsosam motion: lindrar nedstämdhet och depression. 

Stockholm: SISU idrottsböcker. 

  
Karolinska Universitetssjukhuset (2013). Sjukgymnastikkliniken. Hämtad 2014-01-08, från 

http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Sjukgymnastikkliniken 

  
Kulavic, K., Hultqvist, C.N., McLester, J.R. (2013). A Comparison of Motivational Factors and 

Barriers to physical Activity Among Traditional Versus Nontraditional College Students. 

Journal of American College Health, 61 (2), 60-66 

 

Kvale S. (1996) InterViews – an introduction to qualitative research inter- viewing. Thousand 

Oaks, CA: Sage Publications   

  
Lindwall, M. (2010). ”Fysisk aktivitet: Ett av de enklaste sätten att skydda hjärna och hjärta hos 

äldre?”. Socialmedicinsk Tidskrift, 87 (3), 232-40. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev till respondenter 

Hej du som läser till sjukgymnast/fysioterapeut! 
  
Vi söker nu sex studenter att intervjua till vårt examensarbete och skulle bli jätteglad om du ville 
delta. Vi är studenter i termin sex vid Luleå Tekniska Universitet. Vi kommer, som 
examensarbete inom sjukgymnastik, genomföra en studie om vad som påverkar 
sjukgymnaststudenters fysiska aktivitetsnivå. 
  
Du har fått detta brev för att du läser till sjukgymnast vid Luleå Tekniska Universitet och har 
studerat minst en termin. Vi vill intervjua dig om dina motiv och hinder till fysisk aktivitet och ta 
reda på om dessa påverkats av dina sjukgymnastiska kunskaper. Vi ser gärna att du deltar i vår 
studie oavsett hur ofta du motionerar/tränar. Vi kommer båda att medverka vid intervjun som 
beräknas ta upp till 30 minuter. Denna kommer att spelas in med ljudinspelare, endast vi kommer 
att ha tillgång till detta material. När rapporten är klar raderar vi ljudinspelningen. När vi skrivit 
ner intervjun kommer allt som kan knytas till dig som person att raderas. Citat från dig kommer 
att finnas med i resultatet men dessa kommer inte att kunna härledas till dig som person. Alla 
frågor är frivilliga att svara på och du kan när som helst avbryta intervjun, du behöver i så fall 
inte ange anledning till detta. Du kommer att få ta del av den färdiga studien på LTU:s hemsida 
senare i vår http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html. 
Om du vill medverka i studien svarar du på detta mail så att vi kan planera in en tid som passar 
dig. De sex första som vill delta kommer att få medverka i studien. Har du ytterligare funderingar 
så svarar vi gärna på frågor via mail eller telefon. 
  
Många människor upplever hinder till att utföra fysisk aktivitet och strävar efter att hitta sin 
motivation till detta. Förhoppningsvis kan detta bidra med ökad kunskap om vilka hinder och 
motiv som kan påverka fysisk aktivitet. Denna insikt om egna motiv och hinder kan ge 
sjukgymnasten en förståelse för att även patienten kan uppleva hinder och motiv. 
  
Kristin Carlson, Sjukgymnastprogrammet termin sex, kurs S0001H 
E-post: kricar-1@student.ltu.se 
Tel: 073-XXX XX XX 
Kristin Carlson _______________________________________ 
  
Elsa Seppä, Sjukgymnastprogrammet termin sex, kurs S0001H 
E-post: elssep-1@student.ltu.se 
Tel: 073-XXX XX XX 
Elsa Seppä __________________________________________ 
  
Handledare Jenny Röding, universitetslektor 
E-post: jenny.roding@ltu.se 
Tel: 0920- 49 39 04 
Jenny Röding _____________________________________ 
 
 



 27 

Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
  

 

1. Kan du berätta om vad som motiverar dig till motion/träning? 

  
2. Kan du berätta om vilka hinder som du kan uppleva till motion/träning? 

  
3. Kan du berätta om din motivation till motion/träning har förändrats och i så fall på vilket sätt, 

sedan du började på fysioterapeututbildningen? 

 
  
  
  
 


