
2010:110 

C - U P P S A T S

Motivation till fysisk aktivitet

 Emma Hammas
 Carina Thimberg

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Sjukgymnastik 

Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för Sjukgymnastik

2010:110  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--10/110--SE



 

 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

Institutionen för hälsovetenskap 

Sjukgymnastprogrammet, 180 Hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivation till fysisk aktivitet 

 

 

 

 

Emma Hammas  

Carina Thimberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete i sjukgymnastik, 15 Hp 

Kurs: S0001H 

Termin: Vårtermin 2010 

Handledare: Universitetsadjunkt Anna-Karin Lindqvist  

Examinator: Universitetslektor Peter Michaelson, Universitetslektor Jenny Röding 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill rikta ett varmt tack till vår handledare 

Anna-Karin Lindqvist för uppmuntran, stöd och engagemang! 

Tack även till vår opponent & examinator för den konstruktiva 

kritiken. 

 

Slutligen vill vi tacka alla informanter som har gjort den här 

studien möjlig! 



3 

 

Motivation till fysisk aktivitet 
 

Motivation for physical activity 

 

Hammas, E. & Thimberg, C. 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

Institutionen för hälsovetenskap 

 

Inledning: Fysisk aktivitet och motivation i kombination spelar en viktig roll i det 

sjukgymnastiska arbetet. Fysisk aktivitet bidrar till ett flertal positiva effekter och för att 

undersöka vad som motiverar individer kan kategoriseringar vara till hjälp. Mycket av dagens 

hälsoarbete kretsar även kring de två snarlika begreppen prevention och hälsopromotion vilka 

kan vara en bidragande motiverande faktor till varför individer är fysiskt aktiva. Syfte: Syftet 

med studien var att undersöka vad som motiverade individer till att vara fysiskt aktiva, 

motsvarande eller överstigande rekommendationen för fysisk aktivitet. Metod: Sju anställda 

vid LTU som var medlemmar i StiL intervjuades. Materialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys inspirerad av Graneheim & Lundman, 2004. Innehållet utvärderades i fem 

kategorier. Resultat: Informanterna inspirerades både av inre och yttre faktorer. De mest 

framträdande kategorierna var att känna glädje och tillfredsställelse, att hålla sig frisk och 

stoppa åldrande samt det sociala sammanhanget. Sammanfattning: Motivation till fysisk 

aktivitet är individuellt. Det som framgår i denna studie är att informanterna främst motiveras 

av de fysiska och psykiska effekterna samt det sociala sammanhanget. 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet. Hälsa. Motivation.
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Inledning 

Begreppet hälsa definieras som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt, emotionellt och 

socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning (World 

Health Organization, 1948). Mycket av dagens hälsoarbete kretsar kring de två snarlika 

begreppen prevention och hälsopromotion (Johansson, Weinehall, Emmelin, 2009). Vid 

prevention fokuserar man på att förebygga sjukdom samt ohälsa och motverka att det ska 

uppkomma igen. Primär prevention innebär att undanröja sjukdomsorsaker innan sjukdom i 

någon form har uppstått (Orth-Gomér, 1999). Sekundär prevention innebär att förebygga 

återfall eller försämring hos de som redan insjuknat. Hälsopromotion innebär att främja och 

bevara hälsa. Det inriktar sig på att utveckla hälsa som en resurs i vardagen (Winroth & 

Rydqvist, 2008).  

 

Det är vetenskapligt belagt att det finns ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och hälsa 

(Department of Health, Physical Activity, Health Improvement and Prevention, 2004). Vad 

som däremot är mindre klart är hur individen på bästa sätt kan motiveras till fysisk aktivitet. 

Enligt en undersökning (omfattande cirka 1 000 svarande i åldrarna 16–79 år) utförd av 

Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier 2002 trodde tre av fyra tillfrågade 

att en person behöver vara fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag för att det ska bidra till en 

god hälsa (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2007). Enligt samma undersökning 

var det emellertid betydligt färre som uppgav att de faktiskt var fysiskt aktiva i sådan 

utsträckning. Kunskapen finns med andra ord, men avspeglas inte alltid i levnadsvanorna 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2007). 

 

Fysisk aktivitet innebär all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning, det har många 

positiva yttringar på kroppen, dess organ och vävnader (Haksell, 2007). En rad 

fysiologiska/medicinska effekter såsom sänkt blodtryck, förbättrad hjärtkapacitet, minskad 

dödlighet och förbättrad metabolism kan uppnås (Eriksson, 2010). Det finns även studier som 

visar att fysisk aktivitet har goda effekter på den mentala hälsan och välbefinnandet (Fox, 

1999). Detta förutsatt att den fysiska aktiviteten är regelbunden, vilket kan vara svårt att mäta 

objektivt. FYSS, fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, är ett 

samarbetsprojekt mellan YFA, yrkesföreningar för fysisk aktivitet och FHI, Statens 

folkhälsoinstitut, de enades 2001 om en ny svensk rekommendation för fysisk aktivitet 

(Statens folkhälsoinstitut, 2008). Rekommendationen innebär att man dagligen bör utföra 30 
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minuters fysisk aktivitet i måttlig intensitet, t.ex. en rask promenad, alternativt utföra 

högintensiv fysisk aktivitet minst tre gånger per vecka (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

Orsakerna till att personer uppfyller de rekommendationer som finns är individuella, en 

anledning kan bero på om intresset ligger i att förebygga sjukdom eller att främja hälsa. 

Anledningen till inaktivitet kan bero på bristande kunskap, tid, motivation eller orkeslöshet. 

Individens tillit till den egna förmågan att förändra sitt beteende, self-efficacy, är en 

betydelsefull främjande faktor för att uppnå en ökad fysisk aktivitetsnivå (Statens beredning 

för medicinsk utvärdering, 2007). 

 

Motivation kan definieras som de faktorer hos individen som väcker, upprätthåller och riktar 

beteendet mot olika mål (Nationalencyklopedin, 2010). Det finns olika teorier om motivation 

som beskriver varför vi över huvud taget beter oss som vi gör. Gard (2002) beskriver 

motivationsteorier, dessa är uppdelade i två grupper de endogena samt de exogena. Dessa kan 

till stor del kopplas samman med motivation till fysisk aktivitet. Duncan et al. (2010) skriver i 

sin rapport om betydelsen av att försöka förstå vad som motiverar individer till fysisk aktivitet 

för att få fler att vara det. 

 

Exogena teorier innebär yttre påverkan av andra människor genom organisatoriska och sociala 

faktorer, drivkrafter som inte har sitt ursprung i individen själv (Biddle & Mutrie, 2001: Gard, 

2002). Materiella belöningar, press från andra människor, prestera bra i tävling och klara av 

något för att andra ska ge en uppskattning är exempel på yttre orsaker till motivation (Biddle 

& Mutrie, 2001). Vidare belyses olika exogena faktorer. Behovsteorin grundas på att 

individen ständigt strävar i sitt handlande att tillfredställa sina medfödda behov (Gard, 2002). 

Individen skapar nya behov och försöker samtidigt undvika att utsättas för negativa eller 

olustframkallande situationer. Behovet styr följaktligen både beteendet och motivationen att 

agera i en situation (Gard, 2002). Personens behov rangordnas i hierarkier och starkare behov 

påverkar beteendet i högre grad än svagare behov (Gard & Lundvik-Gyllensten, 2000). 

Belöningsteorin baseras på att omgivningens stimuli påverkar vår motivation och därmed 

också vårt beteende (Bernstein et al. 2007). Det är förhållanden i individens miljö som gör att 

denne kopplar ihop ett visst beteende med en viss belöning. Detta motiverar individen att 

prestera bra och vidmakthålla sitt beteende då följden skulle ge negativa konsekvenser som 

till exempel indragen belöning (Gard, 2002). Kognitiv teori bygger på att individen presterar 

bättre om tydliga, realistiska och specifika mål sätts upp. Dessa ska dessutom vara attraktiva 



7 

 

att nå, individen ska vara delaktig i formulerandet av sina mål och behöver feedback under 

vägens gång för att ständigt prestera bra (Gard, 2002). Grupp- och normteorin talar om 

individens prestation i samspel med sociala nätverk och/eller i grupp. De anses vilja göra bra 

ifrån sig när deras beteende blir uppmuntrat. Arbetet kretsar kring att vara en del av ett team 

för att lösa en uppgift och på det sättet öka motivationen. Inom gruppen bildas oskrivna 

regler, normer, som förväntas upprätthållas (Gard, 2002). 

 

De endogena motivationsteorierna utgår från de inre processer/krafter hos en individ och 

handlar om hur psykologiska faktorer så som förväntningar, attityder och self-efficacy, det 

vill säga en persons tilltro till sin egen förmåga, påverkar motivationen (Gard, 2002). 

Individen motiveras att utför aktiviteten därför att aktiviteten i sig är intressant och rolig, utan 

att denne har några egentliga mål med aktiviteten. Det är den inre motivationen som skapar 

förutsättningar för att upprätthålla ett beteende över tid (Biddle & Mutrie, 2001). Exempel på 

endogena faktorer är Self-efficacy-teorin eller attributionsteorin som den även kallas försöker 

klargöra varför individen beter sig som den gör (Gard, 2002). Teorin belyser vikten av att ha 

tilltro till sin egen förmåga att klara av en specifik situation eller uppgift. Om personen i fråga 

lyckats med ett utförande tidigare är chanserna större att dennes motivation ökar, det motsatta 

kan leda till minskad motivation till att utsätta sig för samma sak igen (Bernstein et al. 2007). 

Att ha höga förväntningar på sig själv, positiv attityd och högt uppsatta mål i kombination 

med hög tilltro till sin egen förmåga gör att motivationen ökar (Gard, 2002). Förväntan eller 

valenteorin ser motivation som en produkt av de förväntningar individen har på att ett visst 

handlande ska leda till ett visst resultat, vilken innebörd detta resultat har för individen samt 

värdet av att uppnå detta resultat. Attityd teorin menar att om individen har en positiv attityd 

till sig själv, sin livssituation och sin aktivitet, är denne i högre grad motiverad till att prestera 

bra i dessa sammanhang. En del av denna teori är ”Cognitive consistency” principen som 

menar att människor handlar i samstämmighet med sina attityder (Gard, 2002). 

 

Fysisk aktivitet och motivation i kombination spelar en viktig roll i sjukgymnastens arbete 

(Lewthwaite, 1990). Forskningen inom motivationsområdet har främst gjorts inom arbetslivet. 

Tonvikten har där legat på olika faktorer som har visat sig kunna öka motivationen och som 

kan ha betydelse i ett preventivt arbete för ökad hälsa. Studier har visat på att sjukgymnastens 

arbete med motivation har haft hälsofrämjande betydelse för arbetstagare (Gard, 2002). 

Kunskap, insikt samt strategier är av stor betydelse för motivationen, vilken kan växla i 
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relation till situation och omständigheter (Faskunger & Hemmingsson, 2005). Individuella 

faktorer som påverkar motivationen är vilket intresse och nyfikenhet individen har att utföra 

aktiviteten eller uppgiften, det måste vara roligt och skapa positiva känslor (Gard & Lundvik-

Gyllensten 2000; Gard & Lundvik-Gyllensten 2004). Det finns få studier som talar om 

kombinationen fysisk aktivitet, hälsa och motivation. Ingledew & Markland (2008) har dock 

kommit fram till att ha ett motiv till fysisk aktivitet kan öka motivationen. Det framkommer i 

deras studie att individerna motiveras både av endogena och exogena faktorer såsom att 

bevara hälsan, gå ner i vikt, förändra utseendet samt socialt samspel. 

 

Då fysisk aktivitet är en viktig del i det sjukgymnastiska arbetet vill den här studien belysa 

vad som motiverar individen till detta.
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vad som motiverar individer till att vara fysiskt aktiva. 

 

Material och metod 

Anställa vid LTU (Luleå tekniska universitet) som är medlemmar i träningsanläggningen StiL 

(Student idrotten i Luleå), har blivit intervjuade. Detta för att undersöka vad som motiverar 

dem till fysisk aktivitet. En kvalitativ ansats med intervju som datainsamlingsform användes 

för att få en beskrivning och förståelse för individernas motivation till fysisk aktivitet (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Till skillnad mot kvantitativ ansats, vars resultat består av siffror och 

statistik, omfattar resultaten i den kvalitativa ansatsen verbala formuleringar, skrivna eller 

talade (Backman, 2008). 

 

Inklusionskriterier 

 Anställd på LTU 

 Medlem i StiL 

 Fysiskt aktiv enligt rekommendationen 30 minuter dagligen, i måttlig intensitet alternativt 

utföra högintensiv fysisk aktivitet minst tre gånger per vecka.  

 

Försökspersoner 

Urvalet av försökspersonerna var konsekutivt, personer som kom till StiL tillfrågades om de 

uppfyllde inklusionskriterierna, deltagarna var mellan 25-65 år, fyra män och tre kvinnor. 

Informanterna hade möjlighet att träna två timmar på arbetstid, i genomsnitt var de fysiskt 

aktiva 4 ggr/v, alltifrån 3 – 7 ggr/v. Antalet intervjuade anställda uppkom till 7 stycken, det 

grundades på när en mättnadspunkt var uppnådd, där ytterligare intervjuer skulle ge föga ny 

kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009). Då svaren på frågorna ej varierade i stor utsträckning 

bedömdes det som en mättnad. Inga bortfall förekom och informanterna var anonyma. 

 

Material 

Ett informationsbrev (bilaga 1) delades ut till informanterna och under intervjun användes en 

intervjuguide (bilaga 2). Guiden innehåller inledande-, uppföljnings-, sonderande-, 

specificerande- och indirekta frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). En diktafon användes för att 

banda intervjuerna.
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Procedur 

Innan intervjuerna och datainsamlingen påbörjades utfördes en projektplan där vetenskaplig 

information och tidigare forskning söktes inom ämnet för att få en ökad kunskap och en bra 

grund att utgå ifrån. Även litteratur om kvalitativa forskningsmetoder lästes. Kvale & 

Brinkmann, 2009, menar att god ämneskunskap och teoretisk förståelse är en utgångspunkt 

för att kunna ställa relevanta frågor och erhålla ny kunskap. Med det och syftet som grund 

skapades intervjuguiden som sedan testades vid en pilotintervju med en person som uppfyllde 

inklusionskriterierna, detta för att öka tillförlitligheten i studien. Därefter tillfrågades alla 

medlemmar som kom in på StiL kring lunchtid om de var anställda vid LTU. De som svarade 

ja på den frågan, tillfrågades om de var fysiskt aktiva, motsvarande eller överstigande 

rekommendationen (dagligen utförd moderat fysisk aktivitet i sammanlagt 30 minuter 

alternativt högintensiv fysisk aktivitet tre gånger per vecka). Därefter tillfrågades de om de 

kunde tänka sig att medverka i denna studie. De som tackade ja fick läsa igenom 

informationsbrevet samt skriva namn, telefonnummer och/eller mail på svarsblanketten. 

Därefter kontaktades dem för inbokning av tid och datum samt för att eventuellt boka ett 

grupprum att hålla intervjun på om de inte önskade att sitta på sitt kontor. Under 30 minuter 

tillfrågades tio personer, tre av dessa uppfyllde inte inklusionskriterierna. 

 

Före intervjun försäkrades det att miljön var ostörd samt att diktafonen fungerade. För att 

skapa trygghet informerades informanten om hur intervjun skulle gå till samt fick syftet med 

studien återberättat. När vi och informanten inte hade något mer att tillägga stängdes 

diktafonen av och vi tackade för deltagandet. Intervjuerna var i genomsnitt 20-30 minuter 

långa. 

 

Etiska aspekter 

Ingen etisk prövning krävdes för denna studie, detta enligt lag (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor (Svensk författningssamling). Informanterna fick muntlig och 

skriftlig information om syftet med studien samt vad det innebar för personen i fråga att ställa 

upp. Deltagandet i studien skedde enligt principen informerat samtycke, det var frivilligt och 

kunde avbrytas när som helst, utan att behöva ange skäl för detta.  All data behandlades 

konfidentiellt.  Detta har gjorts genom att inte använda deras namn, titel eller institution i 

något skriftligt material. Det bandade materialet förvaras i låst skåp så att obehöriga ej kan ta 

del av det och kommer efter att arbetet godkänts och publicerats att makuleras. Studien 
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förväntas ge en bild av vad som motiverar till fysisk aktivitet, nyttan med det är att många, 

framförallt ur ett hälsoperspektiv, personer som är fysiskt aktiva minimerar risken att drabbas 

av sjukdomar bl.a. Risken finns att personerna, av någon anledning, upplever frågorna som 

obekväma. 

 

Dataanalys 

Analysmetoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys med inspiration från 

Graneheim & Lundman (2004). Denna metod är induktiv och kan beskrivas som en 

upptäckande väg i forskningsprocessen. Detta innebär att innehållet i intervjuerna analyseras 

utan hypoteser för att sedan sammanställas och eventuellt nya teorier bildas. I den deduktiva 

metoden bevisas eller förkastas redan befintliga teorier, därav har vi undvikit den metoden 

(Elo & Kyngäs, 2007). Efter att alla intervjuer var genomförda transkriberades materialet för 

att försöka behålla känslan för det sagda ordet (Kvale & Brinkmann, 2009). Transkriptionerna 

utförde skribenterna gemensamt, en skrev och den andra hanterade diktafonen och hjälpte till 

att tyda innehållet. Därefter lästes texterna igenom noggrant för att få en helhet. Innehållet 

analyserades utifrån vårt syfte, genom att lyfta fram meningsbärande enheter. Dessa 

kondenserades genom att kärnan i enheterna lyftes fram för att få dem kortare och mer 

lätthanterliga. De kondenserade meningsbärandeenheterna kodades till 30 olika koder. 

Koderna sammanfördes sedan till tre kategorier, beroende på vad dess innehåll utgjordes av.  

Under analysarbetets gång har vi hela tiden återgått till ursprungstexterna för att inte tappa 

helheten och ledas in på subjektiva spår.
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Resultat 

Analysen resulterade i tre kategorier.  I nedanstående text belyses några citat från det 

transkriberade intervjumaterialet. 

 

 Att känna glädje och tillfredsställelse 

 Att hålla sig frisk och stoppa åldrande 

 Socialt sammanhang 

 

Att känna glädje och tillfredsställelse 

Informanterna hade en uppfattning om hur den fysiska aktiviteten påverkade deras hälsa både 

fysiskt och psykiskt. Medvetenheten var en stark motivationsfaktor för alla deltagare i 

studien, att deras ansträngning skulle leda till de resultat de förväntat sig. Resultaten handlade 

ofta om fysiska och psykiska effekter.  

 

”… en rolig grej, en hobby, någonting man gör eller fyller upp tiden med istället för att 

plantera blommor.” 

 

”… man måste ju se till sig själv att man duger, att man liksom inte plågar sig själv, jag ser 

det här som att jag tycker det är roligt, jag mår bra av *harkel* att träna.” 

 

”…jag tycker det är roligt att träna, jag mår bra av att träna..eh man blir piggare och man 

tänker bättre och sover bättre o alltså jag tycker det är skönt å träna.” 

 

”…jag mår bättre av det är mitt första svar, men… jag tycker det är kul att klättra liksom å 

då…då är det bra att träna, hålla sig i form..man vill ju som hela tiden klättra större och 

större grejer , hålla på längre tid o snabbare o sådär…” 

 

”…ja jag känner ju att jag orkar mer, man är ju piggare o på alerten o så.” 

 

”…jag är nöjd med mig själv, jag mår bättre, blir på bättre humör och man blir ja. 

Belöningen är att man har tagit sig över den där ribban och tagit sig till gymmet och gjort det 

man tänkt sig ska göra.” 

 

”…man känner att gud jag mår ju mycket mycket bättre, jag hinner faktiskt med det här jag 

trodde jag skulle försaka för att jag orka mer…” 

 

”Men så vet jag den där känslan när jag står i duschen och duschar å gud vad skönt, av med 

de där svettiga kläderna, jag vill bli ren, få på mig rena underkläder och sådär” 
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Att hålla sig frisk och stoppa åldrande 

Sex stycken hade fått den fysiska aktiviteten till ett nytt behov för att undvika situationer som 

upplevs negativa och olustframkallande. Exempel på sådana situationer var att förebygga 

redan befintliga fysiska skador samt att undvika viktuppgång.  

”…att man blir starkare oo sen har jag även, jag har problem med nacke och så, sen en 

gammal trafikolycka, oo när jag inte tränar så får jag problem så det är en viktig grej”. 

 

”…jag blir ju piggare, jag blir mindre frustrerad, eh sover bättre, mat blir godare, eh får inte 

ont i ryggen eh..jag får bättre hållning…” 

 

”…jag har ju lite skavanker i kroppen och det gör ju också att jag behöver träna..så därför så 

gör jag det”. 

 

”…jag vill inte fläska till mig *skratt* jag tycker inte om när det hänger över byxkanterna, 

det är alltså nummer.. nummer ett är kosmetika…nummer två är naturligtvis alltså att man 

blir äldre, blodkärlen klånkas igen och blodcirkulationen och allt sånt där, sjukdomsbilden.” 

 

”… när man ser alla slanka, smala modeller och så vill man kanske då efterlikna dom här, 

vilket man kanske inte ens är konstruerad för… man kanske försöker efterlikna och träna hårt 

hårt hårt hårt hårt hårt hårt.” 

 

Fem personer nämnde åldrandet, dels som en hindrande faktor och dels enbart som ett faktum. 

 

”…ju äldre man blir, så blir avgrunden djupare det är skitjobbigt att börja om igen…”. 

 

”…jag får ont i ryggen om jag inte är det, det är en grej men men men det är ju även kul att 

hålla sig i form för att upprätthålla sin fysik, för det är också lite roligt att vara i bättre fysisk 

form, som 36 åring än när man var 25 tex. Det tycker jag, det sporrar mig en del.” 

 

”…så länge kroppen pallar alltså så kommer jag inte sluta men då får den nog kämpa hårt 

för, ja nej jag gillar att träna, jag tycker om det, jag mår bra av det…” 

 

”…det är ju aldrig försent att träna säger de ju så att eh jag ser ingen anledning att sluta…” 

 

Socialt sammanhang 

Alla angav att de tyckte det var roligt att träna i grupp och det bidrog till att den fysiska 

aktiviteten var sporrande. Ingen var dock beroende av gruppen för att motivera sig till fysisk 

aktivitet. Alla tränade på gruppträningspass, fyra stycken gick regelbundet på de passen. 

 

”…vi har jävligt roligt tillsammans eh vi ses faktiskt inte så mycket mer utöver gymmandet 

och träningen..kanske pågrund av att vi kör ganska många pass tillsammans men det är ändå 

så, många gånger kan det vara det roligaste på hela dan.” 
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”… tränar då rätt ofta tillsammans med min fru… det va nog min fru som lockade mig på 

någon gruppaktivitet förra året och jag kan faktiskt tycka att det, nu kan jag våga säga att jag 

tycker det är rätt kul, ehh då var jag nog lite rädd för att gå på gruppaktivitet och gick mer på 

gymmet…” 

 

”…jag känner en del där och har lärt känna nya, det är lite roligt tycker jag…så det kan ju 

bli på så vis att man träffar andra människor som jag inte annars skulle träffa.” 

 

”…ibland kan jag tycka att passen är tråkiga men det är kul att träffa andra människor.” 

 

”… För mig är det ju inte bara ett hårt träningspass utan det är även en rolig grej för 

tillvaron..ja…alltså man umgås ju liksom.” 

 

”…träffa människor mår väl vi alla bra av”. 

 

”…det är roligt om man nu är i grupp där det är ja, lite roligare då så men det är som inte 

viktigt.”
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Den metod som använts i denna studie är av kvalitativ metod och intervjuer har använts som 

datainsamlingsform. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är denna metod mest lämpad för att 

på djupet kunna beskriva och förstå människor, som i detta fall var att undersöka vad som 

motiverar till fysisk aktivitet. Vid kvalitativ metod får informanten möjlighet att beskriva sina 

erfarenheter och uppfattningar med egna ord. Djupet och den förståelse man får vid detta val 

av metod är svårt att åstadkomma genom exempelvis en kvantitativ metod med 

enkätundersökning. Frågorna i en enkätundersökning hade blivit mer styrda och det hade varit 

svårt att få fram känslan och det outtalade som kommer fram vid öppna intervjufrågor och 

dess följdfrågor. Fördelen med en kvalitativ innehållsanalys är att metoden går att anpassas 

både till forskarens erfarenhet samt kunskap, till olika syften samt datamaterialets kvalité 

(Granheim & Lundman, 2004). 

 

Valet av informanter begränsades och underlättades i och med inklusionskriterierna.  Dessa 

grundar sig på författarnas gemensamma intresse att främja personers hälsa med fysisk 

aktivitet.  Urvalet har betydelse för resultatets giltighet, något att ha i åtanke vid en eventuell 

replikation av denna studie. Kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva variationer, 

därför var det bra att både kvinnor och män i varierad ålder intervjuades, då detta ökar 

studiens giltighet (Kvale & Brinkmann, 2009). Det ansågs inte vara relevant att ha med 

exklusionskriterier då syftet med studien var att undersöka vad som motiverar individer till att 

vara fysiskt aktiva. Det hade varit intressant att diskutera eventuella avvikelser i efterhand. 

Valet av informanter kan ha speglat resultatet både positivt och negativt, dels är de medvetna 

om hur arbetet med studier går till, dels har de tillgång till två friskvårdstimmar i veckan. 

Hade vi valt en annan grupp informanter hade vi kanske fått ett annat resultat  

 

Frågor rörande motivation till fysisk aktivitet formulerades, Kvale & Brinkmann, 2009 

fungerade som inspirationskälla. Frågorna som ställdes vid intervjuerna belyste bland annat 

tidigare erfarenheter, typ av aktivitet, mål med den fysiska aktiviteten, drivkraft och 

uppfattning om andras motivation till fysisk aktivitet. Detta gjordes för att försöka få svar på 

syftet.  För att få fram så mycket information som möjligt under intervjuerna inleddes varje 

område i intervjuguiden med en öppen fråga där informanten inte styrdes på något sätt. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) kan det ge mer spontana och rika beskrivningar av det som 
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undersöks. Det kan hända att vissa frågor och dess svar från intervjuguiden tydligt kan 

kopplas samman med en kategori i resultatet, det kan bero på att informanterna uppgav 

liknande svar. Det kan även bero på att skribenterna omedvetet gjorde en subjektiv analys av 

materialet.  Vid en eventuell replikation kan det vara av värde att formulera fler öppna frågor 

och att strikt följa Graneheim & Lundmans (2004) steg. 

 

Intervjuguiden och intervjumetodiken testades med en pilotintervju. Den varken 

transkriberades eller analyserades som det övriga materialet, det hade kanske varit en bra idé 

då resultatet hade kunnat se annorlunda ut. Där gavs möjligheten att lägga till följdfrågor samt 

ta bort frågor som inte var tillräckligt relevanta. På samma gång bekräftades det att frågorna 

var begripliga och tydliga, vilket underlättade både intervjuerna, analysen samt ökade studiens 

tillförlitlighet. I efterhand spekulerades det i om ytterligare några frågor i intervjuguiden 

borde lagts till alternativt tagits bort då några av informanternas svar kom att visa sig vara 

snarlika. Samtidigt fick informanten möjlighet att vid flertalet tillfällen återupprepa det de 

ansåg som viktigast för dem. Funderingar över om informanterna skulle ha fått intervjuguiden 

ett par dagar före intervjutillfället har också dykt upp nu i efterhand. Fördelen med det hade 

gett dem möjlighet att förbereda sina svar och reflektera över dem, vilket hade minimerat 

risken att missa viktig information. En nackdel med det kunde varit att de svarade på frågorna 

på ett sådant sätt som de trodde förväntades och att de försökte svara på frågorna så ”rätt” som 

möjligt. Förhoppningen med att inte låta informanterna ta del av intervjuguiden var att mer 

spontana och levande diskussioner skulle uppkomma.  

 

Vid transkriptionen var det ibland svårt att höra vad som sades på grund av bandens dåliga 

ljudkvalité, detta kan ha berott på att diktafonen stod mitt på bordet och informanterna talade 

olika högt och snabbt. Vid framtida studier kan det vara värt att tänka på att utrustningen är av 

god kvalité, vilket kan vara en kostnadsfråga, samt att informera om att tala tydligt. Tolkning 

och innehållsanalys av intervjumaterialet skedde i efterhand och utfördes även det gemensamt 

av skribenterna, vilket ökar trovärdigheten med studien (Graneheim och Lundman, 2004). En 

del intervjuer var mer innehållsrika än andra men efter sju intervjuer ansågs en mättnad vara 

uppnådd och syftet kunde besvaras. 

 

Ur ett etiskt perspektiv anses informanterna ha hållits skyddade. De har varit anonyma genom 

hela processen, de fick även muntlig och skriftlig information om syftet med studien samt vad 
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det innebar för personen i fråga att ställa upp. Det bandade materialet har förvarats i låst 

utrymme så att obehöriga ej kan ta del av det och kommer, som tidigare nämnts, efter att 

arbetet godkänts och publicerats att makuleras. Vi upplevde inte att personerna tyckte att 

någon av frågorna var obekväma snarare att de fick möjlighet att reflektera över sin fysiska 

aktivitet, tidigare erfarenheter samt nuvarande situation. 

 

Två intressanta och viktiga begrepp är hälsopromotion och prevention. Tanken var från början 

att analysera intervjuerna deduktivt utifrån dessa. Vid analysen av intervjuerna upptäcktes det 

att det fanns många meningsbärande enheter som var av intresse ur fler perspektiv. Därmed 

valde lades fokus på egna rubriker inom ämnet motivation men samtidigt med deras synsätt 

på den fysiska aktiviteten i bakhuvudet. Som framgår i resultatet var i det stora hela alla ute 

efter att främja hälsa men det fanns även de som nämnde tidigare skador och sjukdomar de 

var rädda att drabbas av.



18 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vad som motiverar individer att vara fysiskt aktiva, 

motsvarande eller överstigande rekommendationen. I resultatet framkom tre kategorier. De 

exogena och endogena motivationsteorierna har genomspeglat studien. 

 

Informanternas inställning till fysisk aktivitet var, som framgår i resultatet, positiv. De 

motiverades både av exogena – och endogena faktorer. Ryan och Deci (2000) menar att 

individer har en förmåga att med tiden omvandla exogen motivation till endogen och på så 

sätt vidmakthålla sitt beteende. En grundförutsättning för det är att personen förknippar 

aktiviteten med något positivt. Yttre motiv är till en början den huvudsakliga drivkraften 

medan de som hållit på en längre tid klarar av att motivera sin fysiska aktivitet med att 

aktiviteten i sig är rolig (Ryan & Deci, 2000). Antalet meningsbärande enheter var fler under 

de endogena faktorerna i vår studie. Det tror vi beror på att informanterna hade varit fysiskt 

aktiva under en lång period. Det fanns tre personer som prioriterade utseendet högt men å 

andra sidan uttryckte de även de positiva inre effekterna såsom förväntan och tilltro till sin 

egen förmåga. Duncan et al. (2010) kommer i sin studie fram till att de endogena faktorerna 

väger mer än exogena faktorer när det kommer till att fortsätta vara fysiskt aktiv. 

 

Känslan av glädje och tillfredsställelse är den mest framstående kategorin. Att informanterna 

prioriterade den fysiska aktiviteten högt kan bero på de fysiska och psykiska effekterna de 

upplevde att de fick. Det kan även bero på att vårt syfte med studien kretsar kring ämnet 

fysisk aktivitet och att de hade ämnet i fokus för tillfället. Att hålla sig frisk och stoppa 

åldrande var också värdefullt och återkommande, några av informanterna poängterade skador 

de hade samt sjukdomar de ville undvika, men upplevelsen är ändå att huvudsyftet var att 

främja hälsa. Det finns likheter mellan dessa kategorier och den endogena förväntansteorin 

samt den exogena behovsteorin (Gard, 2002). 

 

Det var förvånansvärt många som inte hade någon form av målsättning. Enligt Gard (2002) 

höjs prestationsförmågan då man arbetar med mål. Det ökar motivationen, fokuseringen på 

uppgiften och ger en känsla av kompetens. Detta förutsatt att målen är specifika, utmanande 

och leder till bättre prestationer (Gard, 2002). En orsak till detta kan vara att några av 

informanterna redan visste hur de skulle göra för att nå de förväntade resultaten och 

tillfredsställa sina behov. Detta tack vare att de motiverades av andra faktorer. En annan orsak 
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kan vara okunskap om effekterna av tydliga målformuleringar. Anledningen till att få 

personer belönade sig själva kan ha lite att göra med att de inte har några mål. Det kanske 

hade blivit tydligare om man belönade sig efter att ha nått ett mål, en intressant vinkling att 

studera vid en annan studie. De olika vinklingarna ovan kan sammanlikas med kognitiv- och 

till viss del belöningsteorin. 

 

Informanterna poängterade även vikten av det sociala sammanhanget, vilket kan 

sammanliknas med den exogena grupp- och normteorin (Gard, 2002). Det var genomgående 

en stor motivationsfaktor för samtliga. Typen av socialisering varierade från att träna med en 

vän på gymmet eller samarbeta inom klättringen till att gå på StiLs gruppträningsutbud. I de 

olika grupperna fanns det olika typer av normer som lockade olika typer av människor. Det 

finns i den här kategorin ett samband med grupp- och normteorin Som tidigare nämnts 

kopplade de flesta ihop gruppträningen och det sociala som ett roligt alternativ men inget 

måste för att fortsätta vara fysiskt aktiv. Detta tror vi beror på att de hade hög tilltro till egen 

förmåga samt erfarenhet av de positiva effekterna efter aktiviteten.  

 

Informanternas attityd till sig själva var både positiv och negativ, de behövde inte 

nödvändigtvis ha god tilltro till egen förmåga. Det framkom även vad de anser om andra 

personers beteenden och deras tidigare nämnda attityd till fysisk aktivitet och inaktivitet 

belystes ytterligare. Informanternas self-efficacy varierade, det var de som ansåg sig kunna 

klara i princip vad som helst till de som klarade att motivera sig till egenträning och nöjde sig 

med det. Deras synsätt på den egna förmågan samt åsikter och värderingar kan ha att göra 

med deras erfarenhet och förebilder. Det var enbart två personer som inte nämnde någon 

person som inspirationskälla utan hade aktiviteten i sig som motivationsfaktor. 

 

Enligt Ingledew & Markland (2008) har vuxna olika motiv till fysisk aktivitet beroende på 

personliga faktorer. Det framkommer även i vår studie att de motiverande faktorerna är 

individuella. Vid fortsatta studier inom detta område skulle det vara intressant att jämföra 

resultaten utifrån ålder och kön samt hur länge de varit fysiskt aktiva enligt 

rekommendationerna. Det hade även varit spännande att se vad erfarenheten spelar för roll. 

Resultatet i denna studie har stor betydelse för sjukgymnastens arbete inom området 

motivation och fysisk aktivitet. Detta på grund av att fysisk aktivitet är en stor del i 

sjukgymnastens arbete samt påverkar individer positivt. 
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Sammanfattning 

Motivation till fysisk aktivitet är ett centralt område inom det sjukgymnastiska arbetet med 

många positiva hälsovinster. Vad som motiverar individer till fysisk aktivitet är individuellt, 

om det är endogena eller exogena motivationsteorier som motiverar i kombination med 

hälsopromotion och prevention är svårt att urskilja. Det som framgår i denna studie är att 

informanterna främst motiveras av de fysiska och psykiska effekterna samt det sociala 

sammanhanget.
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Bilaga 1. 
 

Information och förfrågan om medverkan i studie 

Denna information riktar sig till Dig som är fysiskt aktiv motsvarande eller överstigande 

rekommendationen (dagligen utförd moderat fysisk aktivitet i sammanlagt 30 minuter 

alternativt högintensiv fysisk aktivitet tre gånger per vecka). Vi vill med detta 

informationsbrev tillfråga Dig om du är intresserad av att delta i nedanstående beskrivna 

studie. 

 

Vi är två sjukgymnaststudenter som läser sista terminen vid Luleå Tekniska Universitet. 

Under våren 2010 kommer vi att genomföra en studie angående motivation till fysisk 

aktivitet. Syftet med denna studie är att undersöka vad som motiverar individer att vara fysiskt 

aktiva. 

 

Studien bygger på intervjuer i form av ett samtal. Detta kommer att ske vid ett tillfälle och 

beräknas ta upp till 30 minuter. Intervjun spelas in på band som sedan skrivs ut ordagrant i 

text. Det är bara de nedanstående personerna som kommer ha tillgång till bandinspelningarna. 

Vid analys och bearbetning kommer materialet hanteras konfidentiellt. Resultatet kommer att 

presenteras med citat från dig eller andra deltagare i studien på ett sådant sätt att ingen enskild 

person kommer kunna identifieras. 

 

Om du vill delta i studien kontaktar vi dig via telefon eller mail för vidare information och för 

att boka in tid och plats för intervjun. Medverkan i studien är frivilligt och kan närsomhelst 

avbrytas utan att du behöver ange orsak. Rapporten kommer att publiceras på Luleå Tekniska 

Universitets hemsida i maj 2010: http://epubl.ltu.se. 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Emma Hammas, sjukgymnaststudent 

Tel: 0702 78 18 95 

Mail: emmham-6@student.ltu.se 

 

Carina Thimberg, sjukgymnaststudent 

Tel: 0709 27 59 78 

Mail: carthi-7@student.ltu.se  

 

Anna-Karin Lindqvist, universitetsadjunkt, handledare 

Institutionen för hälsovetenskap 

Luleå Tekniska Universitet 

971 87 Luleå 
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Svarsblankett 

Jag accepterar att ni kontaktar mig för medverkan i denna studie: 

 

 

Namnteckning 

 

Namnförtydligande 

Telefonnummer och/ eller mailadress 
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Bilaga 2. 

  
Intervjuguide  

Kan du berätta om dina erfarenheter av fysisk aktivitet? 

o Berätta vad/vem/vilka som inspirerade dig att börja med fysisk aktivitet? 

(föräldrar, syskon, vänner, skolpersonal, kollegor?) 

o Hur kommer det sig att du är fysiskt aktiv i dagsläget? Har du något/några mål 

med din fysiska aktivitet? 

o Hur många gånger i veckan brukar du i genomsnitt vara fysiskt aktiv?  

o När du är fysiskt aktiv, hur länge brukar aktiviteten då pågå per tillfälle? 

Varierar tiden, i så fall berätta hur det kommer sig?  

o Vilka effekter upplever du att du får av den fysiska aktiviteten? Berätta både 

om fysiska och psykiska effekter. 

o Hur viktigt är det för dig att vara fysiskt aktiv? Hur prioriterar du den fysiska 

aktiviteten gentemot andra aktiviteter? 

o Hur viktig är gruppen, det sociala, för din fysiska aktivitet? Hur påverkar de 

din vilja att vara fysiskt aktiv? 

o Utifrån hur du känner det idag, kommer du att fortsätta vara fysiskt aktiv de 

närmaste åren? 

Vad motiverar dig till att vara fysiskt aktiv? 

o Vad är det som gör att du fortsätter? 

o Upplever du att motivet har förändrats från när du börja vara fysiskt aktiv till 

idag? 

o Belönar du dig på något sätt när du uppnått dina delmål/mål?  

o Hur tror du andra motiveras till att vara fysiskt aktiva? 


