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Abstrakt 
Bakgrund: Riskerna för flertalet psykiska och fysiska problem och sjukdomar ökar vid fysisk 

inaktivitet och minskar vid fysisk aktivitet. Studier har visat att det finns samband mellan 

påbörjade högskolestudier och en minskad mängd fysisk aktivitet. Projekt Aktiv Student 

syftar till att få studenter mer aktiva vilket går i linje med fysioterapi som har i uppgift att 

bland annat främja fysisk aktivitet och hälsa. Kvalitativa studier av deltagarnas upplevda 

effekter skulle kunna leda till en utveckling av liknande projekt, friskvård, hälsopromotion 

och andra preventiva åtgärder inom fysioterapin. Syfte: Syftet med den här studien var att 

undersöka deltagarnas upplevelse av projektet Aktiv Students effekter, som genomfördes vid 

Luleå Tekniska universitet 2016/2017. Metod: En kvalitativ intervjustudie gjordes med fyra 

deltagare från Aktiv Student 2016/2017. Ett strategiskt urval genomfördes. Intervjumaterialet 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen av intervjuerna resulterade i 

huvudkategorin; Deltagarnas upplevda påverkan av Aktiv Student, med fyra tillhörande 

kategorier; Positiva upplevelser av projektdeltagandet i sig, Kortsiktig och långsiktig 

påverkan på den fysiska hälsan, Träningskompisar och Kortsiktig och långsiktig påverkan på 

den psykiska hälsan. Till varje kategori finns underkategorier som behandlar området för 

huvudkategorin. Konklusion: Resultatet visade upplevda förbättringar av den psykiska och 

fysiska hälsan i samband med ökad fysisk aktivitet. Sociala faktorer, gruppen och 

träningskompisar var viktiga för motivationen och glädjen i träningen. Deltagarna drevs av 

både yttre och inre motivation. De med störst inre motivation har varit mest fysiskt aktiva 

efter projektet. 

Nyckelord: Aktiv Student, Effekter, Fysisk aktivitet, Hälsa, Motivation 
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Bakgrund 
Fysisk inaktivitet och stillasittande är två av Sveriges största riskfaktorer för folkhälsan. Att 

vara fysiskt aktiv innebär att uppnå rekommendationerna om minst 150 minuter med måttlig 

aktivitet/vecka. Vid hög intensitet så räcker 75 minuter per vecka och bör spridas ut under 

veckan i pass om minst 10 minuter (FYSS 2016). Aktiviteten ska vara av aerob karaktär i 

måttlig till hög intensitet som ökar andning och puls. FYSS rekommenderar även att 

muskelstärkande aktivitet bör genomföras 2 gånger per vecka för flera av de stora 

muskelgrupperna. Enligt FYSS rekommendationer bör också långvarigt stillasittande 

undvikas och regelbundna korta pauser på några minuter med muskelaktivering bör 

genomföras för de som har en stillasittande vardag.  

För att förtydliga begreppen går det att vara fysiskt aktiv utan att t ex. hålla på med någon 

sport eller gå på gym och det går att vara fysiskt aktiv och ändå vara väldigt stillasittande. 

Promenader, hushållsarbete och trädgårdsarbete räknas som fysisk aktivitet, men behöver inte 

ses som träning med krav på prestation och/eller resultat. Det går att utföra aktiviteter 

stillasittandes, därför behöver det inte vara ekvivalent med att vara fysiskt inaktiv. Även om 

energiförbrukningen generellt sätt är lägre i sittande och liggande position än i stående 

(Folkhälsomyndigheten 2012).  

En undersökning på finska universitetsstudenter visade att de är stillasittande elva timmar om 

dagen i snitt. Finska studenters levnadsvanor och deras studieliv liknar Sveriges, därför är det 

rimligt att anta att liknande siffror finns i Sverige (SHVS 2016). En annan studie visar att 

risken för mortalitet ökar vid 8 h stillasittande och uppåt dagligen (Ekelund et al. 2016). 

Samma studie beskriver att risken kan elimineras genom att utföra 60–75 min. fysisk 

aktivitet/dag med måttlig intensitetsnivå. 

Några riskfaktorer med fysisk inaktivitet är högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, 

diabetes typ 2, benskörhet, psykisk ohälsa, sänkt immunförsvar, cancer och påskyndande av 

åldringsprocessen (Andersson 2011). Genom att vara fysiskt aktiv motverkas dessa 

riskfaktorer. Enligt Hansen (2016), visar forskning även att hjärnans kognitiva förmågor 

såsom intelligens, minne och koncentrationsförmåga ökar vid pulshöjande aktiviteter. Den här 

sortens aktiviteter kan även öka toleransen för stress och lindra besvären samt minska risken 

för depression, demenssjukdomar och andra kognitiva funktionsnedsättningar. Fysisk aktivitet 

har även visat sig höja studenters studieresultat i bl.a. Bunkefloprojektet (Ericsson 2003).  
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Projektet visade att eleverna i kontrollgruppen som fick mer idrottsundervisning också fick 

högre betyg i matte, svenska, engelska och idrott. En enkätstudie med 17,928 

universitetsstudenter i 23 olika länder, visade att 40 % hade en låg fysisk aktivitet, vilken var 

kopplad främst till en avsaknad av disciplin och personlig kontroll över sitt eget beteende 

(“lack of sense of control”) (Pengpid et al. 2015). Brister i kostvanor, psykisk ohälsa, lågt 

socialt stöd och bristande kunskaper om hur fysisk inaktivitet påverkar hälsan, var andra 

bidragande faktorer som ledde till fysisk inaktivitet (Pengpid et al. 2015). 

En studie visade att fysisk aktivitet minskar hos unga vuxna vid övergång till tidigt vuxenliv 

när de börjar läsa på college/Universitet, detta gäller framförallt män. (Kwan et al. 2012). Ett 

folkhälsomål i Sverige är att minska mängden stillasittande och öka mängden fysisk aktivitet 

(Folkhälsomyndigheten 2015). Detta är två av huvudanledningarna till initiativtagandet av 

projekt Aktiv Student, som går ut på att vägleda fysiskt inaktiva studenter att blir mer fysiskt 

aktiva. Projektet har drivits av Sveriges Akademiska Idrottsförbund i samarbete med olika 

medlemsuniversitet sedan 2006. Apitzsch (2008) genomförde en kombinerad enkät- och 

intervjustudie med syftet att undersöka effekten av ett fysiskt ”Kom-i-gång-projekt för 

studenter som bedrevs vid fyra universitetsorter i Sverige 2006/2007. Detta projekt utgjorde 

grunden till det som numera kallas projekt Aktiv student. I studien noterades effekter såsom 

förbättrad allmän hälsa samt ökad fysisk kapacitet och motivation hos flera av deltagarna. 

Dessa förbättringar tros ha varit en anledning till att deltagarnas upplevda hinder för fysisk 

aktivitet hade halverats efter projektets avslut.   

2016/2017 var femte året i rad som projektet bedrevs på universitetsgymmet Mitt Livs StiL 

vid Luleå Tekniska Universitet. En kvalitativ studie visar att yttre stöd och motivation (vilket 

Aktiv Student erbjuder) leder till ökad fysisk aktivitet hos universitetsstudenter (Lacaille 

2011).  Syftet med projektet är att få fysiskt inaktiva studenter att bli regelbundna motionärer 

på lång sikt, genom framförallt vägledning och inre motivation. Detta förhållningssätt ska 

leda till ökad självständighet och eget ansvar för sitt välbefinnande (SAIF 2013). Under sex 

månader 2016/2017 samlades 15 deltagare två dagar i veckan på Mitt Livs StiL för att träna 

ihop och lyssna på föreläsningar om kost/träning/motivation för att lära sig mer om en 

hälsosam livsstil. Utöver dessa veckovisa träffar ingick två team-buildningträffar med tema 

fysisk aktivitet och hälsa i syfte att stärka gruppgemenskapen. 

En tidigare gjord kvalitativ intervjustudie om Aktiv Student av (Trogen 2016) visade att 

projektet ökade deltagarnas motivation till fysisk aktivitet och även mängden utförd aktivitet. 

Något som i sin tur ledde till förbättrad fysisk och mental hälsa.  
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Något som i sin tur skulle kunna påverka studieresultaten positivt (Hansen 2016). I en annan 

kvalitativ studie gjord på belgiska universitetsstudenter, framkom det att studenterna trodde 

att interventioner gjorda för att främja fysisk aktivitet skulle öka deras aktivitetsnivå samt 

minska mängden stillasittande. Det gjordes ingen analys och ställdes inga frågor efter studien, 

utan studien gjordes för att skaffa underlag inför eventuella framtida interventioner. Något 

som gör studien intressant ur ett mer hypotetiskt syfte och talar om vad studenterna själva 

trodde sig behöva för att bli mer fysiskt aktiva (Deliens et al. 2015).  

Det finns alltså flera studier som visar sambanden mellan fysisk aktivitet och förbättrad hälsa 

samt studieprestationer, men få tidigare studier om just Aktiv Student. Fler studier behöver 

därför göras för att ge de redan påvisade resultaten mer tyngd, upptäcka nya fynd samt  för att 

fortsätta förbättrings- och utvecklingsarbetet av Aktiv Student och liknande projekt. Det finns 

många kvantitativa studier gjorda om fysisk aktivitet och dess effekter, men färre kvalitativa, 

vilket ytterligare motiverar denna studie. I den aktuella kvalitativa studien är undersökningen 

begränsad till Aktiva Studenters upplevda betydelse av projektet. Den tidigare gjorda liknande 

studien av Trogen (2016) syftade till att undersöka deltagarnas upplevelser mer generellt av 

projektet. På så vis har Trogens (2016) studie ett något bredare syfte, samtidigt som den även 

innehåller liknande områden som i den aktuella studien. Därför är det rimligt att förvänta sig 

flera liknande effekter i resultatet av denna studie, men även några nya upptäckter eftersom 

begränsningen ger möjlighet till en större djupdykning. För att summera innehåller båda 

studierna likheter och skillnader i sin utformning, vilket förväntas ge både likheter och 

skillnader i resultat. 

 Ur ett fysioterapeutiskt perspektiv är det relevant att undersöka den upplevda betydelsen av 

fysisk aktivitet och träning. Studenter verkar generellt minska sin aktivitet och eftersom 

fysioterapi bland annat syftar till att främja hälsa, särskilt när människor begränsas av fysiska 

och psykosociala omgivningsfaktorer (Fysioterapeuterna 2016), är denna studie direkt 

kopplad till ämnet fysioterapi. Vid en sökning i databaserna Web of Science, CINAHL, 

Scopus, PubMed och SportDiscus upptäcktes en brist på tidigare studier, skrivna ur ett 

fysioterapeutiskt perspektiv, som behandlar förebyggande åtgärder i form av fysisk aktivitet 

hos målgruppen unga vuxna/universitetsstudenter. De fysioterapeutiska studier som finns om 

förebyggande åtgärder har framförallt patienter inom det kliniska arbetet som målgrupp, t ex. 

patienter inom primärvården (Lowe, Littlewood & McLean 2018; Verhagen & Engbers 

2009).  
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Det finns studier skrivna om interventioner gjorda för att främja fysisk aktivitet hos 

universitetsstudenter (Maselli et al. 2018), men brist på sådana skrivna ur ett fysioterapeutiskt 

perspektiv. Maselli et al. (2018) påtalar i deras review-artikel även bristen av kvalitativa 

studier och kombinationen av kvalitativa och kvantitativa studier inom området. Med 

anledning av ovanstående skäl finns det en kunskapslucka att fylla inom fysioterapin inom 

området för förebyggande åtgärder hos universitetsstudenter.  

Syfte  
Syftet med den här studien var att undersöka deltagarnas upplevelse av projekt Aktiv Students 

effekter, som genomfördes vid Luleå Tekniska universitet 2016/2017. 

Metod  

Design  
Studien är en kvalitativ intervjustudie. Denna design har valts för att få en djup förståelse av 

deltagarnas upplevelser, tankar, känslor och erfarenheter. Denna design hjälper intervjuaren 

att få svar på relevanta frågor för studiens syfte, samtidigt som den lämnar fri plats för 

personliga tolkningar, egna tankar och reflektioner, följdfrågor och utvecklade svar (Olsson & 

Sörensen 2011). 

Förförståelse  
Forskarens förförståelse, dvs. den erfarenhet och de föreställningar som finns inom det 

området som undersöktes, utgjorde en utgångspunkt för tolkningsprocessen och förståelsen. 

Relevanta och betydelsefulla personliga erfarenheter och kunskaper inom området, behöver 

därför redovisas som ett kvalitetskrav i studien eftersom dessa kan påverka en forskares 

tolkningar och förståelse. Forskaren ser studien genom ”sina egna glasögon”. Därför är det 

viktigt att forskaren försöker ha ett så objektivt förhållningsätt som möjligt i sina 

observationer och tolkningar av resultaten, trots sina personliga erfarenheter (Olsson & 

Sörensen 2011). Några personliga erfarenheter som har påverkat min förförståelse för den här 

studien: 

- Över tio års erfarenhet av arbete med människor. 

- Arbete som personlig assistent. 

- Arbete som lärarvikarie. 

- Personligt intresse för hälsa ur ett helhetsperspektiv. Jag har därför inhämtat kunskaper 

privat om fysisk- och psykisk hälsa generellt och i relation till studier mm.  

- Arbete som personlig tränare och gruppinstruktör. 

- Projektledare för Aktiv Student 2016/17 inklusive individuella samtal. 

- Representant för SAIF:s kommitté för fysisk aktivitet, hälsa och studier.  

- Fysioterapeutstudent. 
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Urval  
I projektet Aktiv Student 2016/17 deltog 15 st. fysiskt inaktiva studenter från Luleå Tekniska 

Universitet i åldrarna 19–25 år. Samtliga 15 deltagare kontaktades med ett informationsbrev + 

samtyckesblankett (se Bilaga 1 och 3) via mejl. Kontaktuppgifterna inhämtades från Mitt Livs 

StiL och förvarades på papper i ett låst skåp. Material med personuppgifter som kan kopplas 

till intervjupersonernas löpnummer, förvarades ej digitalt (Olsson & Sörensen 2011).   

Utav de 6 deltagarna som samtyckte till medverkan i studien, valdes 4 st. ut av de som 

fullföljde hela projektet, för intervjuer till detta examensarbete. Till intervjuerna gjordes ett 

heterogent urval, för att ett så representativt resultat som möjligt för hela gruppen (Olsson & 

Sörensen 2011). I den här studien innebar det att två män och två kvinnor valdes ut för 

intervju. Även deltagare med olika träningsbakgrund och från olika högskoleutbildningar 

inkluderades i studien. Dessa tre faktorer som urvalet baserades på kallas med ett annat ord 

för stratifieringsfaktorer. Deltagare som har ådragit sig skador och/eller sjukdomar efter att 

Aktiv Student avslutades, uteslöts i urvalet eftersom det hade kunnat leda till ett missvisande 

resultat. Detta eftersom studien även undersöker deltagarnas upplevda betydelse av Aktiv 

Student post-projektet och inte bara under själva projektets gång (Olsson & Sörensen 2011). 

För beskrivning av deltagarna se Tabell 1. 

Tabell 1. Beskrivning av deltagare 

Deltagare Ålder Kön Utbildning Anledning till deltagande i 

Aktiv Student 

Tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet 

1 26 Kvinna Brandingenjör Vilja att bli mer fysiskt aktiv. 

Träning i grupp, mätbart och 

teoretisk info. Yttre stöd. 

Ridning, styrke- och konditionsträning på 

gym ett par dagar/vecka ca. år 2010–2015. 

Fysiskt inaktiv därefter. 

2 24 Man Sjuksköterska Vilja att bli mer fysiskt aktiv 

och få hjälp med det. Svårt att 

kombinera med studentlivet. 

Fotbollsträning och lite gymträning 2–3 

ggr/vecka mellan 15–16 och 17–18 års ålder. 

Fysiskt inaktiv därefter. 

3 22 Kvinna Fysioterapeut Lära sig att gå på gym och 

träna självständigt. Skaffa nya 

vänner. 

Aerobic gymnastics omkring 6 ggr/vecka, 2 

h åt gången. Fysiskt inaktiv från 2016. 

4 23 Man Civilingenjör i 

datateknik 

Vilja att komma i form. Få 

vägledning och testa olika 

träningsformer. 

Idrottsspecialisering mot badminton under 

gymnasiet. Tränade badminton och gym 2–3 

ggr/vecka före högskolestudierna 2014. 

Därefter oregelbunden träning (squash och 

gym) omkring 1 gång/vecka fram till 

projektstarten 2016. 
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Datainsamling  
I den här studien användes en semistrukturerad intervjuguide (Olsson & Sörensen 2011). 

Denna typ av intervju ger möjligheten till en djupare förståelse och kunskapsinsamling än vad 

till exempel observationer gör. De semistrukturerade frågorna hjälpte till att få svar på 

relevanta frågor för studiens syfte, samtidigt som möjligheterna till följdfrågor och utvecklade 

svar ledde till djupare förståelse och kunskap om deltagarnas upplevelser. Intervjuerna skedde 

i ett enskilt rum på Luleå Tekniska Universitet eller via Skype/telefon och spelades in på en 

diktafon. Semistrukturerade frågor och ett avskilt rum användes för att ge utrymme för 

reflektion och en mer djupgående analys, samt för att få personen att känna sig bekväm. 

Intervjuerna pågick i omkring 30 min, där tiden i möjligaste mån spreds ut över fyra fråge-

områdena. Grunden till intervjuguiden (se Bilaga 2) bestod av frågor från rubrikerna: fysisk 

hälsa, relationer, psykisk hälsa och studier (Olsson & Sörensen 2011). 

Dataanalys  
Analys av data skedde genom innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004). Författaren 

läste igenom hela intervjuerna ett flertal gånger för att få ett helhetsperspektiv. Samtidigt 

reflekterades kring essensen i intervjuerna i relation till syftet och korta anteckningar gjordes. 

Data analyseras av studiens skribent som plockade ut meningar och fraser relevanta för 

studiens syfte. Dessa så kallade meningsbärande enheter sammanpressades (kondenserades) 

för att bibehålla innehållet samtidigt som texten förkortades. Exempel på kodningen visas i 

Tabell 2.  Därefter kodades och kategoriserades de kondenserande meningsenheterna för att 

klargöra de huvudsakliga budskapen i intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004). De 

huvudsakliga budskapen redovisas under sina respektive kategorier i resultatdelen. 

Tabell 2 – Exempel från innehållsanalys 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod 

Hrm, jag brukar träna 3 ggr/vecka 

alltså mer pass med styrka och 

kondition och sen så försöker jag 

ju göra den här klockan nöjd då, 

dagligen. Så han vill ha 100 % så 

då blir det kanske nån promenad 

eller att vissa dagar så kanske det 

inte blir så mycket träning, men 

iaf. 5 dgr/vecka så ger han mig 

godkänt. 

Tränar 3 ggr/vecka och försöker 

tillfredsställa klocka som mäter 

mängden daglig fysisk aktivitet. 

Promenerar utöver träning och 

uppnår klockans mål 5 dgr/vecka. 

Ändrade aktivitetsvanor efter 

projektet. 

…jag kom igång mer fysiskt och 

därför mådde jag bättre psykiskt… 

Så att röra på sig hänger ihop med 

psyket. 

Kom igång fysiskt och mådde 

bättre psykiskt. Rörelse påverkar 

psyket. 

Psykiskt välmående av fysisk 

aktivitet. 
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Om man orkar mer kan man 

behålla fokus lite längre vilket 

också gör att man orkar plugga lite 

längre. 

Orkar fokusera och plugga längre. Kognitiv förbättring. 

 

Etiska överväganden  
I studien klargjordes det att informanterna inte kommer att kunna identifieras i den 

publicerade studien (Olsson & Sörensen 2011). Intervjudeltagarna fick ett informationsbrev 

om studien i god tid före intervjuerna (se Bilaga 1.) med en medföljande samtyckesblankett. I 

brevet framgick det att deltagandet i studien var frivilligt och att det när som helst gick att 

avbryta eller avsluta sitt deltagande utan att ange någon orsak. Detta var extra viktigt att 

poängtera pga. forskarens tidigare inblandning i Aktiv Student. Därav hamnade deltagarna i 

en viss beroendeställning, som gjorde att de indirekt kunde känna sig ”tvingade” att medverka 

i intervjun. Fokus i intervjufrågorna låg på individens personliga upplevelser och livsstil. 

Eftersom vissa av frågorna därför kunde upplevas som känsliga av vissa och därav eventuellt 

väcka obehag, hänvisades till Studenthälsan vid behov av vidare samtal. Endast handledaren 

och skribenten tog del av intervjumaterialet som förvarades på en lösenordskyddad dator. 

Kontaktuppgifter och annat som kunde identifiera en intervjudeltagare förvarades ej digitalt, 

utan inlåst och i pappersformat. När studien var avslutad raderades allt intervjumaterial 

(Olsson & Sörensen 2011). 

Resultat  
Analysen av intervjumaterialet resulterade i huvudkategorin Deltagarnas upplevda påverkan 

av Aktiv Student. Kategorierna var Positiva upplevelser av projektdeltagandet i sig, Kortsiktig 

och långsiktig påverkan på den fysiska hälsan, Träningskompisar och Kortsiktig och 

långsiktig påverkan på den psykiska hälsan med sina respektive underkategorier. Dessa 

redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3 – Huvudkategori, kategorier och underkategorier 

Huvudkategori Kategorier Underkategorier 

Deltagarnas upplevda påverkan av 

Aktiv Student 

Positiva upplevelser av 

projektdeltagandet i sig 

Positiva upplevelser av gruppen 

 

Uppskattat med varierad och 

organiserad träning  

Förbättrade aktivitets- och 

tankemönster under projektet  

Fördelar med ledarens stöd och 

vägledning 

Kortsiktig och långsiktig påverkan 

på den fysiska hälsan 

Fysiska fördelar och nackdelar 
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Ökade och minskade 

aktivitetsvanor efter projektet 

Träningskompisar 

Socialt uppskattat och 

motiverande med nya 

träningskompisar 

Kortsiktig och långsiktig påverkan 

på den psykiska hälsan  

Psykiska fördelar och nackdelar 

Ökat självskattat välmående efter 

projektet 

Upplevda kognitiva förbättringar 

och ökad motivation vid 

högskolestudier 

 

Deltagarnas upplevda påverkan av Aktiv Student 
När deltagarna skulle sammanfatta sina upplevelser och eventuella effekter av projektet 

framkom både likheter och skillnader. En person betonade det positiva i att hon hade fått 

ändrade tankar och vanor kring träning och fysisk aktivitet, även om de mätbara resultaten 

inte varit lika stora. Det nya sättet att se på träning innefattade insikter kring hur det kan 

hjälpa andra delar i livet, hur viktigt det är att få in träning i vardagen samt att det blir lättare 

att hantera olika situationer och känslotillstånd för den som är fysiskt aktiv. Personen 

framhävde även fördelarna med gruppträning. Att det är både roligare, leder till nya 

bekantskaper, samt ökar motivationen och engagemanget under passen. En annan deltagare 

hade en positiv upplevelse av träningen och tyckte att den var rolig samt att den ledde till en 

förbättrad fysisk förmåga och fortsatt träning efteråt.  

Projektet bidrog även med ökad insikt om sig själv, om hur träningen påverkar ens välmående 

och om träningens positiva effekter generellt för personen. En tredje intervjuperson uppgav 

allmänt positiva upplevelser och fick en bra uppfattning av projektet. För denne ökade hälsan 

både fysiskt och psykiskt och de sociala bitarna med chans till nya vänner uppskattades. 

Högskolestudierna påverkades positivt i form av en ökad koncentration och ett större fokus, 

samt att personen blev bättre på att ta aktiva pluggpauser för att ladda hjärnan. En annan 

deltagare betonade att denne hade fått ökad kapacitet och ork både före och efter projektet 

Positiva upplevelser av projektdeltagandet i sig 

Positiva upplevelser av gruppen 

Gemensamt för intervjudeltagarna var att deras allmänna upplevelse av projektdeltagandet var 

positivt och de tyckte att det var roligt att medverka och att det var ett bra projekt. En stor del 

av det positiva intrycket och glädjen berodde enligt deltagarna på gruppgemenskapen och att 

det var roligt att träna tillsammans med andra.  
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Några upplevde projektet som en plats för socialt umgänge samt ett forum där det fanns 

möjlighet att lära känna nya människor och skaffa sig nya vänner. Gruppgemenskapen 

utgjorde även en stor motiverande faktor på flera punkter. För det första hade flera av 

deltagarna lättare att motivera sig att gå på träffarna eftersom de såg fram emot att umgås med 

de andra gruppdeltagarna. En deltagare uttryckte att gruppen utgjorde ett ”positivt 

grupptryck”, vilket hade en inverkan på motivationen i form av bl.a. ökad prestation och 

närvaro. Ytterligare en deltagare upplevde grupptrycket som något motiverande och positivt 

för honom, vilket uttryckte sig i att han tävlade med de andra och ansträngde sig mer under 

passen än vad han hade gjort om han tränat ensam. 

”Jag tyckte det var kul att vara med och jag tyckte det var ett bra program. […] Ja men det 

var främst för att man tränade i grupp liksom, att man lärde känna varandra och tävlade mot 

varandra. Eller jag gjorde det haha. Jag är tävlingsmänniska så sett va”. 

Sammanfattningsvis framgick det från flera av deltagarna att gruppgemenskapen ökade 

engagemanget under träningspassen och även att motiverade de att gå på träffarna. 

Uppskattat med varierad och organiserad träning  

Något som uppskattades av intervjudeltagarna överlag var den variation av aktiviteter som 

projektet innehöll. Flera uttryckte att det var roligt att få testa på olika sorters 

gruppträningspass, att få en gyminstruktion och även att projektet innehöll bra information. 

Variationen av aktiviteter resulterade i att många av deltagarna testade på saker som de inte 

hade gjort annars. 

”Det var också bra att man fick testa på lite olika grejer. Bland annat meditation. Jag vet 

inte, man hade nog inte testat på det där själv. Det var bra information”. 

En deltagare uttryckte att den regelbundna och mätbara cirkelträningen var rolig eftersom den 

synliggjorde individens framsteg med träningen. Deltagaren såg framstegen som något 

motiverande och glädjande som i sin tur ledde till ett strävande efter nya mål. Att träffarna var 

regelbundna och organiserade uppskattades också av deltagarna då det hjälpte de med den 

disciplin och träningsmotivation som de hade svårt att åstadkomma själva före projektet.  

Förbättrade aktivitets- och tankemönster under projektet 

En del av deltagarna såg som tidigare nämnts projektdeltagandet som en yttre 

motivationsfaktor till att börja röra på sig genom de regelbundna organiserade träffarna, 

”grupptrycket” samt att de frivilligt hade förbundit sig till att delta vid träffarna under sex 

månader.  
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Projektdeltagandet i sig fick alltså deltagarna att börja ändra sina aktivitetsvanor från att vara 

fysiskt inaktiva till att bli mer fysiskt aktiva. Som tidigare nämnts upplevde många av 

deltagarna att grupptillhörigheten och det organiserade sammanhanget hjälpte de att ändra 

sina vanor när de själva hade svårt med motivationen. En deltagare upplevde deltagandet 

delvis som en plikt eftersom hon hade förbundit sig att delta. Något som även hjälpte till att 

ändra vanemönster, t ex. genom att välja att gå och träna istället för att hoppa över träningen. 

Deltagaren uttryckte att beteendeförändringen påverkade hennes tankemönster kring träning. 

”Ja, det blir som att du måste ju ändra dina vanor och ditt tänk när det kommer till träning 

och eftersom jag ändå hade suttit still ett år och liksom var lite bekväm i det, så var det bra 

att jag var ”tvungen” att gå på våra träffar. Egentligen kanske jag inte hade, nu gjorde jag ju 

det, men om jag inte hade varit med i en sån grupp hade det varit lätt att slippa undan 

liksom”. 

Fördelar med ledarens stöd och vägledning 

Generellt sett ansågs ledaren ha en stor roll som stöttepelare i olika former för de flesta av 

deltagarna. En deltagare ansåg att coachningen och planeringen som ledaren bidrog med 

utgjorde ett positivt stöd. En annan deltagare ansåg att det var positivt att ha en kunnig person 

att ställa frågor till. Exempelvis kring utförandet av övningar, träningsupplägg och allmänna 

träningsfrågor. 

”…som sagt var det jättebra att bara kunna fråga dig saker. T ex. hur ska jag göra den här 

övningen och vad tycker du om det här. Det stödet har ju varit bra också”. 

Den regelbundna återkopplingen som ledaren bidrog med uppskattades som bekräftelse på 

vad som utfördes korrekt, samt vilka förbättringsmöjligheter och möjligheter till utveckling 

som fanns.  

Kortsiktig och långsiktig påverkan på den fysiska hälsan 

Fysiska fördelar och nackdelar 

Överlag upplevde projektdeltagarna mest fördelar fysiskt sett av projektet, men även vissa 

nackdelar noterades. Samtliga deltagare nämnde att projektet gjorde att de kom igång mer 

med fysisk aktivitet än vad de tror sig ha gjort annars. Bidragande faktorer som ledde till mer 

fysisk aktivitet enligt deltagarna var att de fick hjälp med träningsupplägg, att de fick testa 

många olika träningsvarianter och att projektet hjälpte de att hålla igång fysiskt på 

regelbunden basis.  
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En deltagare nämnde att hon troligtvis hade kommit igång senare och i mindre omfattning 

med fysisk aktivitet och träning om det inte var för projektet. För henne var draghjälpen från 

gruppen en viktig faktor.  

”Hade jag inte varit med i Aktiv Student så hade jag nog gått och skaffat nåt gymkort men jag 

hade nog exempelvis inte vågat testa på maskiner i gymmet eller lyfta vikter och jag hade nog 

definitivt inte vågat gå på de här passen om jag inte hade gått med nån klasskompis. Det tog 

ganska lång tid innan jag hittade kompisar inom klassen som jag trivdes med och som jag 

började träna med. Så det hade nog tagit länge tid i så fall. att komma igång med träningen”. 

Några deltagare nämnde även att motivation de fick av projektdeltagandet hjälpte de att 

aktivera sig mer fysiskt. Deltagarna fick i uppgift att sätta upp egna träningsmål både 

kortsiktigt (delmål) och långsiktigt (huvudmål/större mål). Detta var något som upplevdes 

motiverande ökade den fysiska aktiviteten. 

Ökad kondition och fysisk styrka var något som samtliga deltagare upplevde i samband med 

projektet. När det gällde de mätbara fysiska effekterna skiljde sig resultaten åt. Tre deltagare 

nämnde resultaten av den mätbara träningen och kroppsmätningarna. Två av dessa deltagare 

uppnådde mätbara förbättringar på båda punkter, medan den tredje parten inte upplevde några 

större förbättringar under själva projektet utan först i efterhand. Samma person upplevde även 

att fysiska smärtor uppstod från gamla fysiska problem och felbelastningar i samband med 

projektdeltagandet. Något som hon själv trodde berodde på att hon inte var van vid att röra på 

sig och på den ökade fysiska belastningen. 

Jag började få ont i ryggen. Det är väl för att jag satte igång kroppen från att inte ha gjort så 

mycket […] Sen så blev det axeln och det är väl egentligen inte gamla skador men liksom att 

man har belastat de fel och när jag då inte rörde mig så kände jag inte av det på samma sätt 

som när jag började bli aktiv och insåg att jag behövde gå till en sjukgymnast”. 

En annan deltagare uttryckte att kroppen kändes friskare överlag pga. den ökade mängden 

fysisk aktivitet, samt att hållningen har blivit bättre. 

”Jag har väl fått lite bättre hållning och tänker väl efter mer i övningarna jag gör. Man 

tänker väl efter lite mer hur man ska vara rak i ryggen”. 
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Ökade och minskade aktivitetsvanor efter projektet 

Av intervjudeltagarna har hälften fortsatt att vara fysiskt aktiva i större omfattning än under 

projektet. Den andra hälften är lika fysiskt aktiva som under projektet eller mindre. En person 

har fortsatt att träna styrka och kondition i gym och på gruppass i genomsnitt 3 ggr/vecka 

efter projektet. Hon fick även en pulsklocka i julklapp som registrerar den dagliga fysiska 

aktiviteten och meddelar hon kommer i rekommenderad mängd fysisk aktivitet dagligen. 

Enligt pulsklockan uppnår hon rekommenderade mängden fysisk aktivitet 5 ggr/vecka vilket 

hon är nöjd med.  

”Hrm, jag brukar träna 3 ggr/vecka. Alltså mer pass med styrka och kondition och sen så 

försöker jag ju göra den här klockan nöjd då dagligen. Så han vill ha 100 % så då blir det 

kanske nån promenad eller att vissa dagar så kanske det inte blir så mycket träning, men i 

alla fall 5 dagar per vecka så ger han mig godkänt. Det är ändå som positivt”. 

Deltagaren uttrycker även att hon tycker att det är viktigare att träna än före projektet och att 

hon prioriterar det mer i sin vardag. Ytterligare en deltagare beskriver att hon fortfarande är 

fysiskt aktiv och tränar mycket. Då framförallt på gym 5–6 ggr/vecka vanligtvis, förutom nu 

då hon är på praktik och därför ej har tillgång till gym. Träningen på gymmet består av olika 

gruppass, styrketräning och egna cardio cross – övningar.  

Två av deltagarna har varit mindre fysiskt aktiva än ovanstående efter projektet. En av dessa 

tränar på gym ca. 2 ggr/vecka och då ofta med en tjejkompis. I perioder tränar han mer och i 

perioder mindre. Under sommaren byter han gärna ut gymmet mot löpning. Utöver träningen 

är han relativt stillasittande. På dagarna sitter han still i skolan och hemma sitter han ofta vid 

datorn eller i tv-soffan. Den andra personen uppger att han gick på en hel del pass initialt efter 

projektet, men att mängden fysisk aktivitet därefter har minskat till att gå på gruppass i snitt 1 

gång/vecka. Orsaken till detta tror sig deltagaren bero på att han själv behöver ta initiativ till 

att gå och träna och boka in pass utan stöd eller någon som säger till honom vad han ska göra. 

”Det har inte varit schemalagt på samma sätt utan man har själv varit tvungen att ta 

initiativet att boka in sig på några pass och ta sig till gymmet och det är väl där det har 

brustit”. 
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Träningskompisar  

Socialt uppskattat och motiverande med nya träningskompisar 

Projektdeltagandet gav möjlighet att skaffa nya vänner och eventuellt framtida 

träningspartners. Flera av deltagarna beskrev att de hittade nya träningskompisar under 

projektet som de fortsatte att träna med efter Aktiv Student. Detta var någonting de upplevde 

som positivt och betydelsefullt både som motiverande faktor och ur sociala aspekter. 

”Hon jag tränar med nu umgicks jag inte alls med innan men vi började träna ihop och 

umgås mycket utöver det. Det är ju ett bra sätt att träffa människor på och en aktivitet man 

kan göra tillsammans”. 

 Några av deltagarna har fortsatt att träna tillsammans efter projektet och umgås även utöver 

det. Att ingå i ett socialt sammanhang var något som deltagarna uppskattade. Även en 

deltagare som såg sig som blyg och hade svårt att knyta kontakter initialt, såg projektet som 

ett väldigt bra forum för att träffa nya människor. Att lära känna de andra i gruppen och 

möjligheten att tävla med varandra var motiverande faktorer för några av deltagarna. Alla 

gillade inte att tävla men samtliga deltagare uppskattade stödet, peppningen och motivationen 

som de gav varandra. Det uppstod en form av positivt grupptryck som en deltagare uttryckte 

det. En deltagare uttryckte det som positivt att detta pågick både under och efter projektet 

samt att det var en fördel att kunna peppa, stötta och byta erfarenheter med varandra även när 

projektet var avslutat. Deltagaren såg projektet som ett bra sätt att skaffa träningskompisar 

inför framtiden och knyta nya sociala kontakter som ny student vid universitetet.  

”…väldigt bra tillfälle att få nya kontakter och ett roligt sätt att träffa nya människor och 

kanske träffa nån man vill träna med i framtiden eller i alla fall fortfarande vara social med 

efteråt. Jag tycker i alla fall att det är kul att höra andras erfarenheter efteråt och kanske 

kunna hjälpa och motivera varandra”. 

Samma person uppgav även att denne började umgås mer med sina klasskompisar genom 

träningen efter projektet avslut. 

Kortsiktig och långsiktig påverkan på den psykiska hälsan  

Psykiska fördelar och nackdelar 

Deltagarna upplevde överlag att komma igång med fysisk aktivitet resulterade i en ökad ork 

och att de kände sig piggare, gladare och hade mer energi än före projektet. En deltagare 

upplevde större effekter av att träna 2 ggr/vecka än en. Samma person uppgav att fysisk 

aktivitet gav bättre samvete och en större tillfredställelse med sig själv.  
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Många drog egna paralleller mellan fysisk och psykisk hälsa och att det finns ett samband 

däremellan. Den ökade energin gav större ork till exempelvis studier, jobb och övriga 

engagemang enligt en deltagare. Kapaciteten att hantera saker blev större. 

”Det kan vara att man orkar med studierna och annat engagemang och jobb. Man får 

kapacitet att hantera grejer”. 

När det gällde motivationen upplevde en av intervjupersonerna toppar och dalar under 

projektets gång. I början var det lätt att motivera sig pga. ”nyhetens behag”, i mitten var det 

tuffare för att sedan bli lättare mot slutet igen när målet fanns i sikte. Synen på träning 

förändrades även i efterhand från att i huvudsak ha tränat för andras skull, började personen 

hitta sin inre motivation och träna mer för sin egen skull. Samma person upplevde även 

stressrelaterad ångest. Något som upplevdes minska med ökad fysisk aktivitet och blev mer 

hanterbart. Personen uttryckte att hen kände sig närvarande under själva träningspassen och 

att ett inre lugn infann sig inombords efteråt.  

Något som uppskattades av ytterligare en deltagare var de sociala bitarna som exempelvis 

team building – träffarna och att projektet angrep hälsa ur ett helhetsperspektiv och inte bara 

fokuserade på fysisk aktivitet. Detta gjorde gott för den psykiska hälsan. 

”Ja projektet handlade liksom inte bara om att vi tränade ihop utan vi lagade mat 

tillsammans och gick och grillade liksom. Det var en social grej vilket också var roligt och 

bra för psyket. Att det inte bara blev träning och träningsrelaterat liksom utan att det blev lite 

friluftsliv liksom och generellt hälsoperspektiv på det hela”. 

Förbättrat självskattat välmående  

Under intervjun fick deltagarna skatta sitt eget välmående på en skala 0-10 där 0 var absoluta 

botten och 10 var absoluta toppen. Före projektets början placerade sig deltagarna mellan 5-7 

på skalan. Två av uttryckte sig som att det inte var jättesynd om dem, men att de inte kände 

någon ”wow” – känsla heller. Vid slutet och strax efter projektet hade samtliga 

intervjudeltagares välmående stigit på skalan. Två av personerna hade förbättrat sitt 

välmående med 3-4 enheter medan de två övriga personerna hade ökat sitt välmående med 1-

2 enheter. Anledningarna till varför de inte satte en lägre siffra vid slutet av projektet 

varierade. En person uppgav att hens tidigare ångestkänslor var så gott som eliminerade. När 

de fortfarande uppstår är styrkan lägre och intervallerna mellan är längre än tidigare. Två 

personer menade att de mådde bättre både fysiskt och psykiskt efter projektet, vilket gjorde att 

de inte satte en lägre siffra.  



15 
 

En sista person uttryckte att hen hade lärt känna sig själv och sin kropp bättre, vilket bidrog 

till ett ökat välmående. Personen hade även hittat sina egna rutiner när det gällde träning och 

fysisk aktivitet vilket upplevdes som positivt.  

”Det höll ju på så pass länge att man hann ju verkligen komma in i det hela och känna att 

man kunde få rutin på det. Så då började jag känna mig själv och känna att jag hade hittat 

kroppen liksom, så att då var det en åtta eller nia. Jag kände att jag själv skulle hitta 

rutinerna och inte bara hålla igång pga. projektet. Det gällde att hitta rutiner som passar för 

mig och som jag kunde bibehålla”. 

Ett par personer uppgav att det fortfarande fanns saker kvar med sig själva att jobba med för 

att kunna sätta en högre siffra och de reflekterade kring att även andra faktorer och 

omständigheter kan ha påverkat det ökade välmåendet. Som t ex. studier, vänner och 

anpassning till nya levnadsvillkor på en ny ort. 

Upplevda kognitiva förbättringar och ökad motivation vid högskolestudier  

Överlag upplevde deltagarna en ökad energi och glädje under projektet vilket även speglade 

av sig på högskolestudierna och resulterade i flertal fördelar. Flera av deltagarna upplevde en 

ökad koncentrationsförmåga och fick lättare att fokusera när de väl pluggade. Den ökade 

energin ledde till ork att plugga längre om dagarna än tidigare enligt en person, samt till en 

större självdisciplin. En annan deltagare upplevde flera positiva effekter. Motivationen och 

effektiviteten ökade under högskolestudierna och personen upplevde sig som ”skarpare”. 

Samma person ansåg sig även ha lättare att ta in information och att hon blev bättre på att 

hantera att ha ”flera bollar i luften” samtidigt. Personen läste även delar av boken 

”Hjärnstark” som rekommenderades under projektet och handlar om vilken effekt fysisk 

aktivitet har på hjärnan. Detta ökade insikten om ämnet och vikten av fysisk aktivitet som ett 

verktyg för att stärka hjärnans funktion och kapacitet. En annan intervjuperson uppskattade 

träningen som en vilopaus från studierna, där hjärnan fick en chans att återhämta sig och vila. 

”Just det här med att hjärnan blir piggare också. Det är inte bara kroppen som påverkas av 

träning, utan hjärnan också och då kan jag fokusera lättare. Sen ger träningen en paus också 

där jag inte behöver tänka på plugg utan att man får den där vilan också från studierna”. 

Deltagarna hade svårt att minnas om deras studieresultat förändrades något under projektets 

gång. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Gemensamt för deltagarna var att de hade varit fysiskt aktiva i mer eller mindre utsträckning 

innan de påbörjade sina högskolestudier vid LTU. Majoriteten av deltagarna hade tidigare 

ägnat sig åt någon bollsport eller grupporienterad idrott. Deras fysiska inaktivitet, som var ett 

kriterium för projektdeltagandet, påbörjades generellt vid starten av högskolestudierna eller 

strax före. Tidigare studier visar att fysiska aktivitetsvanor ofta minskar i samband med 

högskolestudier (Ullrich-French et al. 2013; Deliens et al. 2015). Något som visade sig ha ett 

samband med att sociala aktiviteter och övriga engagemang utanför skolan prioriterades före 

träning. Rutinerna, det organiserade upplägget och grupptillhörigheten försvann i och med de 

påbörjade högskolestudierna vilket enligt Ullrich-French et al. (2013) studie hade ett samband 

med fysisk inaktivitet, amotivation och förlorad identitet. Något som överensstämde väl med 

gruppdeltagarna i Aktiv Student. De hade förlorat sina tidigare sammanhang, 

grupptillhörighet och rutiner för fysisk aktivitet. Något som styrker detta är att deltagarna 

beskrev grupptillhörigheten som motiverande och glädjande, samt att det organiserade 

upplägget var motiverande.  

Många uppgav även att den sociala samhörigheten var positiv och motiverande vilket stärker 

Deliens et al. (2015) tes att den sociala aspekten är betydelsefull i sammanhanget. Speciellt 

för personer som tidigare har idrottat tillsammans med andra människor. I och med projektet 

fick deltagarna både fysisk aktivitet och socialt umgänge, vilket gjorde att de inte behövde 

bortprioritera något av dem.  Enligt Trondman (2005) och Gillison et al. (2009) är nöje, 

tillfredsställelse och umgänge bidragande faktorer till varför människor väljer att vara fysiskt 

aktiva. Något som bekräftades även i den aktuella studien då deltagarna uttryckte att det var 

ett roligt projekt och att det gav glädje och motivation att träna i grupp. Flera deltagare 

uppgav även att de uppskattade det breda aktivitetsutbudet och att få testa på olika saker som 

de inte hade gjort annars.  

Något som relaterar till Ullrich-French et al.  (2013) studie som visade att personerna som 

hade idrottat innan behövde hjälp hitta ”sin grej” efter att de hade kommit ur sitt idrottsliga 

sammanhang, för att återigen bli fysiskt aktiva. Projektet erbjöd både grupptillhörighet och 

det organisatoriska upplägget som deltagarna kände igen från sina tidigare idrottsliga 

sammanhang. I enlighet med samma studie blev deltagarna i Aktiv Student motiverade till att 

ändra sina beteenden i form av fysiska aktivitetsvanor och tankemönster kring träning med 

hjälp av grupptillhörigheten och det organiserade upplägget.  
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Det vill säga att motivationen överlag kom av yttre faktorer i alla fall initialt i projektet. 

Deltagarna uppgav överlag att projektet motiverade de att bli mer fysiskt aktiva, även efter 

projektets slut. Vilket stämmer överens med tidigare resonemang om att grupptillhörighet 

organisatoriskt stöd påverkar fysiska aktivitetsvanor positivt (Ullrich-French et al. 2013; 

Deliens et al. 2015; Trondman 2005; Gillison et al. 2009).  

Att aktivitetsvanorna har hållit i sig och/eller ökat på sikt för flera av projektdeltagarna kan 

tolkas som att projektet bidrog till hållbara beteendeförändringar hos dessa deltagare, samt till 

en ökad inre motivation till fysisk aktivitet. Ytterligare en faktor som bidrog till den ökade 

träningsmotivationen var den mätbara träningen och att deltagarna fick sätta upp egna mål. 

Jakobsson (2008) tar i sin bok om målformulering och mätbara mål upp hur mål kan öka vår 

motivation. Något som stämmer överens med en av deltagarnas yttrande om hur den mätbara 

träningen och att deltagarna fick sätta upp egna mål, ökade motivationen och även 

prestationen under passen.   

Att motiveras av sina egna mål är ett tecken på inre motivation. Något som går i linje med 

projektets syfte att öka deltagarnas inre motivation och självständighet på sikt (SAIF 2013). 

Flera av deltagarna beskrev hur de blev bättre på att införa egna träningsrutiner, att prioritera 

träning högre och att de tränade mer för sin egen skull än för andras efter projektet. Något 

som ytterligare tyder på att projektet ökade deltagarnas inre motivation och gjorde de mer 

självständiga på sikt. Detta manifesterades bl.a. genom att samtliga intervjudeltagare var mer 

fysiskt aktiva efter projektet än före. Även om alla deltagare inte har nåt upp till sina 

aktivitetsmål och FYSS (2016) rekommendationer för fysisk aktivitet efter projektets slut. 

Något som enligt deltagarna berodde på avsaknaden av stödet från projektet och bristande inre 

motivation. Vilket ytterligare stöder det tidigare nämnda att inre motivation behövs för att 

åstadkomma hållbara beteendeförändringar och nya vanor på sikt. Något som beskrivs av 

Holm-Ivarsson (2016) i boken Motiverande Samtal. En potentiell hypotes är att mer fokus på 

motiverande samtal under de individuella samtalen i början och slutet av projektet, hade 

kunnat öka deltagarnas inre motivation och självständighet på sikt. Detta eftersom 

motiverande samtal syftar till att hitta individens inre motivation för att på så vis kunna 

åstadkomma bestående beteendeförändringar (Holm-Ivarsson 2016).  

Projektet fokuserade mer på att öka den fysiska aktiviteten än på att minska mängden 

stillasittande. Detta kan vara en anledning till att en av deltagarna beskrev sig som fysiskt 

inaktiv utöver träningen och att en annan deltagare använde sig av pulsklocka för att få sin 

dagliga mängd fysisk aktivitet utöver träning.  
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Enligt Ekblom-Bak (2010) är det minst lika viktigt för vår hälsa att minska mängden 

stillasittande som att öka mängden fysisk aktivitet. Ett utvecklingsområde för framtida 

liknande projekt kan därför vara att fokusera i större utsträckning på att vägleda deltagarna till 

att minska mängden stillasittande i vardagen. 

Samtliga deltagare beskrev att de fick mer energi och ork både fysiskt och psykiskt i samband 

med projektet. Även konditionen, styrkan och kroppskonstitutionen förbättrades för de flesta. 

Något som även kunde ses i en liknande kvalitativ studie om Aktiv Student av Trogen (2016). 

Det framgick tydligt i den aktuella studien att fysisk aktivitet överlag förbättrade både den 

fysiska och psykiska hälsan hos deltagarna. Även om vissa upplevde fler förbättringar och att 

olika förbättringar upplevdes. Sambandet mellan dessa faktorer tas upp i boken Hjärnstark 

(Hansen 2016), som beskriver hur fysisk aktivitet kan påverka vår psykiska hälsa och 

hjärnans funktioner.  

Hansen (2016) beskriver hur fysisk aktivitet kan lindra nedstämdhet och frigöra så kallade 

”må bra” – hormoner. Något som märktes på deltagarna då de blev gladare, piggare och 

skattade sitt välmående högre när de började bli mer fysiskt aktiva under projektets gång. I 

boken Hjärnstark beskrivs också hur fysisk aktivitet kan lindra stress- och ångestsymtom, 

vilket var fallet hos en av deltagarna. Denna tes stärks även av Apitzsch et al. (2010) som 

bedrev en studie där tonårsflickor fick genomgå en 6 månader lång intervention med 

empowerment-baserad (egen makt-baserad) fysisk aktivitet. Studiens resultat visade att 

flickorna blev bättre på att hantera stress i allmänhet och att deras självtilltro ökade. Ökad 

självtilltro var även något som ett par av deltagarna i den aktuella studien uppgav att de fick 

av ökad fysisk aktivitet. Då deltagarna i Aktiv Student fick olika verktyg för att kunna bli 

fysiskt aktiva på sikt, som t ex. kunskaper om träning och motivation, hade projektet precis 

som Apitzsch et al. (2010) intervention, inslag av empowerment - baserad fysisk aktivitet. 

Dessa verktyg gav deltagarna mer empowerment, vilket bl.a. manifesterades efter projektet 

genom att flera av deltagarna kände sig mer självständiga och kompetenta att organisera och 

motivera sin egen träning. Något som diskuterades i bakgrunden var hur fysisk aktivitet kan 

påverka skolan och dess studier (Hansen 2016; Ericsson 2003). Många av deltagarna 

upplevde liknande effekter av fysisk aktivitet på sina högskolestudier, som beskrivs i dessa 

tidigare studier av Hansen och Ericsson (2016; 2003). Bl.a. ökade koncentrationsförmågan, 

orken, inlärningsförmågan och stresstoleransen för studier hos flera av deltagarna i samband 

med projektet. Ericsson (2003) beskriver i sin studie hur skolresultaten ökade bland ungdomar 

som utövade mer fysisk aktivitet.  
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Deltagarna i den aktuella studien minns ej om deras ökade aktivitetsnivå höjde deras betyg, 

vilket gör den faktorn är svår att utvärdera. Det faktum att deltagarnas koncentration, 

inlärningsförmåga och fokus ökade överlag tyder dock på att det fanns goda förutsättningar att 

öka sina skolresultat. 

Metoddiskussion 
Valet av den kvalitativa ansatsen och den semistrukturella intervjudesignen korrelerar med 

studiens syfte som var att undersöka deltagarnas egna upplevelser och eventuella effekter av 

aktiv Student (Olsson & Sörensen 2011). Därför ansågs metoden vara ett adekvat val för 

uppgiften. Något som även stärks av Morse et al. (2002) som betonar vikten av att en studies 

syfte, metod, analysprocess och resultat korrelerar med varandra. Inom kvalitativ analys 

nämns begreppet ”trovärdighet”. Något som är viktigt för att en studies resultat ska anses vara 

tillförlitligt (Graneheim & Lundman 2004). Motsvarande begrepp för trovärdighet inom 

kvantitativa studier är reliabilitet och validitet. För att öka studieresultatets trovärdighet, 

bekräftades och reflekterades det deltagaren sa under intervjun, för att få korrekt förståelse av 

informationen om intervjuaren inte förstod till fullo.  

Skillnad gjordes även mellan intervjuarens egna åsikter och förutfattade meningar och den 

intervjuades upplevelser. För att öka trovärdigheten ytterligare, sammanfattades deltagarens 

egna ord på slutet av intervjun. I samband med det fick intervjudeltagaren även en chans att 

komplettera med information och reflektioner om något upplevdes saknas. Det faktum att 

intervjuerna spelades in ökade trovärdigheten och tillförlitligheten i studien. Ytterligare en 

stärkande faktor för studiens trovärdighet är tydligheten och korrelationen mellan syfte, 

intervjuguide och resultatdel. Det vill säga att det fanns en tydlig röd tråd som genomsyrade 

hela arbetet (Höglund-Nielsen & Granskär 2017). 

Skribentens förförståelse och tidigare erfarenhet av projektet kan ha ökat förståelsen och 

tolkningsförmågan av datainsamlingen. Enligt Höglund-Nielsen och Granskär (2017) kan 

förförståelse öka möjligheten att upptäcka ny kunskap leda till en djupare förståelse. Några 

risker med förförståelse och tidigare erfarenheter, är att förutfattade meningar och omedvetna 

processer kan påverka författarens tolkningar och på så vis sänka trovärdigheten i en studie. 

Vilket säkert kan ha skett till viss del även i den aktuella studien även om ovannämnda 

ansträngningar och strategier användes för att motverka detta. Skribentens roll som 

projektledare i Aktiv Student innebar en viss beroendeställning för intervjudeltagarna, vilket 

kan ha påverkat trovärdigheten i studiens resultat. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat 

studiens trovärdighet är att intervjumaterialet enbart analyserades av skribenten.  
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Författaren försökte därför förhålla sig så objektivt som möjligt under studiens gång för att 

öka trovärdigheten (Graneheim & Lundman 2004).  

Vid urvalet av intervjupersoner användes stratifiering som metod för att få ett så heterogent 

och representativt urval som möjligt för gruppen i stort (Olsson & Sörensen 2011). Det 

faktum att endast 4 av 15 deltagare deltog i studien sänkte den representativa faktorn för 

gruppen i stort. Flera stratifieringsfaktorer användes därför såsom kön, ålder, utbildning och 

träningsbakgrund. Något som stärkte den representativa faktorn i ännu större utsträckning än 

om färre faktorer hade inkluderats. Denna metod användes för att kompensera för att studien 

inte omfattade samtliga projektdeltagare i Aktiv Student 2016/2017. Fler deltagare i studien 

hade kunnat öka trovärdigheten i att resultatet var representativt för gruppen i stort. 

Inklusions- och exklusionskriterierna samt det faktum att deltagandet i studien var frivilligt, 

var ytterligare faktorer som stärkte att passande personer för studien valdes ut. Något som är 

viktigt enligt Morse et al. (2002) samt att deltagarna är kunniga inom intervjuområdet. 

Informationsbrevet, samtyckesblanketten och möjligheten att ställa frågor före medgivandet 

till intervjun ökade möjligheten att passande deltagare valdes ut och som även var ordentligt 

förberedda och kunniga inför intervjuerna. Något som även ökade möjligheten att börja 

reflektera kring frågorna redan före intervjuerna, vilket kan ha lett till mer genomtänkta och 

utförliga svar i linje med syftet (Olsson & Sörensen 2011). 

Några av fördelarna med den semistrukturella intervjumetoden har tidigare nämnts under 

rubriken för datainsamling (Olsson & Sörensen 2011). Det faktum att intervjuerna hölls i ett 

enskilt rum på en neutral plats, ökade möjligheterna för deltagarna att tala fritt och öppet. Att 

författaren var bekant med deltagarna sedan innan hade både för- och nackdelar. Fördelen var 

att det kan kännas tryggt att öppna sig för en redan känd person.  

En förtrolighet som kan ha lett till mer öppenhet i svaren. Det kan även ha inneburit att vissa 

personer blev hämmade i det de berättade under intervjuerna av exempelvis rädsla för hur det 

skulle kunna påverka den framtida relationen. Vilket är en risk med att intervjua personer som 

är i beroendeställning (Graneheim & Lundman 2004).  

Samtliga deltagare var positiva överlag till projektet. Vilket kan tyda på att de som valde att 

delta var de som hade fått ett positivt intryck, men kan även ha berott på att de inte vågade 

vara ärliga om bristerna eftersom det var projektledaren som höll i intervjun.  
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För att förebygga hämning i talet och rädsla för att kunna identifieras av andra utlovade 

skribenten anonymitet samt att det inte skulle gå att identifiera enskilda individer i den 

publicerade studien (Olsson & Sörensen). 

Några fördelar som noterades med den semistrukturella intervjudesignen var att deltagarna 

uttryckte sig med egna ord och att det förekom ett ömsesidigt och öppet utbyte och styrande 

under intervjun. Något som gjorde det möjligt att få svar på syftet utan att för den sakens skull 

behöva vara för ledande och stängd i sina frågor. En nackdel med att ha en öppen och 

semistrukturerad intervjuguide var att det var svårt att förbereda adekvata följdfrågor. Något 

som i kombination med skribentens brist på erfarenhet vid ett par tillfällen resulterade i att 

följdfrågorna kunde uppfattas som ledande i författarens försök att bekräfta och tolka 

deltagarens svar. Svaren på dessa följdfrågor uteslöts därför ur resultatdelen. Majoriteten av 

följdfrågorna var öppna och relevanta för syftet vilket stärker trovärdigheten i resultatet 

(Kvale & Brinkman 2014).  

Att följdfrågorna skapades under intervjun resulterade i att många av dessa blev adekvata för 

just den enskilda individen. Några generella följdfrågor skrevs på förhand vilket gav ett bra 

flöde under intervjuerna. Intervjuarens tidigare erfarenhet av individuella samtal utgjorde en 

styrka vid intervjuerna i form av att bl.a. trygghet, flöde och effektivitet upplevdes under 

intervjun. Detta kompenserade delvis för intervjuarens brist på vana av semistrukturella 

intervjuer. Mer erfarenhet av semistrukturella intervjuer hade dock kunnat leda till ännu fler 

adekvata följdfrågor och utförligare svar.  

En nackdel med individuella följdfrågor är att utfallen av intervjuerna blir något olika, även 

om de alla svarar på syftet. Detta i kombination med att endast en mindre andel av 

projektdeltagarna deltog i intervjustudien, minskade trovärdigheten i eventuella samband och 

mönster som syntes mellan intervjuerna (Kvale & Brinkman 2014).  

Flera etiska överväganden och åtgärder vidtogs för att skydda deltagarnas identitet och rätten 

till anonymitet. Det framgick även tydligt i informationsbrevet att deltagandet i studien var 

frivilligt och att det när som helst gick att avbryta sitt deltagande utan att ange orsak. 

Samtyckesblanketten som bifogades stärkte ytterligare deltagarnas rätt till frivilligt 

deltagande. Information om deltagarna och allt intervjumaterial behandlades konfidentiellt. 

Hänsyn visades till deltagarnas beroendeställning till intervjuaren och frågornas stundtals 

känsliga natur. I linje med ovanstående faktorer togs hänsyn till de etiska principer och risker 

som beskrivs av Olsson & Sörensen (2011).  
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Klinisk reflektion 
Både i den aktuella studien och i tidigare studier framkommer det att unga vuxna minskar sin 

fysiska aktivitet i samband med högskolestudier. Att den psykiska och fysiska hälsan ökar för 

målgruppen med ökad fysisk aktivitet, har visats både i tidigare studier och i den aktuella 

studien. Eftersom fysioterapi innefattar att främja hälsa, aktivitet och psykosociala faktorer är 

resultatet i denna studie relevant (Fysioterapeuterna 2016). Resultatet visade även att det finns 

en önskan och ett behov bland universitetsstudenter att få hjälp att bli mer fysiskt aktiva av 

kunniga inom området för fysisk aktivitet. Med tanke på den kompetens fysioterapeuter 

besitter, bör fysioterapeuter bedriva fler förebyggande åtgärder och forskning inom fysisk 

aktivitet och hälsa hos universitetsstudenter. Särskilt eftersom bakgrunden i denna studie 

visade att det finns en brist på fysioterapeutiskt engagemang och forskning inom området, 

samtidigt som behovet av detta finns.  

För att genomdriva dessa åtgärder bör fysioterapeuter upprätta samarbeten med studenthälsan 

och de träningsanläggningar som finns vid universiteten. Fysioterapeuter skulle där kunna 

driva exempelvis träningsgrupper och projekt liknande Aktiv Student. Kvalitativa data från 

denna studie skulle även kunna kombineras tillsammans med utfallsmått från Aktiv Student i 

framtiden. På så vis skulle kunskapsgapet som belystes i bakgrunden gällande studier som 

kombinerar kvalitativa och kvantitativa data inom området, kunna börja fyllas (Maselli et al. 

2018). 

Konklusion 
Deltagarna upplevde överlag förbättringar både fysiskt och psykiskt på grund av den ökade 

mängden fysisk aktivitet och projektupplägget i stort. De relationella och sociala faktorerna 

bidrog till ökad träningsmotivation, prestation och psykiskt välmående. Även 

högskolestudierna påverkades för flera av deltagarna i form av ökad kognitiv förmåga, 

disciplin och studiemotivation. Projektdeltagarna upplevde att deltagandet gav yttre 

motivation till att bli mer fysiskt aktiva under själva projektet. Deltagandet och 

projektupplägget i sig ökade generellt den inre motivationen, fysiska aktiviteten och 

självständigheten på sikt hos deltagarna. Hos de deltagare som inte uppnådde sina önskade 

resultat fysiskt och i form av ändrade aktivitetsvanor, noterades ett samband med brist på inre 

motivation.  
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Bilaga 1. Information och förfrågan om medverkan i examensarbete  
En studie om deltagarnas upplevda effekter av projektet Aktiv Student. 

Jag heter Helena Ekman och studerar sista terminen på Fysioterapeutprogrammet vid Luleå 

tekniska Universitet. Det är nu dags att göra mitt examensarbete på kandidatnivå. 

I Sverige är fysisk inaktivitet och stillasittande ett av de största folkhälsoproblemen. 

Forskning visar att fysisk aktivitet och träning kan bidra till ökad fysisk och psykisk hälsa, 

samt bättre skolresultat. På grund av min tidigare erfarenhet som projektledare och tränare i 

Aktiv Student, har en stor nyfikenhet väckts för fysisk aktivitet och dess upplevda effekter. 

Jag vill därför undersöka ämnet ytterligare genom detta examensarbete. Syftet med arbetet är 

att undersöka vilken deltagarnas upplevda påverkan av projektet är, utifrån ett antal 

frågeställningar rörande fysisk och psykisk hälsa, samt studier. Studien kan bidra till ökad 

kunskap kring fysisk aktivitet i relation till hälsa och studier. Kunskap som kan leda till 

fortsatt forskning kring ämnet, drivande av liknande projekt och ytterligare samhällsinsatser 

för ökad fysisk aktivitet och hälsa. 

Anledningen till att du blir tillfrågad att delta i studien är på grund av din tidigare medverkan i 

Aktiv Student. I det medföljande samtyckesformuläret kan du lämna besked ifall du vill 

medverka i studien eller om du vill bli kontaktad för mer information om projektet. 

Tillvägagångssättet för studien kommer att ske genom omkring 60 minuter långa individuella 

intervjuer. Målet med intervjuerna är att få svar på studiens syfte och att undersöka ämnet 

djupare för att få en ökad förståelse. Vi kommer överens om en tid och plats som fungerar för 

oss båda. Samtalen kan ske genom ett personligt möte, Skype eller telefon. Deltagandet i 

studien är frivilligt och du har rätt att avbryta deltagandet när som helst utan att ange skäl. 

Min handledare på universitetet och jag kommer att ta del av intervjumaterialet som spelas in. 

Materialet kommer att hanteras på ett sätt som innebär att jag är den enda som vet vem som 

säger vad och vem som deltar. Information som kan avslöja en persons identitet, kommer att 

tas bort från resultatdelen. Förvaring av intervjumaterialet kommer att ske på en 

lösenordskyddad dator, som endast är tillgänglig för mig. Uppgifter som kan kopplas till en 

person hålls inlåsta. Efter avslutad studie förstörs materialet. 

Intervjufrågorna kommer att fokusera på din fysiska och psykiska hälsa, samt dina studier. 

Vissa kan därför uppleva frågorna som känsliga och kan känna ett obehag under intervjun, 

även om intervjun inte medför någon risk eller skada. Vid behov av vidare samtal hänvisas till 

Studenthälsan. Deltagandet i studien ger dig möjlighet att få reflektera kring hur Aktiv 

Student har påverkat dig, din hälsa och dina studier. Ditt deltagande kan även leda till 

förbättring, utveckling och drivande av liknande projekt i framtiden. Studien kommer att 

publiceras och finnas tillgänglig via Luleå Tekniska Universitets hemsida (infoga länk).  

Varmt välkommen med frågor och vänligen se bifogad blankett för samtycke till deltagande! 

Vänliga hälsningar, 

Helena Ekman 

Kurs: Fysioterapi: Examensarbete 15 hp   

E-post: helekm-6@student.ltu.se   

Telefon: 0768-222711 

Handledare: Viktor Strandkvist, Doktorand 

E-post: viktor.strandkvist@ltu.se 

Telefon: 0920-493573 

mailto:viktor.strandkvist@ltu.se


 
 

Bilaga 2. Samtyckesblankett 

  
Förfrågan om medverkan i examensarbete/forskningsprojekt  

  
Svarstalong  

  

 Jag accepterar att du kontaktar mig för mer information om forskningsprojektet  

  

 Jag godkänner medverkan i forskningsprojekt  

  

  

  

Namn:……………………………………………………………………………… 

Adress:……………………………………………………………………………  

Telefonnummer:………………………………………………………………… 

 

  
Returnera denna svarstalong  

till: helekm-6@student.ltu.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3. Intervjuguide 
Innan intervjun startar sker en presentation av författaren och studien. 

Intervjun inleds med en insamling av allmän bakgrundsinformation om deltagaren. 

- Varför deltagande i Aktiv Student? 

- Tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet och träning? 

- Hur upplevdes deltagandet i projektet? 

 

Fysisk hälsa - effekter 
Har deltagandet påverkat den fysiska hälsan? Om ja, hur?  

Finns det några aktivitetsvanor? Om ja, vilka då?  

Vad innebär fysisk hälsa? 

Tankar kring fysisk hälsa och fysisk aktivitet? 

Relationer - effekter 
Hur upplevdes relationerna till de övriga deltagarna och ledarna? 

Psykisk hälsa - effekter 
Har deltagandet påverkat den psykiska hälsan? Om ja, hur?  

Vad innebär psykisk hälsa? 

Tankar kring psykisk hälsa? 

Studier – effekter 
Har deltagandet påverkat studierna? Om ja, hur?  

Vad innebär studier generellt och i relation till fysisk aktivitet? 

Tankar kring studier generellt och i relation till fysisk aktivitet? 

Har deltagandet påverkat studierna? Om ja, hur?  

 

 

 

 


