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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer och vilka förändringsstrategier (utifrån den 

transteoretiska modellen) som några nyaktiva motionärer anser har varit avgörande för att de 

blivit fysiskt aktiva. 

 

• Vad fick dessa nyaktiva motionärer att ta steget från en fysisk inaktiv livsstil till att bli 

fysiskt aktiva? 

• Finns det paralleller mellan dessa nyaktiva motionärers upplevelser och den 

transteoretiska modellens förändrings strategier i vad de ansett varit avgörande för att 

de blivit fysisk aktiva? 

 

Metod 

Utifrån studiens syfte valde författarna att genomföra en kvalitativ studie. Datainsamlingen 

har skett genom att djupintervjua fyra nyaktiva motionärer. Studiens teoretiska utgångspunkt 

är den transteoretiska modellen och dess tio förändringsstrategier. Författarna har strävat efter 

att deskriptivt redogöra för fenomenet utifrån respondenternas upplevelser.  

 

Resultat 

Alla respondenter berättar upprepade gånger under samtalen att de motionerar för 

välbefinnandet och tre av fyra respondenter framställer under samtalen att de vill motionera 

och att de började motionera för att må bättre. De tio förändringsstrategierna har varit mer 

eller mindre användbara för samtliga respondenter. 

 

Slutsats 

Utifrån respondenternas upplevelser anser vi att alla förändringsstrategier varit väsentliga för 

merparten av respondenterna. De olika respondenterna har under samtalen belyst olika 

strategier som de upplevt som värdefulla för att de skall vara fysiskt aktiva. Av resultatet att 

döma tycks strategin insikt vara en röd tråd genom hela förändringsprocessen.  Den faktor 

som samtliga respondenter upplevt varit avgörande för att de ändrat sin livsstil till att bli en 

nyaktiv motionär är välbefinnandet.  
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1 Inledning 
I Inledning ges en introduktion till undersökningen. Vidare presenteras studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

1.1 Introduktion 

 
Fysisk aktivitet har varit en förutsättning för människans hälsa  

genom hela vår historia och är en viktig del av vår vardag.1 

 

Vi har valt att genomföra studien för att vi upplever att alltför många människor av Sveriges 

befolkning har en fysisk inaktiv livsstil. Enligt forskare beror befolkningens inaktiva livsstil på 

att människors livsvillkor förändrades under 1900-talet när samhället gick från bruksamhälle till 

att bli ett högteknologiskt samhälle.2 I takt med att tekniken utvecklades och blev en väsentlig del 

av samhället, så reducerades befolkningens fysiska aktivitet. Ett ”fenomen” som tidigare var ett 

naturligt inslag av vardagen behöver idag planeras för att genomföras.3 Enligt Johan Faskunger 

och Erik Hemmingsson har den moderna människan aldrig tidigare varit så stillasittande och haft 

så låg energiförbrukning som idag.4 

 

I vår blivande yrkesroll som lärare och hälsopedagoger, så anser vi att det är av mycket stort 

värde att ha god insikt i hur vi skall kunna hjälpa människor till en beteendeförändring. Det är av 

yttersta vikt att vi förmedlar de positiva aspekterna av fysisk aktivitet (i de stadierna som 

individerna är mottagliga att ta emot den informationen). Expertis inom sjukdomsprevention 

anser att för att förbättra folkhälsan i Sverige, bör befolkningens grad av fysisk aktivitet öka. De 

menar att ökad fysisk aktivitet är den åtgärd som skulle ha de största positiva effekterna.5 Enligt 

Faskunger och Hemmingsson har fysisk aktivitet positiva effekter både på den psykiska och 

                                                 
1  Johan, Faskunger & Erik, Hemmingsson,  Vardagsmotion vägen till hållbar hälsa, (Falun: Bokförlaget Forum, 
2005), s.13f. 
2  Anita, Wester-Wedman, Den svårfångade motionären, (diss. Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet, 
1988), s.1. 
3 Anni, Bergman & Torsten, Norlander, ”Anonyma hösäckar lever i skuggan av det oidentifierade – 
psykologiskaaspekter på fysisk aktivitet”, Svensk idrottsforskning, 14 (2005:1), s. 26. 
4 Faskunger & Hemmingsson, s.13f. 
5 Jan, Henriksson (red.), FYSS Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, (Stockholm: Statens 
folkhälsoinstitut, 2003), s.5.   
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fysiska hälsan. Fysisk aktivitet minskar risken för en rad välfärdssjukdomar, så som hypertoni, 

hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, benskörhet samt att konditionen och muskelmassan ökar.6 

 

För att vi skall kunna hjälpa en individ med en beteendeförändring krävs det att vi har kunskap 

om vilka faktorer som hjälper människor att förflytta sig i positiv riktning i förändringsprocessen 

samt vilka faktorer som vidmakthåller det nya beteendet. Apitzsch anser att det behövs en 

förbättrad kunskap om förändringsprocessen som rör fysisk aktivitet/inaktivitet och att det är 

väsentligt att kunskapen anpassas med hänsyn till individens ålder, kön och 

förändringsbenägenhet.7 

 

Den stora frågan är således hur fysisk aktivitet kan främjas och leda till en lösning av 

problemet med en stillasittande livsstil.8 

 

Faskunger framhåller att för att förstå individers motiv till att vara fysiskt aktiv är det motiverat 

att undersöka vilka faktorer som påverkar deras aktivitets- och motionsvanor.9 Vi är intresserade 

av att fördjupa och lära oss mer om de faktorer som främjar en beteendeförändring. Från en 

stillasittande livsstil till att ta steget att bli en aktiv motionär.  För att avgränsa studien har vi valt 

att inrikta oss på vilka faktorer som några nyblivna motionärer upplever har varit avgörande för 

att de påbörjat denna beteendeförändring.  

 
1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer och vilka förändringsstrategier (utifrån den 

transteoretiska modellen) som några nyaktiva motionärer anser har varit avgörande för att de 

blivit fysiskt aktiva. För att undersöka vårt syfte har följande frågeställningar framarbetats:  

 

• Vad fick dessa nyaktiva motionärer att ta steget från en fysisk inaktiv livsstil till att bli 

fysiskt aktiva? 
                                                 
6 Faskunger & Hemmingsson , s.6.  
7 Erwin, Apitzsch,  ”Projektplan: Motiv för och spontana förändringar i fysisk aktivitet”, 2004-03-23, 
<http://www.idrottsforum.org/articles/apitzsch/apitzsch.html>, (Acc: 2007-09-20) s.4f. 
8 Johan,Faskunger, Motivation för motion hälsovägledning steg för steg, (Stockholm: SISU idrottsböcker, 2002), 
s.14. 
9 Magnus, Lindvall & Johan, Faskunger, ”Bortom nyårslöftet och skrämselavgifter: Fysisk aktivitet, motion och 
mental hälsa ur ett motivationsperspektiv”, SIPF Svensk idrottspsykologisk förening årsbok 2003, s.75. 
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• Finns det paralleller mellan dessa nyaktiva motionärers upplevelser och den 

transteoretiska modellens förändrings strategier i vad de ansett varit avgörande för att de 

blivit fysisk aktiva? 

 
1.3 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
I Teoretiska utgångspunkter och begrepp redovisas tidigare forskning, definitioner och 

teorier. 

 

1.3.1 Tidigare forskning 

I Forskningsläget presenteras studier som behandlar ämnena fysisk aktivitet/inaktivitet eller 

beteendeförändringar.  

 

Faskunger hänvisar i sin statistik från Statistiska Centralbyrån att år 2002/2003 motionerade cirka 

sextio procent av den vuxna befolkningen regelbundet.10 I de nationella folkhälsoenkäterna från 

2003 samt 2005 besvarade över 60 procent av befolkningen att de är fysiskt aktiva i den grad att 

det motsvarande de nationella rekommendationerna.11 Svensk expertis inom området fysisk 

aktivitet och primärvård rekommenderar den vuxna befolkningen att dagligen motionera minst 30 

minuter på en måttlig nivå, såsom rask promenad.12 En måttlig intensitet innebär att individen har 

en hjärtfrekvens på minst 55-70 procent av maximal hjärtfrekvens vilket motsvarar minst 40-60 

procent av maximal syreupptagningsförmåga.13 Utifrån de svenska rekommendationerna anses 

sju av tio yngre vuxna och sex av tio vuxna över 30-årsåldern vara tillräckligt fysiskt aktiva. 14  

 

I socialstyrelsen folkhälsorapport från 2005 redovisas att över 40 procent motionerar regelbundet 

på fritiden. I åldersgruppen 16-44 år motionerar var fjärde man och var femte kvinna på en 

                                                 
10 Faskunger, s. 46. 
11 Liselotte , Schäfer Elinder & Johan, Faskunger (Red), Fysisk aktivitet och folkhälsa, (Husqvarna: rapport 2006:13, 
Statens folkhälsoinstitut), s.51. 
12 FYSS - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, red. Agneta 
Ståhle (Stockholm: Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2003).s.67 
13 Ibid., s.69. 
14 Schäfer Elinder & Faskunger, s.46. 
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högintensiv nivå minst två gånger i veckan.15 I Europabarometern rapporteras att den svenska 

populationen motionerar mindre än den övriga europeiska populationen, i alla de olika 

aktivitetsgraderna som mätes. I Sverige uppgav 12 procent att de använde sig av högintensiv 

fysisk aktivitet och 25 procent uppgav att de var fysisk aktiva en måttlig intensitet minst fyra 

dagar i veckan. 16 

 

Schäfer Elinder och Faskunger presenterar enkätundersökningar genomförda i flera industriländer 

utifrån ländernas nationella rekommendationer. Generellt sätt är samtliga rekommendationer 

jämförbara, då de strävar mot liknande folkhälsomål. Studierna påvisar att upp till 30 procent av 

den vuxna befolkningen i dessa länder aldrig når upp till deras nationella rekommendationer för 

fysisk aktivitet.17 I den övriga europeiska populationen motionerade aldrig 57 procent på 

högintensivnivå och 41 procent motionerade aldrig på en måttligintensivnivå.18 I Sverige är 

siffrorna högre, cirka 60 procent respektive 45 procent.19 I Sverige beräknas drygt var fjärde 

medelåldersman och var åttonde medelålderskvinna vara helt fysisk inaktiva. 20 Socialstyrelsen 

befarar att högst en femtedel av befolkningen över 30 år ”är tillräckligt fysiskt aktiva sett ur ett 

hälsoperspektiv.”21 I studien uppger en tiondel att de inte motionerar.22 I  LIV90 och LIV2000 

konstaterades att omkring en fjärdedel av populationen hade en mycket låg total fysisk aktivitet.23 

 

I Pan-EU-studien användes den transteoretiska modellen för att dela in den svenska populationen 

i modellens fem olika faserna (förnekelsestadiet, begrundandestadiet, förberedelsestadiet, 

handlingsstadiet och vidmakthållandestadiet). Deltagarna delades in beroende på motivationsgrad 

och aktivitets-/inaktivitetsgrad. I förnekelsestadiet hamnade 18,5 procent, dessa personer var inte 

särskilt aktiva och hade ingen avsikt att bli det inom de kommande sex månaderna. I 

begrundandestadiet hamnade 20 procent, dessa var inte särskilt aktiva, men hade för avsikt att bli 

                                                 
15 Socialstyrelsen, folkhälsorapport 2005, <http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/7456A448-9F02-43F3-B776-
D9CABCB727A9/6169/20051114.pdf,> (Acc:2007-10-07), s.324. 
16 Schäfer Elinder & Faskunger, s.49. 
17 Ibid., s.49. 
18 Ibid., s.49. 
19 Ibid., s.49. 
20 Lena V., Kallings,. & Matti, Leijon, Erfarenhet av Fysisk aktivitet på recept – FaR, (Sandviken: Statens 
folkhälsoinstitut, 2003:53), s.18.  
21 Socialstyrelsen, s. 327. 
22 Ibid., s.324. 
23 Schäfer Elinder & Faskunger (Red), s.57f. 
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mer aktiva inom de närmaste sex månaderna. I förberedelsestadiet hamnade 15 procent, de var 

inte särskilt aktiva, men hade beslutat sig för att ta steget och bli fysiskt aktiva. I handlingsstadiet  

hamnade 4,5 procent, dessa var personer som hade blivit fysisk aktiva de senaste månaderna. I 

vidmakthållandestadiet hamnade 35 procent, de var fysiskt aktiva sedan minst sex månader 

tillbaka. I återfallsstadiet befann sig 5 procent, de var individer som varit fysisk aktiva för ett år 

sedan, men som varit mindre aktiva senaste månaderna. 24  

 

I studien anonyma Hösäckar försöker man förstå vad en hösäck är och hur det är att vara en 

sådan.25 De använde the Empirical Phenomenological Psychological Method som ”söker efter 

den inneboende innebörden av fenomenet utifrån människors perspektiv”.26 Studien resulterade i 

att de fann 13 olika ”meaning units” i samband med respondenternas upplevelser av att vara 

fysisk (in) aktiv upptäcktes, därav: psykologisk spärr, individuell upplevelse, lyft för 

självkänslan, positiv eller negativ upplevelse med positiva effekter, undanflykter, kognitiva 

strategier, risk för överdrift, oro inför framtiden, förlitan, olycklig händelse, vardagsbestyr, 

förhoppning samt behov av regelbundenhet.27 

 

 Anita Wester-Wedman genomförde en deskriptiv undersökning under två års tid där syftet var 

att undersöka skeendet av hur regelbundna motionsvanor etableras hos flera individer. Formen av 

motionsvanor som studerades var jogging.28 Studien genomfördes på 44 personer som inför 

studien uppfyllde kriterierna att de var mellan 30-50 år, icke-motionärer samt att det var friska.29 

Wester-Wedmans studie påvisar att motivet eller motiven till att motionera förändras när 

motionen blivit en etablerad vana. Deltagarnas motiv för att börja motionera baserades till en 

början på kognitiva föreställningar om att fysisk aktivitet skulle leda till positiva fysiska och 

psykiska effekter. Motiven anses från början ha en yttre karaktär, för att i takt med att 

motivationen och motionen ökat istället ändras mot ett inre motiv.30 Enligt studien är det viktigt 

för en blivande motionär att individen har tidigare positiva upplevelser och erfarenheter av fysisk 

                                                 
24 Kalling & Leijon, s.31f. 
25  Bergman & Torsten, s.28 & s.34. 
26  Ibid., s.29. 
27  Wester-Wedman, s.30f. 
28  Ibid., s.35. 
29  Ibid., s.78 & s.84f.  
30  Ibid., s.204ff. 
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aktivitet, till exempel från skolgymnastiken samt att individen känner ett socialt stöd, från 

framför allt familjen.31 

 
 
1.4  Begreppsdefinitioner 
Fysisk aktivitet 

Schäfer Elinder och Faskunger definierar fysisk aktivitet som: ”all typ av rörelse som ger en ökad 

energiförbrukning.”32 WHO menar att fysisk aktivitet kan vara olika former av aktiviteter, såsom 

promenader, cykling och dans samt att aktiviteten har en hälsofrämjande verkan.33 WHO och 

nationella yrkesföreningar för fysisk aktivitet anser att alla individer bör vara fysisk aktiva minst 

30 minuter per dag på minst en måttlig intensitet.34 Statens beredning för medicinsk utvärdering 

anser att ”Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av sklettmuskulaturens 

sammandragningar och som resulterar i ökad energiförbrukning.”35   

 

Utifrån begreppsdefinitionen ovan anser författarna att fysisk aktivitet är alla former av 

aktiviteter när skelettets muskulatur arbetar och medför en ökad energiförbrukning.  

Begreppet inkluderar både frivillig och ofrivillig aktivitet samt strukturerad och 

ostrukturerad aktivitet.  

 

Motion 

I socialstyrelsen folkhälsorapport definieras motion som en medveten och strukturerad form av 

fysisk aktivitet. Motion utövas vanligen ur en hälsosynpunkt eller en nöjessynpunkt. Träning 

anses ha ett tydligt syfte att utvecklas prestationsmässigt i olika former av fysiska 

aktiviteter/idrotter.36 Faskunger anser att motion och träning är en organiserad fysisk aktivitet 

som utövas för att bibehålla eller utveckla olika former av fysisk och mental hälsa. Vidare anser 

Faskunger att motion utövas regelbundet flera gånger i veckan och för att målet skall kunna 

                                                 
31 Wester-Wedman, s. 246. 
32 Schäfer Elinder & Faskunger, s.12. 
33  World Health Organisation, < http://www.who.int/topics/physical_activity/en/ > (Acc: 2007-09-14). 
34 Mats, Börjesson, Agneta, Ståhle & Annika, Strandell, ”Fysisk aktivitet på recept”, i FYSS - Fysisk aktivitet i 
sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, red. Agneta Ståhle (Stockholm: Yrkesföreningar för fysiskaktivitet, 
2003), s. 34. 
35 Statens beredning för medicinsk utvärdering, Metoder för att främja fysisk aktivitet En systematisk 
litteraturöversikt, Rapportnr: 181, 2006.  
36 Socialstyrelsen, s. 324ff. 
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uppnås krävs planering, strukturering och att kroppsrörelserna upprepas. 37 Individerna som 

utövar motionen har oftast bytt om till träningskläder. 38 

 

Utifrån begreppsdefinitionen ovan, kommer författarna i studien anse att motion är träning eller 

idrottande som sker under frivilliga former, som är oftast är strukturerade, planerade och har 

generellt ett syfte och ett mål. Under träningen/idrottande anser författarna att individerna bör få 

högre puls, svettas och generellt byta om till träningskläder.   

 

Aktiv motionär 

Enligt Nationalencyklopedin är en motionär en: ”person som utför kroppsrörelser för att främja 

hälsan och välbefinnandet utan tävlingsambitioner”.39 Med aktiv refererar vi till definitionen av 

fysisk aktiv ovan. 

 

Utifrån begreppsdefinitionen ovan kommer författarna att utgå ifrån att en aktiv motionär är en 

individ som är fysisk aktiv på en måttlig till intensiv nivå i minst 30 minuter per dag. Intentionen 

skall vara att individen vill uppnå hälsa och välbefinnande samt att motion utövas frivilligt och 

strukturerat minst två gånger i veckan. 

 

Nyaktiv motionär 

Författarna upplever att en nyaktiv motionär är en person som inte befunnit sig i handlings-

/aktivitetsstadiet längre än två år. Utöver detta gäller samma definition som för aktiv motionär 

som beskrivs ovan.  

 

Fysisk inaktiv 

Enligt Bergman och Norlander definieras fysisk inaktivitet som ”ingen förekomst av frivillig 

motion, låg daglig vardagsaktivitet utan fysiska inslag i hobbyverksamheter samt ingen fysisk 

                                                 
37 Faskunger, s.15.  
38 Schäfer Elinder & Faskunger, s.13. 
39 Nationalencyklopedin,< http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O248576&i_word=motion%e4r > (Acc: 
2007-09-14). 
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aktivitet vid resa till och från arbetsplats eller i samband med yrkesarbete.”40 I en studie av WHO 

definieras inaktivitet som att vara aktiv mindre än 30 minuter per dag.41 

 

Utifrån begreppsdefinitionen ovan kommer författarna att utgå ifrån att en fysisk inaktiv person 

har låg förekomst av fysisk aktivitet, det vill säga är aktiv mindre än 30 minuter per dag samt har 

en avsaknad av frivillig strukturerad motion på fritiden eller samband med yrkesarbetet.  

 

Avgörande faktor 

Faktor definieras av nationalencyklopedin som en ”omständighet som bidrar till visst resultat”.42 

Nationalencyklopedin definierar avgörande: ”som i sista hand avgör utgången av ngt förlopp; 

mest om omständighet, ofta ngn tillkommande sådan”.43  

 

Utifrån begreppsdefinitionen ovan kommer författarna att utgå ifrån att en avgörande faktor är 

den utgång som till sist bidrar till att en inaktiv individ ändrar sin livsstil och blir en nyaktiv 

motionär.    

 

Beteendeförändring  

Faskunger anser att e utifrån en hälsovägledares perspektiv bör en beteendeförändring ses som en 

process där en förflyttning från ett problemområde till ett hälsosammare beteende är 

målsättningen som resulterar i positiva hälsovinster för individen eller samhället i stort.44  

 

Utifrån begreppsdefinitionen ovan kommer författarna att utgå ifrån att en beteendeförändring är 

en långgående process där individen gradvis förflyttar sig inom olika stadier för att åstadkomma 

hälsosamma livsstilförändringar. I den här studien kommer endast hänsyn tas till 

beteendeförändringar som rör processen från inaktiv till fysisk aktiv.      

 

 
                                                 
40  Bergman & Norlander, s.26. 
41  Börjesson, Sthåle & Strandell, s.33.  
42  Nationalencyklopedin, < http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O146234&i_word=faktor >  
(Acc: 20007-09-14).  
43  Nationalencyklopedin,< http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O109660&i_word=avg%f6rande >  
(Acc: 2007-09-14). 
44  Faskunger, s. 21f.  
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1.4 Transteoretiska modellen 
Den transteoretiska modellen arbetades fram under 1980-talet efter att James O. Prochaska och 

Carlo C. DiClemente undersökt 200 rökare som försökt att genomföra en beteendeförändring 

utan professionell hjälp.45 Undersökningen visade att individerna befann sig i olika faser och att 

för att lyckas med en beteendeförändring krävdes rätt verktyg i rätt tid och i rätt fas.46 Studien 

visar att vid en förändring så är det till stor hjälp att vara medveten om vilket stadium individen 

befinner sig i korrelation till problemet. När individen ej är medveten om stadiet, innebär det 

oftast ett misslyckande i beteendeförändring, vilket resulterar i ett återfall.47  

 

Transteoretiska modellen bygger på flera olika teorier inom psykoterapi och används inom flera 

olika områden där målsättningen är en hälsofrämjande beteendeförändring. Modellen brukas för 

att förstå de olika stegen i en beteendeförändring, de fem förändringsstadierna samt de tio 

förändringsprocesserna. Den används även för att mäta stegen och processen i påbörjandet av en 

förändring samt vidmakthållandet av förändringen. Modellen förutsätter att individen går igenom 

de fem olika stadierna. Att en individs beteendeförändring lyckas beror på förändringsbenägenhet 

samt att individen ingriper på sitt tidigare beteenden.48  Den transteoretiska modellen är ”en 

modell som kan användas för att dela in människor i olika kategorier eller stadier, beroende på 

graden av förändringsbenägenhet.”49 Modellen är väl beprövad inom fysisk aktivitet och hälsa 

och många verksamma inom området anser att den är till god hjälp för att förstå människors 

förändringsbenägenhet ur en hälsosynpunkt.50 

 

Den transteoretiska modellen bygger på följande fem steg: 

1. Förnekelsestadiet (Precontemplation): Låg motivation, funderar ej på att förändra sitt 

beteende, känner sig komfortabel i sin livssituation.  

                                                 
45James O., Prochaska, Carlo C., DiClemente, & John C., Norcross, Changing for good: a revolutionary 
six stage programme for overcoming bad habits and moving your life positively forward 
(New York: Avon Books, 1994), s.36. 
46Ibid., s.37f. 
47 Ibid., s.39. 
48 Bess H., Marcus, & Laurey R., Simkin,  “The transtheoretical model: Applications to exercise behavior”, Medicine 
and Science in Sports and Exercise, 26 (1994:11), pp. 1400-1404. 
49 Faskunger & Hemmingsson, s. 23. 
50 Barbara A., Brehm, Fysisk aktivitet för alla – Idéer & inspiration för fysisk aktivitet och träning, (Stockholm: 
SISU Idrottsböcker, 2006), s.31.  
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2. Begrundelsestadiet (Contemplation): Överväger en förändring i framtiden, ser både 

fördelar och nackdelar med en förändring.  

3. Förberedelsestadiet (Preparation): Planerar för en snar förändring, stark motivation, ser 

fördelarna med en förändring. Utarbetar en handlingsplan för förändring. 

4. Handlingsstadiet (Action): Genomför en förändring, är inne i beteendeförändring. Ett 

krävande stadium, där individen befinner sig maximalt sex månader.  

5. Vidmakthållandestadiet (Maintenance): Beteendeförändringen har blivit en vana. Det nya 

beteendet har vidmakthållits i minst sex månader. I det här stadiet är det viktigt att lära sig 

hantera svårigheter.51   

 

I figuren nedan visualiseras den transteoretiska modellens fem stadier.  

 
Figur 1. The Spiral of change.52 

 

Faskunger framhåller att det enligt modellen är omöjligt att vidmakthålla ett beteende om man 

inte förflyttar sig steg för steg i denna process.53  

 

 

 

 

                                                 
51 Faskunger & Hemmingsson, s.30ff.  
52 Prochaska, DiClemente, & Norcross,  s. 49. 
53  Faskunger, s.23. 
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1.4.1 Förändringsstrategier 

Den transteoretiska modellen består förutom av de fem olika förändringsstadierna även utav tio 

förändringsstrategier (insikt, känsloupplevelser, personlig omvärdering, social omvärdering, 

närmiljöalternativ, engagemang, socialt stöd, omgivningskontroll, frestelsehantering och 

belöning) . Modellen anser att för att kunna förändra ett beteende är man beroende av vissa 

förändringsstrategier. Dessa är strategier anses relevanta för att förstå hur en beteendeförändring 

går till. 

 

Nedan följer en presentation av de tio förändringsstrategierna vilka hämtas från Faskunger och 

Hemmingsson, som i sin tur tolkat Prochaskas, DiClementes och Nocross transteoretiska modell 

och dess förändringsstrategier: 

 

Insikt: Att ha insikt innebär att individen sökt kunskap och upptäckt fördelar med en hälsosam 

livsstil. ”Det är svårt att förändra något som man inte har kännedom om.”54 När en individ fått en 

viss mängd insikt och medvetenhet om fysisk aktivitet/inaktivitet, börjar individen att ställa 

relevanta frågor till sig själv. Frågorna kan syfta till att besvara exempelvis hur mycket man bör 

röra på sig, vilka hälsoeffekterna är eller vad som kan förändras i livsstilen för att öka graden av 

fysisk aktivitet.55 

 

Känsloupplevelser: Har att göra med hur individen uppfattar sin nya hälsosammare livsstil. Vilka 

positiva emotionella upplevelser känner individen i samband med fysisk aktivitet och vilka 

negativa emotionella reaktioner sker i kroppen vid utebliven beteendeförändring.56 ”En 

emotionell begrundan kan fungera som katalysator för förändringar.”57 

 

Personlig omvärdering: Används för att se hur individen påverkat sin emotionella insikt om sin 

nuvarande livsstil. Hur upplever individen att förändringen påverkar den nya livssituationen. 

                                                 
54 Faskunger & Hemmingsson, s.34. 
55 Ibid., s.44. 
56 Ibid., s.49. 
57 Ibid., s.49. 
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Personlig omvärdering innebär att individen funderar över sin framtid för att sedan omvärdera sin 

livssituation för att kunna påverka framtiden.58 

 

Social omvärdering: Strategin innebär att individens tankebanor kring fysisk aktivitet och hälsa 

sätts i ett större perspektiv. Individen har blivit medveten om att sin livsstil påverkar både sig 

själv och sin omgivning.59  

 

Närmiljöalternativ: Samhället kan ses som en möjlighet för fysisk aktivitet och motion eller som 

ett hinder.  Strategin behandlar hur medveten individen är av närmiljöns påverkan på livsstilen. 

Vad har individen för insikt om vad närmiljön har att erbjuda för ett hälsosamt beteende.60 

 

Engagemang: Handlar om hur individen intresserar sig, prioriterar och planerar för sin livsstil. 

Det är av stor vikt att individen prioriterar beteendeförändringen.61 ”Ett starkt engagemang 

innebär i praktiken att vidta förberedelser, att ha en tydlig målsättning och att utveckla förmågan 

att utvärdera sin situation och sina framsteg.”62 

 

Socialt stöd: Behandlar hur omgivningen stöttar individens beteendeförändring. Ett socialt stöd 

kan vara någon att motionera med, någon som stöttar, peppar och ger relevant feedback eller 

någon som underlättar för att prioritera förändringen.63 ”Rätt sorts stöd höjer motivationen.”64  

 

Omgivningskontroll: Innebär att individen planerar för att undvika miljöer eller situationer som 

främjar stillasittande. Exempel på omgivningskontroll är att packa träningsväskan kvällen innan 

träning, regelbundet avläsa almanackan eller att undvika att sätta sig i tevesoffan före ett 

inplanerat träningspass.65  

 

                                                 
58 Faskunger & Hemmingsson, s.51. 
59 Ibid., s.56. 
60 Ibid., s.57. 
61 Ibid., s.76. 
62 Ibid., s.75. 
63 Ibid., s.73. 
64 Ibid., s73. 
65 Ibid., s.84f. 
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Frestelsehantering: Behandlar individens förmåga att agera i nuet. Hur individen agerar i 

situationer för att inte lockas till inaktivitet.66 ”Det sätt du hanterar frestelser på i din vardag är 

ofta avgörande för hurvida du lyckas göra framsteg vad gäller regelbunden motion”.67 

 

Belöning: Handlar om att uppmärksamma sina framgångar. Belöningen är i sig en drivkraft för 

individen. ”Att uppnå mål är en mycket viktig form av belöning.”68 Det finns olika former av 

belöning, en form av belöning kan vara att unna sig något extra eller att individen känner sig 

friskare och orkar mer.69 

 
2 Metod 
I följande metodavsnitt redogörs för val av metod, urval och genomförande. Därtill ges även en 

redogörelse för studiens analysmetod, validitet och reliabilitet. 

 

2.1 Metodval 
Studien strävar efter att deskriptivt redogöra för vilka faktorer som fyra nyaktiva motionärer 

upplever har varit avgörande för att de tagit steget från en fysiskt inaktiv livsstil till att börja 

motionera. Författarna har sökt efter ”att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i 

avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening.”70 Utifrån studiens syfte och frågeställningar 

anser vi att kvalitativa forskningsintervjuer är en lämplig metod.  

 

Forskningsintervjuerna har valts att genomföras halvstrukturerade med intentionen att erhålla 

upplevelser och erfarenheter utifrån respondentens livsvärld.  När en intervju har en 

halvstrukturerad form innebär det att intervjun är uppbyggd på en rad teman och frågor. Under 

samtalets gång finns möjligheten att förändra frågornas form och ordningsföljd. När en kvalitativ 

intervju används söker en forskare förstå en annan människas livsvärld och ge en deskriptiv 

beskrivelse utifrån individens andemening. Forskarens mål är att förstå innebörden, tolka 

innebörden, förhålla sig till den och beskriva respondentens upplevelser. 71 Intervjufrågorna i 

                                                 
66 Faskunger & Hemmingsson, s.84f. 
67 Ibid., s.84. 
68 Ibid., s.92. 
69 Ibid., s.92. 
70 Steinar, Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund: Studentlitteratur, 2007), s.35. 
71 Ibid., s.34. 
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intervjun karakteriseras av att de är korta, enkla och i allmänhet ger utförliga och komplexa 

svar.72 För att intervjuerna skall ha samma utgångspunkt och form av struktur används en 

intervjuguide. Intervjuguiden utgår från studiens syfte och frågeställningar och innehåller teman 

och frågor som utgår från studiens centrala ämnen. Studiens intervjuguide kan ses (i bilaga 2). 

Under intervjuerna har författarna försökt att lyssna utan förutfattade meningar, för att ge den 

intervjuade respondenten utrymme att själv beskriva sina upplevelser utan avbrott för 

intervjuarens frågor.  

 

Författarna har som bearbetningsmetod valt ett fenomenologiskt förhållningssätt, det med hänsyn 

till studiens syfte och datainsamlingens kvalitativa forskningsintervjuer. Med en fenomenologisk 

filosofi strävar författarna efter att studera och redogöra för respondenternas livsvärldar. 

Författarna söker att reflektera över individernas upplevelser och ”göra det osynliga synligt”.73 

Den fenomenologiska filosofin innebär inte att förklara och analysera. ”Fenomenologin är ett 

försök till direktbeskrivning av upplevelsen, utan hänsyn tagen till upplevelsens ursprung eller 

orsak.”74 

 

2.2 Urval  
Studiens urval bygger på att individerna är yrkesverksamma och nyaktiva motionärer (läs 

definition nyaktiv motionär). Att författarna valt yrkesverksamma individer beror på att 

författarna till studien, tillika blivande lärare och hälsopedagoger finner att det finns en 

arbetsmarknad bland flera företag och olika yrkesgrupper.  

 

Författarnas strävade till en början att finna ett stort urval, med stor spridning, vad det gäller 

ålder, kön, motionsform och yrkesbefattning. Studiens tid ansågs dyrbar, vilket resulterade i valet 

att använda den så kallade ”snöbollsmetoden”. Till en början kontaktades 16 personer. Dessa 

personer är vänner, släktingar och arbetskamrater. Dessa fick frågan om de möjligen känner till 

någon, som uppfyller studiens kriterier yrkesverksam och nyaktiv motionär. De tillfrågade 

individerna fick beskrivet för sig, studiens syfte och författarnas definition av nyaktiv motionär. 

Tre av dessa personer visade sig själva uppfylla studiens kriterier. Dessa tillfrågades om de 
                                                 
72 Kvale, s.123. 
73 Ibid., s.54. 
74 Ibid., s. 55 

 14



möjligen skulle kunna ställa upp på en djupintervju. Efter deras medgivande genomfördes under 

samma telefonsamtal en kort telefonintervju för att fastställa att de var lämpliga respondenter. En 

av personerna tipsade oss om ytterliggare en person som kunde tänkas passa. Denna person 

kontaktades sedan av oss via telefon för en kortintervju. Det visade sig att denna person uppfyllde 

alla kriterier samt var villig att ställa upp på en djupintervju. 

 

Urvalet i studien blev slutligen ett kontakturval om fyra personer, tre kvinnor och en man med 

skilda yrkesbefattningar, motionsformer och med stor åldersspridning från 26 till 63 år. 

Författarna hade gärna sett en bättre könsfördelning, men på grund av ett från början litet urval 

och tidsbrist, så har ej spridningsfaktorerna i urvalet kunnats påverkas.  

 

Nedan följer en kort presentation av de fyra respondenterna: 

Respondent 1: Kvinna, 63 år, gift. Bor med sin man i en hyresrätt i en av Stockholms närförorter. 

Stillasittande kontorsarbete. Tränar sedan augusti styrketräning på gym två gånger i veckan, 

cyklar regelbundet under alla årstider förutom vintern, går promenader minst 30 minuter varje 

dag.  

 

Respondent 2: Kvinna, 35 år, gift. Bor med sin man och tre år gamla son i en hyresrätt i 

Stockholms innerstad. Stillasittande kontorsarbete. Tränar body pump och body balance (en lugn 

form av träning för att öka kroppens styrka och rörlighet) i grupp regelbundet på gym två till tre 

gånger i veckan. Promenerar dagligen sammanlagt omkring 90 minuter. 

 

Respondent 3: Kvinna, 26 år, sambo. Bor med sin pojkvän i en bostadsrätt i stockholmsförort. 

Har ett rörligt arbete med oregelbundna arbetstider. Arbetar heltid som musiker. Motionsformen 

är styrke- och konditionsträning på gym två till tre gånger i veckan samt strukturerade 

promenerar med eller utan stavar flera gånger i veckan. Med alla transporter inräknade 

promenerar hon minst 30 minuter varje dag.   

 

Respondent 4: Man, 28 år, sambo. Bor i bostadsrätt i förort till Stockholm. Stillasittande 

kontorsarbete. Tränar klättring två till tre gånger i veckan, joggar ibland. Utöver det promenader 

han minst 30 minuter varje vardag och på helgerna blir det längre promenader.  
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2.3 Genomförande  
De fyra utvalda intervjupersonerna kontaktades en andra gång via telefon för överenskommelse 

om lämplig tid och plats för när och var intervjuerna skulle äga rum. De informerades om att 

intervjun skulle komma att ta ungefär 60 minuter.  

 

Intervjuerna har genomförts vid olika tillfällen och på olika platser såsom hem, arbetsplats och i 

grupprum på GIH. Författarna har varit noga med att intervjudeltagarna fått styra tid och val av 

plats. Det enda kriteriet vi fastställt för intervjutillfället var att intervjun skulle ske ostört i ett 

enskilt rum. De tre aktörer som fått deltaga under intervjun var respondenten, intervjuaren och 

observatören. För ökad standardisering har samma författare som genomfört kortintervjuerna 

genomfört samtliga djupintervjuer. Den andra författaren har deltagit aktivt som observatör och 

antecknare för att upptäcka betydande mimik, känslostämningar och sociala händelser under 

intervjun. Observatören har även fått utrymme för tilläggande frågor. 

 

Samtliga respondenter har givit tillstånd till att bli inspelade under intervjuerna. Intervjuerna har 

bandats på en minidiskbandspelare med en separat mikrofon. Författarna anser att utrustningen 

håller en god kvalitet, vilket resulterat i att ingen ljudbaserad information gått förlorad. För att 

förhindra eventuella anspänningar hos respondenten, som hade kunnat uppstå vid en 

bandinspelning har mikrofonen täckts med en sjal. Innan intervjun påbörjades informerades 

samtliga respondenter i korthet om studiens och intervjun syfte samt att intervjuaren upplyste om 

rådande forskningsetik, att deras uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, att de är 

anonyma i studien och att de när som helst har möjlighet att avbryta intervjun.  

 

Pilotintervjun: Kvinna, 28 år. Genomfördes den 11 oktober 2007 klockan 15.30 – 17.30 på 

Södersjukhuset. 

 

Intervju 1: Kvinna, 63 år. Genomfördes den 16 oktober 2007  klockan 16.30 – 17.40 på 

respondentens arbetsplats. 

  

Intervju 2: Kvinna, 35 år. Genomfördes den 17 oktober kl. 18.00 – 18.45 i respondentens hem. 
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Intervju 3: Kvinna, 26 år. Genomfördes den 18 oktober kl. 16.15 - 17.00 i grupprum två på GIH. 

 

Intervju 4: Man, 28 år. Genomfördes den 19 oktober 2007 kl. 17.30 – 18.45 på respondentens 

arbetsplats. 

 

2.4 Analys  
Efter att intervjuerna genomförts, så har ljudinspelningar lyssnats igenom, betraktats och skrivits 

ut. Intervjuerna skrevs ut dagarna efter att intervjuerna genomförts för att båda författarna skulle 

ha intervjun i minnet och därmed kunna koppla samman sina egna tolkningar av intervjun, både 

det verbala och ickeverbala, med det utskrivna materialet. Därefter har de utskrivna intervjuerna, 

lästs igenom, bearbetas, analyserats och tolkats utifrån studiens teoretiska utgångspunkt och 

utifrån ett fenomenlogiskt perspektiv.  

 

2.5 Validitet  
Enligt Kvale sker validering av kvalitativa forskningsintervjuer i sju olika stadier. Dessa är i 

tematiseringen, planeringen, intervjun, utskriften, analysen, valideringen och rapporteringen.75 

 

I ett bredare perspektiv hänför sig validiteten till den utsträckning i  

vilken en metod undersöker vad den är avsedd att undersöka.76 

 

Att validera är kontrollera, ifrågasätta och att teoretisera.77 Författarna upplever att 

undersökningens teoretiska förutsättningar i tematiseringen kan härledas i en logisk relation till 

forskningsfrågor, vilket styrker det första stadiet av validitet. I det andra stadiet som gäller 

kunskapen i relation till ”hur adekvat planering”78 är upplever vi att planeringen har korrigerats 

under studiens gång, för att anpassas till studiens tid. I det tredje stadiet, intervjuerna, upplever 

författarna en hög grad av validitet. Författarna anser att intervjuerna ägt rum i en god miljö, 

respondenterna har medvetengjorts om rådande forskningsetik och ämnet i sig upplevs av 

                                                 
75 Kvale, s.214. 
76 Ibid., s.215. 
77 Ibid., s.218ff. 
78 Ibid., s.214. 
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författarna eller av respondenterna, av hur vi tolkat situationen, inte som ett ”känsligt” ämne att 

samtala omkring. Författarna upplever att respondenterna kunnat samtala om sina upplevelser på 

ett uppriktigt sätt, utan att behövt modifiera eller tagit bort något.  

 

Samtidigt har intervjuaren och observatören försökt att vara aktiva lyssnare, försökt förstå 

andemeningen och ställt frågor för att förstå om respondenten verkligen menar det som kan 

utläsas mellan raderna. Författarna valde även att göra en pilotintervju, för att kunna validera 

intervjuguiden och intervjuformatet och revidera brister. Respondenten, var en av 

kontakturvalspersonerna som uppfyllde kriterierna nyaktiv motionär och yrkesverksam. Det 

fjärde stadiet som behandlar utskriften, kan vara en svaghet av den orsaken att författarna valt att 

i första skedet skriva utskriften i talspråk och därefter endast ändrat de material som varit relevant 

utifrån tematiseringen till skriftspråk. I det femte stadiet som behandlar analysen upplever 

författarna att de ställt relevanta frågor under intervjun och att studiens analysverktyg och 

teoretiska utgångspunkt varit användbara. Författarna har under studien försökt att validera 

studiens arbete, vi upplever att vi har mätt det som vi haft för avsikt att mäta. 

 

2.6 Reliabilitet 
Enligt Trost är reliabilitet svårt att omsatta på kvalitativa forskningsintervjuer, eftersom 

kvalitativa studier har en låg standardisering. Reliabilitet innebär att studien har en hög 

tillförlitlighet, att studien studiens kongruens, precision och objektivitet är tillförlitlig.79   

 

Reliabiliteten styrks av att båda författarna deltagit och haft samma roll (observatör respektive 

intervjuare) vid alla intervjuer. Under intervjuerna har studiens intervjuguide används vid alla 

tillfällen och samma utrustning har använts för att spela in samtalen. Samtliga respondenter har 

ombetts läsa igenom den sammanställda resultatdelen för att på så vis säkerställa att författarnas 

bild av intervjun överensstämmer med intervjuobjektens. Studiens trovärdighet styrks därmed 

ytterligare av att uteslutande resultatdelar kontrollerats och godkänts av respektive respondent. 

 

 

                                                 
79 Jan, Trost, Kvalitativa intervjuer, (Lund: Studentlitteratur, 2005), s.111f.  
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3 RESULTAT 
I Resultat redovisas resultaten utifrån studiens två frågeställningar.  

 
3.1 Avgörande faktorer 
Respondent 1 berättar att hon vill motionera för välbefinnandet. Att hon började motionera 

strukturerat beror på att hon blev inspirerad efter att ha konverserat med en arbetskamrat och en 

grannfru. Båda kvinnorna var i hennes ålder och börjat träna på gym och hon kände ”kan hon 

träna på gym, så kan jag också det”. Hon nämner vidare att en annan inspiration till att hon börjat 

träna på gym är att kunna ta del av arbetsplatsens friskvårdserbjudande, vilket innebär att 

verksamheten betalar en del av gymkortet. 

 

Respondent 2 berättar att hon varit aktiv under tidigare perioder i sitt liv och nu kände att hon 

ville komma tillbaka till en livsstil med hälsosamma rutiner, för att må bättre och gå ner i vikt.  ”I 

och för sig finns det en sak till som hänger ihop med det andra och det är att vi vill ha ett syskon 

till Måns och det går inte att väga som jag gör… Att gå ner i vikt för att skaffa ett syskon...” 

 

Respondent 3 har ett intresse av psykologi och har provat olika metoder för att må bättre. Hon 

söker efter någonting och tror att motion kan vara lösningen för att må bättre. Hon berättar att 

hon valt att motionera igen, av den orsaken att hon vet att hon mår bättre av att röra på sig, 

känner en bättre harmoni mellan det psykiska och fysiska välbefinnandet och att stressen och 

ångesten minskar. 

 

Ett stillasittande arbete har blivit respondent 4:s drivkraft för att bli fysisk aktiv. Han berättar att 

han upplever att det är ohälsosamt att sitta framför en dator åtta timmar per dag och att han vill 

undvika att drabbas av någon folkhälsosjukdom på grund av inaktiviteten. Han säger att han inte 

tror att han skulle motionera på fritiden om han hade ett fysisk aktivt arbete. “Det är det här med 

att man har ett stillasittande jobb som gör att man vill försöka kombinera det med någon motion 

som är bra för kroppen och jag tror att klättring är det. Och det är väldigt roligt.” 
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Sammanfattningsvis har samtliga respondenter under samtalen redogört att de motionerar för 

välbefinnandet. Tre av fyra respondenter framställer under samtalen att de vill motionera och att 

de började motionera för att må bättre. En respondent berättar att en avgörande faktor för henne 

att motionera är drivkraften och vetskapen att hon och hennes man vill ha ett till barn. En annan 

respondent berättar att hon började motionera efter att hört andra kvinnor i hennes ålder som 

börjat träna på gym. En tredje respondent berättar att han vill motionera på fritiden för att 

kompensera för att han är stillasittande på jobbet hela dagarna. En respondent berättar att hon 

motionerar för att uppnå ett fysiskt och psykiskt välbefinnande. 

 

3.2 Transteoretiska modellens förändringsstrategier 

3.2.1 Insikt 

Respondent 1 berättar att hon tycker att det är viktigt att röra på sig för att hålla sig i bättre form 

och inte bli en hösäck. Hon säger att hon känner sig piggare av att motionera och känner sig 

starkare sedan hon börjat träna på gym. 

 

Respondent 2 har varit aktiv under flera perioder i sitt liv. Hon berättar att hon vet att hon 

mår som bäst av att träna fyra gånger i veckan och hon känner ”Att vara fysiskt inaktiv det 

gör att jag sover sämre, jag äter sämre, jag blir mer stressad, jag blir sur, jag blir grinig, jag 

blir tjock... Allt är faktiskt jättedåligt.” Respondentens insikt av hur hon mår när hon är 

fysisk aktiv har blivit en drivkraft till att träna, eftersom hon vet att hon kommer att må 

bättre när motionen blir regelbunden. Hon berättar att hon även fått en annan form av insikt 

och det är att ”Just nu kom vi fram till att det är faktiskt jag som bestämmer. Det är ingen 

annan som kan tala om för mig, det är bara jag som kan göra det och då blir det väldigt 

jobbigt så då måste jag gå!” 

 

Respendent 3 vet att både fysisk aktivitet och motion är positivt för hälsan. Hon har under sin 

barndom och tonårsperiod levt ett fysisk aktivt liv. Hon känner en stark koppling mellan det 

fysiska och det psykiska välbefinnandet. När hon upplever välbefinnande, så kan hon lättare 

hantera stress, hon får ett bättre självförtroende, en bättre hållning och känner att hon har en 

positivare utstrålning. 
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Respondent 4 berättar att hans insikt handlar om att ”man mår bättre av att träna och man förlorar 

direkt inte tid av att träna för man blir piggare och man orkar vara alert längre, så om man tränar 

en timma om dan, så får man nästan en timma på köpet liksom.”   

 

Sammanfattningsvis berättar samtliga respondenter att de har kognitiva föreställningar om att 

fysisk aktivitet och motion är bra för hälsan. Insikten gör att respondenterna vill vara fysiskt 

aktiva och därmed försöka minimera riskerna för ohälsa.  

 

3.2.2 Känsloupplevelser 

Respondent 1 berättar att för henne är det viktigt med njutning när hon utövar fysisk aktivitet och 

att hon främst upplever ett välbehag när hon är ute och cyklar eller promenerar. Hon berättar att 

om hon får uppleva naturen, så brukar hon bortse från att det kan vara dåligt väder eller att 

aktiviteten är påfrestande. Hon vill att det skall vara rofyllt, hon undviker att motionera i grupp, 

tycker att det är obehagligt att svettas för mycket och vill inte uppleva tävlingsmomentet under 

motionstillfällena. 

 

Respondent 2 berättar att hon tycker att fysisk aktivitet är roligt. ” Man blir gladare och piggare 

och mår bättre. Blir mindre stressad och sover bättre...” Hon berättar vidare att hon mår som bäst 

när hon tränar fyra gånger i veckan, men att hon får nöja sig med att träna minst två gånger i 

veckan på grund av hennes tid inte räcker till, eftersom hon har en liten son och arbetar heltid. 

 

Respondent 3 upplever att det känns skönt att motionera både för det fysiska och psykiska 

välbefinnandet. Hon berättar att hon mår bra av att träna och känna att konditionen förbättras och 

musklernas används samtidigt som hon säger att hon får perspektiv på sina tankar och har lättare 

att sortera dem. “Jag vet att jag trivs bättre när jag känner att min kropp är tränad.” 

 

Respondent 4 tycker att det roligt att klättra och känner att det är bra att ha något roligt inplanerat. 

“Det är roligt, man mår bra av att ha en hobby man mår bra av, att göra någonting som man 

tycker är roligt och baka in det i vardagen. Att regelbundet hålla på med någonting som man 

tycker är roligt. Det mår man bra av, tror jag.” 
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Sammanfattningsvis berättar samtliga respondenter att de motionerar för att de tycker att det är 

roligt eller lustfyllt. Att de under eller efter träningen strävar efter att känna en positiv känsla som 

att ”jag mår bättre”, ”vad roligt det var att träna” eller ”vad skönt det är att vara ute i naturen”. 

 

3.2.3 Personlig omvärdering 

Respondent 1 berättar att hon känt ett motstånd till att använda trampmaskinen och 

motionscykeln på gymmet och att träna på ett gym inte varit hennes motionsform. Nu försöker 

hon att övervinna motståndet. ”Bara man får hålla det i sin egen takt så det inte är något 

tävlingsmoment. Det ska vara lustbetonat, jag tycker att det är bättre att göra fler övningar med 

en lättare vikt.”  

 

Respondent 2 berättar att hon slutade träna när hon bodde i USA, att hon hamnade i en 

nedåtgående spiral och till slut upphörde med att träna. Hon säger att hon inte riktigt vet varför, 

eftersom hon mår bra av att träna, men att motståndet blev för stort. Nu när hon flyttat hem till 

Stockholm och bor inne i stan, känner hon att det inte finns något motstånd. Gymmet ligger 200 

meter bort och hon berättar att hon kan springa och promenera i närområdet utan att känna av 

motståndet som hon kände i USA. 

 

Respondent 3 har gjort en personlig omvärdering två gånger åt olika håll de senaste åren. Hennes 

första omvärdering var när hon ändrade sin livsstil och blev fysiskt inaktiv. För drygt fem år sen 

flyttade hon till Stockholm, en stad med ”ett mycket större utbud av roliga grejer”. Utifrån att hon 

hade mer saker att göra, prioriterade hon bort tränandet, vilket ledde till att hon slutade att träna 

helt. Hon berättar att trots att hon var fysisk inaktiv under den perioden, så har hon haft insikten 

att fysisk aktivitet är positivt. Till och från har hon försökt att återuppta tränandet, utan att lyckas. 

Hon uttrycker det som att hon blev ”försoffad” och tyckte alla former av motion var jobbigt. Hon 

kände ett stort motstånd och upplevde nackdelar med att vara fysisk aktiv och kom till en punkt 

där hon inte kunde förstå att andra orkade vara aktiva.  För respondenten har det tagit flera år att 

göra en personlig omvärdering i positiv riktning. Hon säger att det tog tid att hitta tillbaka till en 

fysisk aktiv livsstil och att hon kände att den här gången ska jag lyckas genom att tänka 

långsiktigt. Hon började med att promenera och när hon kände att tiden var mogen började hon 

att träna på gym.  
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Respondent 4 har idag en insikt om hälsoeffekterna av motion och fysisk aktivitet, men han 

berättar att han inte alltid har haft denna positiva syn. Under gymnasietiden hade han hört att 

träning var bra. Motivet till att han började träna första gången var att han inte var helt nöjd med 

sitt utseende. Hans kropp hade efter flera års stillasittande och en hel del skräpmat ändrat form. 

“När jag slutade gymnasiet så var jag väldigt inaktiv i  rätt många år. Två tre år kanske eller nåt, 

jag rörde mig ju inte alls och jag käkade skräpmat och magen växte väl sådär. Så då började man 

väl inse att man kanske borde röra på sig lite.” Respondent 4 kommer inte på några nackdelar 

med fysisk aktivitet mer än att det kan ta tid. Han säger att han ibland kan bli stressad av att se sin 

kalender och se hur lite tid som han har, men samtidigt berättar han när han tränar känner han att 

han får så mycket mer, att han tjänar tid eftersom han känner sig piggare och har mer energi.  

 

Sammanfattningsvis berättar respondenterna om olika motiv till att det genomgått en personlig 

omvärdering. Respondenterna berättar att det varit en lång process att bli fysisk aktiv och att det 

under vissa perioder i sitt liv tidigare varit fysisk aktiva och trots att de haft vetenskapen om 

fysisk aktivitet. Flera respondenter berättar att för att det blivit fysisk aktiva så har det varit 

tvungna att övervinna olika former av motstånd. 

 

3.2.4 Social omvärdering 

Respondent 1 berättar att hon inte tror att omgivningen har påverkats så mycket, men att hennes 

man tycker att det är bra att hon motionerar och att de brukar cykla tillsammans. ”Han säger 

ingenting, men jag känner att han tycker att det är bra.” Annars tror hon att arbetsgivaren är glada 

om hon är fysisk aktiv så att hon blir friskare och inte behöver vara hemma från jobbet.  

 

Respondent 2 berättar att träningen påverkar hennes omgivning, i takt med att hon orkar mer, blir 

gladare och slipper migränattacker. Hon tror att arbetsgivaren och arbetskamraterna blir glada om 

håller sig frisk och kan vara där oftare. Hon berättar även att hon startat en träningstävling på 

jobbet. Tävlingen är en intern tävling som går ut på att fysisk aktivitet ger poäng. Om en person 

cyklar eller promenerar till jobbet eller är fysiskt aktiv på fritiden får personen en poäng i 

träningstävlingen. 
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Respondent 3 berättar att hennes mamma uppmanat henne att börja träna och att hennes mor 

tycker att det är bra att hon börjat träna. Hennes föräldrar har givit henne positiv uppmuntran i 

samband med att hon börjat träna. Hon säger även att hennes pojkvän påverkas eftersom de bor 

tillsammans och att han märkt att hon blir piggare, gladare och får bättre perspektiv på saker. 

 

Respondent 4 upplever att träningen tar mycket tid, under träningsperioderna upplever han att 

omgivningen, påverkas genom att han inte har lika mycket tid att träffa sina vänner. Han säger att 

“man är ännu mera upptagen liksom.” Under samtalets gång kommer han fram till att han själv 

skulle kunna ses som en inspirationskälla till sin omgivning. Han berättar att hans närmaste 

vänner troligen inte hade börjat träna på gym om inte han själv gjort det och att hans bror 

troligtvis inte börjat träna taekwondo om inte han själv hade tränat capoeira. “Jag tror att jag 

inspirerade honom till att börja träna.” 

 

Sammanfattningsvis berättar alla respondenter att det är medvetna om att deras val att vara fysisk 

aktiva påverkar omgivningen. En respondent poängterar att han har mindre tid att träffa vänner de 

dagar och kvällar han tränar, men att en positiv aspekt är han har blivit en inspirationskälla och 

lyckats inspirera andra i sin omgivning till att börja träna. De tre andra respondenterna lyfter 

istället fram att det påverkar sin omgivning positivt, eftersom de mår bättre av att vara fysisk 

aktiva och att de påverkar sin omgivning med att vara gladare och ha mer positiv energi. 

 

3.2.5 Närmiljöalternativ 

Respondent 1 berättar att hon uppskattar möjligheten att vara fysiskt aktiv i sin närmiljö. Hennes 

gym ligger exempelvis fem minuter från hemmet och att hon tycker om att cykla omkring i sitt 

närområde. Respondenten tycker om att ta cykelturer runt i närområden, såsom söderförorter och 

in till stan. Hon säger sig uppskatta att cykla och promenera i naturen och tar gärna promenerar i 

närområdet, längs hamnen eller i skogen.  

 

Respondent 2 är inte helt nöjd med sitt närområde ur motionssynpunkt. Hon berättar att gymmet 

ligger nära, men att hon skulle vilja vara ute och gå med stavar eller jogga ute i skogen. Hon 

säger att miljön inte inbjuder till detta och att det var bättre där hon bodde tidigare. 
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Respondent 3 berättar att under sin inaktiva period bodde hon mitt i stan. Hon berättar att: 

 

Jag har bott i stan i fem år. Mitt i stan och det är inte så inbjudande till att gå på 

promenader till exempel. Vilket jag gjorde ofta när jag bodde hemma i Småland. Där 

gick jag ofta på promenader, för där var det trevligt att gå. När jag flyttade till 

Stockholm och till stan försvann det elementet.[…] Nu bor jag utanför stan och det är 

finare miljö runt om och nära till gymmet så det blir lite enklare kanske. Lite bättre 

förutsättningar på det sättet. För mig är det stor skillnad mot stan att bara få komma 

ut där det finns lite skogsägare och så här, lite finare. 

 

Respondent 4 associerar närmiljön till arbetsplatsen, en plats han inte upplever inbjuder till fysisk 

aktivitet, men den inspirerar honom till att träna. “Att sitta på kontoret hela dagarna det påverkar 

ju absolut till att man vill träna. Man måste röra på sig.” Han tycker att det är negativt att han inte 

har tid att träna på arbetstid. Klätterstället där han håller till är beläget så att han passerar det på 

väg till och från jobbet. Att han idag har relativt nära till träningen tror han är avgörande för att 

det ska bli av.  “Skulle jag behöva åka en mil för att komma till klättringen skulle jag nog inte 

klättra.” 

 

Sammanfattningsvis berättar alla respondenter att det är viktigt att ha sitt gym eller klätterställe 

nära hemmet eller att det är på vägen mellan hemmet och arbetsplatsen. Två respondenter berättar 

att det är väldigt nöjda med närmiljön där de bor eftersom den inbjuder till promenader och 

cykelturer. En respondent berättar att hon inte är förtjust i miljön där hon bor, eftersom känner 

avsaknaden av natur och motionsspår. En fjärde respondent behandlar inte sitt närområde, men 

berättar att arbetsplatsen är en inspirationskälla till att motionera.  

 

3.2.6 Engagemang 

Respondent 1 använder sig av tre olika strategier, den första handlar om att hon försöker vara 

bestämd mot sig själv och intalar sig att det inte är så ansträngande att gå iväg och träna. ”Jag får 

skärpa till mig lite. För det är inte så svårt, det är bara att gå dit och packa ihop väskan och sen så 

duschar jag när jag kommer hem.” Den andra strategin, är att hon betalt pengar för gymkortet och 
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det har gjort henne entusiastisk att utnyttja det. En tredje strategi är att hon vill bevisa för sin man 

att hon också kan träna. 

 

Respondent 2 berättar om hon skall kunna träna måste hon ta hänsyn till några olika saker.  

 

Jag måste lista ut när jag kan träna. Vilka pass jag vill gå på och så måste jag okeja 

med Björn. Kolla pass på gymmet, så att det passar min tid. Och sen så måste Björn 

vara hemma eller om vi har barnvakt. Jag måste planera min tid. Planera och 

tillsammans med Björn och så planera mat och vatten. Mat och vatten annars får jag 

ont i huvudet. […] Jag får migrän ibland, jag har migrän och är jag inte super super 

noga så får jag migrän av att träna, men jag får också migrän av att inte träna så att… 

 

Respondent 3 menar att hon skall klara av att vara fysisk aktiv, krävs det att hon fokuserar 

långsiktigt. “Det krävdes ett långsiktigt mål. Att jag inte hade för höga ambitioner från början.” 

Hon berättar att när hon hade bestämt sig för att börja träna, gick hon in i rollen som motionär 

genom att köpa ett par nya promenadskor och nya träningskläder. ”Jag var tvungen att sätta mig 

in i den här rollen av att verkligen vara en tränad människa som tar på sig sina skor och sina 

träningsbrallor och verkligen “Nu är jag ute och motionerar såhär”.” Nu när respondenten har 

varit aktiv i omkring sex månader berättar hon att för att hon skall klara av att träna krävs det av 

henne att inte fundera så mycket, utan när hon har tänkt gå och träna så skall hon helt enkelt se 

till att gå dit. “Nu gäller det bara att jag inte ska tänka så mycket på om jag ska åka och träna eller 

inte.  Jag ska åka och träna liksom.”  

 

Respondent 4 påtalar för att han skall vara fysisk aktiv krävs det att han prioriterar träningen. 

“Jag måste ju prioritera träningen, bortprioritera att träffa kompisar och gå ut och käka och dricka 

öl och allt vad det kan innebära.” Respondenten säger att det är viktigt att han är strukturerad och 

planerar in träningen och att almanackan är ett viktigt hjälpmedel. “En struktur är att det står i 

almanackan att den här dagen ska jag klättra.” Han säger att han måste vara disciplinerad så att 

inte strukturen bryts och att han tidigare fått återfall när han blivit sjuk. “Jag måste ta ganska hårt 

på det där som jag har skrivit ner. För det krävs lite för att jag ska kunna komma igång med det 
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igen, oftast. Jag tror att det bara är struktur. Att jag bestämmer mig och att nu är jag frisk, frisk 

och på något sätt måste jag bara påminna mig själv” 

 

Sammanfattningsvis handlar respondenternas engagemang om att intala sig att det inte är så 

jobbigt, fokusera på långsiktighet, inköp av träningskläder, tidsplanering, planera vätskeintag, 

prioritera träningen samt om att strukturera vardagen.  

 

4.2.7 Socialt stöd 

Respondent 1 beskriver att hon känner ett socialt stöd från sin man på två sätt. Det ena sättet är 

att de tycker om att cykla tillsammans. ”Han vill också röra på sig. Han tycker det är kul att vara 

ute och cykla.” När det gäller att hon motionerar på gym, säger hon att känner ett tyst stöd, som 

att han uppskattar att hon tränar och ”är ute och flänger.” Hon säger vidare att hon inte tror att 

arbetet påverkas av att hon tränar, eftersom hon tränar efter jobbet. ”Utan de tycker väl det är bra 

så man inte sjuk så att någon annan får göra jobbet…” 

 

Respondent 2 talar om att hon har ett socialt stöd framför allt från sin man och sina föräldrar, men 

även från vänner och arbetskamrater. ”Vi har ju den här tävlingen så det är ju stenhårt, men inte 

från chefen.” Vad det gäller stödet från jobbet, berättar hon att det har en träningstimma 

(friskvårdstimma) varje vecka ”Men det är underförstått att du inte kan ta ut den om det är 

mycket att göra…” 

 

Respondent 3 berättar att hon känner ett socialt stöd främst från föräldrarna, som alltid 

uppmuntrat henne att vara fysisk aktiv, men hon säger att även hennes sambo och vänner är ett 

bra socialt stöd. Hon berättar att de flesta av hennes vänner motionerar och att hon känner att de 

har ännu mer gemensamt nu när hon har börjat träna igen. 

 

Respondent 4 känner inget socialt stöd i samband med sin träning och han säger att han inte 

heller har något behov av ett socialt stöd eftersom han upplever att det är han egen vilja styr.  

 

Visst skulle nära och kära kunna peppa en lite till att träna, men jag tror inte att det i 

själva verket skulle påverka mig särskilt mycket. Jag känner inte att min omgivning 
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hjälper mig till att träna. Den stöttar inte riktigt om man inte har tid, och den peppar 

en inte - Kom igen nu, du ska träna! Det är skitbra! Utan nej, jag känner inte att på 

något sätt egentligen, att det känns som min omgivning ger stöd till att träna.  

 

Istället för att prata om ett socialt stöd, berättar han om “social inspiration” som han 

upplever från personer i sin omgivning och från personer han inte känner. “inspiration, det 

är mera att det, att jag blir inspirerad till det, att oj vad kul det ser ut att träna och så tränar 

jag. Men jag känner inte att folk liksom peppar mig och ger mig stöd att härligt, kom igen”. 

Han tycker att kompisar skulle kunna visa större förståelse för honom när han prioriterar 

att träna och stötta honom i hans val. Som det är idag kan han få en känsla av att han möts 

av viss besvikelse när han prioriterar träningen före vännerna. Han säger att han ofta tränar 

i sällskap med en god vän och att han skulle kunna kallas ett socialt stöd. “Jag blir 

inspirerad till att klättra, men det är ju inget stöd ifrån honom utan det är ju mera 

inspiration.”  

 

Sammanfattningsvis upplever respondent 1, 2 och 3 att de har ett socialt stöd. Deras sociala stöd 

omfattas av nära personer som familj och vänner. Även arbetskamrater nämns som ett socialt 

stöd. Respondent 4 avviker från övriga respondenter eftersom att han är den enda som inte 

upplever att han varken har ett socialt stöd eller har behov av ett socialt stöd för att möjliggöra sin 

beteendeförändring. Han menar att prioriteringen att motionera handlar om en egen vilja 

oberoende av andras. 

 

3.2.8 Omgivningskontroll 

Respondent 1 berättar att för att hon skall träna, krävs det att hon tränar individuellt och väljer en 

motionsform som hon vill utöva. Hon berättar att det finns mycket som hon skulle vilja göra och 

att det finns flera saker som hon väljer bort, hon säger att simning inte passar henne som 

motionsform och att hon inte tycker om att träna i en grupp som på friskis och svettis. När hon 

pratar om gymmet, så säger hon att det är okej att träna på ett gym eftersom alla är så fokuserade 

på sin egen träning. 
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En omgivningskontroll som respondent 2 ofta använder sig av är att kolla i almanackan. För att 

på så sätt påminnas om hur lite tid som finns. Hon brukar då tänka att det gäller att använda den 

tiden hon har till det som hon vill använda tiden till. Hon använder sig även utav sin man och sin 

mamma som i förväg blivit ombedda att påminna henne om sin träning. 

 

Jag kan hitta på väldigt många bra ursäkter till att inte göra det. Så det måste vara 

planerat. Antingen så har jag bett Björn som säger till mig. Han vet mitt schema, så 

han säger till mig och sen så ringer mamma också. De är mina poliser.  

 

Respondent 3 har insett att hon behöver träna ensam. Det tror hon är viktigt för att hon ska kunna 

motionera. 

 

 Jag är ingen lagsportsmänniska, jag är nog väldigt individualistisk över lag och även 

i min idrott jag måste få träna på mitt sätt och i min takt och gärna själv. Inte några 

pass med en massa annat folk. I alla fall nu i den här perioden i mitt liv och jag 

känner verkligen att det måste få vara på mina villkor och mina tider. 

 

Hon berättar att hon idag prioriterar sin träning och har den i åtanke när det kommer upp 

situationer som att exempelvis gå ut och dricka öl med sina vänner. “Jag kan känna att eftersom 

jag har ett väldigt fritt jobb så är jag ledig väldigt många dagar i veckan. Jag kan anpassa vad jag 

ska göra, om jag ska gå ut. Då kan jag tänka att imorgon kanske det inte är så bra att vara bakis. “  

 

Under vardagarna undviker respondent 4 att komma hem före utsatt träning. Att komma hem före 

träning leder oftast till att det inte blir någon träning den dagen. Han berättar att när han kommit 

hem och landat, så upplever han att det finns ett motstånd till att åka iväg för att träna.  

 

Hans erfarenhet är att det fungerar bättre om han tränar innan han kommer hem efter jobbet för 

han upplever då att det känns som att träningen är inbakad i jobbscemat.“Som det är nu så är det 

direkt efter jobbet innan jag kommer hem. Det är, det skulle ju aldrig funka om jag först åkte hem 

och sen åkte och klättrade. Det, det tror inte jag skulle funka.”   

 

 29



Sammanfattningsvis framkommer att respondenternas omgivningskontroll dels handlar om att 

välja rätt träningsform eller om att låta sig bli påmind om sin träning av nära och kära. Det kan 

även innebära att regelbundet titta i almanackan, undvika baksmälla samma dag som ett 

inplanerat motionspass samt att undvika att komma hem före träningen.  

 

3.2.9 Frestelsehantering 

Respondent 1 berättar att för henne handlar frestelsehantering om att bestämma sig för att träna 

och tänka, ”Nu får jag ta mig samman och gå och träna. Det är lite grann att det är bra, det tar inte 

så lång tid, du är snart hemma och du har betalt för det!” 

 

Respondent 2 berättar att hon använder sig av olika sätt för att hantera frestelser, ett sätt är att 

stänga av teven, ett annat är att föra inre konversation med sig själv, ”Varför vill jag träna? Jo, jag 

vill må bra! Mår jag bra av att ligga i sängen? Nej” Hon säger vidare ”Det är ganska bra att få 

dåligt samvete också om jag tänker på Björn, varför ska jag vara sur mot honom. När det är jag 

som behöver hjälp. Då får ju faktiskt jag skärpa mig. Det är inte han som ska råka illa ut för att 

jag ska träna och man mår ju faktiskt bättre efteråt så brukar jag komma iväg.” 

 

Hon berättar vidare att hon undviker att titta på teven, när hon vet att hon skall träna. ”Jag stänger 

av teven. Det hjälper, det är tevens fel. Stänga av teven och kanske sätta på te. Det är bra. Det 

dricks mycket te. Alltså för att komma igång.”  

 

För att inte låta sig lockas till stillasittande undviker respondent 3 att över huvudtaget föra någon 

konversation med sig själv. Hon vet att hon lätt kan övertala sig själv om hon startar en inre 

konversation. Därför tänker hon inte så mycket utan hon bara gör. “Genom att inte tänka så 

mycket på det utan bara att sticka iväg innan man hinner fundera. Jag tror nog att det är det bästa 

knepet.”  

 

Respondent 4 talar om att han lätt kan tappa sin värdefulla struktur i vardagen. Han är medveten 

om att han lätt kan trilla dit.  
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Alltså det handlar inte om att jag låter det rinna ut i sanden, det handlar mer om att 

jag glömmer bort. Det handlar om att jag tappar vanan. Jag måste påminna mig 

klättringen. Det måste verkligen stå i almanackan. Så att man påminns om att jag 

måste ha struktur på min vardag. För mig är strukturen väldigt viktig. 

 

Sammanfattningsvis kan urskiljas att respondent 1,2 och 3 använder sig av olika former av 

frestelsehantering. Denna kan bland annat handla om att övertala sig själv, stänga av TV:n och 

om att helt enkelt inte tänka så mycket, utan bara göra!  Respondent 4 nämner inget sätt som han 

använder för frestelsehantering. Han poängterar istället strukturens och planeringens betydelse, 

strategier som går under omgivningskontroll.  

 

3.2.10 Belöning 

Respondent 1 berättar att hon värdesätter att cykla och hon berättar med inlevelse om att när hon 

och hennes man är nere på landstället i Skåne. Respondent 1 ser det som en form av belöning att 

hon och hennes man har möjlighet att cykla längs vattnet. ”Om man är nere vid påsk. Alltså det 

är något, allt blåser bort det här i huvudet och man bara glider fram. Jag vet inte vad det är, det är 

bara njutning.” Hon berättar vidare att på vissa cykelturer stannar de halvvägs för att fika eller 

dricka kaffe ur en medhavd termos. En annan form av belöning som respondent 1 nämner är att 

hon känner att hon mår bättre, att hon känner att hon blivit starkare av träningen, samt att hon får 

självbekräftelse och känner sig bättre när hon klarar av besegra ett motstånd. 

 

Respondent 2 berättar om hur hon ser på fysisk aktivitet och belöning. ”Att det är när man går på 

pump och så orkar man ta en vikt till och så får man en kick! Alltså man får sån här ståpäls. Det 

är härligt! Jag blir hög. Inte alla gånger, men det är jätteskönt.” Hon berättar vidare att bara kunna 

gå iväg och träna är en form av belöning eftersom hon då får egen tid och får träna med sina 

vänner. När hon börjar fundera kring belöningen kommer hon fram till att det fysisk aktivitet för 

med sig flera belöningar. En belöning är att kunna gå ner en klädstorlek. ”Det skulle vara att 

kunna byta en storlek i kläderna. Det är en belöning.” En annan belöning med träningen är att hon 

får roligare i skidbacken för att hon blir starkare och orkar mer. 
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En belöning är att vi ska åka skidor att jag kommer orka åka telemark. Det är väldigt 

jobbigt och det är helt värdelöst att inte orka åka en hel backe. Då blir man bara arg. 

Så det är skönt att kunna tänka på om man inte skulle orka. Men belöningen är ju 

själva att må bra. 

 

Respondent 3 berättar att hon mår mycket bättre när hon håller igång och är fysiskt aktiv. Det gör 

att hon trivs bättre med sig själv vilket är en belöning i sig. “Jag vet att jag trivs bättre när jag 

känner att min kropp är tränad inte för att jag tränar i syfte att bli smal, få muskler eller sådär men 

känna att jag har en vältränad kropp, det känns väldigt skönt liksom…” Hon berättar även att hon 

genom motionen kan njuta av saker som förut under hennes inaktiva period gav dåligt samvete 

eller mera kändes som slentrian och vardag. 

 

Man behöver inte ha lika dåligt samvete för om man lever så här, jag lever ändå ett 

liv där det innebär att gå ut ganska mycket eller jag har ändå kvar ganska stora delar 

av det livet, Men det känns mycket bättre när jag vet att jag också sköter om min 

kropp och att jag och min hälsa och mitt psyke. Det känns ju som en bättre 

kombination än att bara sitta hemma i soffan och såhär liksom gå ut varje kväll. Det 

är ju inte alls någon bra lösning på det på sin livssituation.  

 

Respondent 4 berättar att en stor belöning är välbefinnandet. Träningen gör att han mår bättre 

fysiskt och psykiskt. Han upplever att hans ryggbesvär försvinner samtidigt som han tycker att 

det är väldigt roligt att träna. Utöver det så berättar han även att “en annan belöning är väl att man 

får lite snyggare kropp”. Hälsan kommer i första hand, men han vill inte sticka under stolen med 

att han även bryr sig om sitt yttre. “Alltså det är klart att man vill bli shejpad lite också, men det 

viktigaste är ju välbefinnandet”. 

 

Sammanfattningsvis använder sig samtliga respondenter av belöningsstrategin i någon form. 

Belöningen handlar ofta om uppmärksammat välbefinnande som ett resultat av motionen. 

Respondenterna talar om att de med motionens hjälp mår bättre såväl fysiskt som prykiskt. En 

respondent slipper sina ryggbesvär. Det talas även om att det är en njutning, belöning i stunden 
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att få gå och träna. Belöning handlar också om att få snyggare kropp och komma i mindre kläder, 

samt att kunna unna sig en pizza och avnjuta den utan att få dåligt samvete. 

 

4 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
I sammanfattande diskussionen resumeras och diskuteras studiens resultat. Studiens slutsats 

presenteras och förslag på vidare forskning inom området diskuteras.     

 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer och vilka förändringsstrategier (utifrån den 

transteoretiska modellen) som några nyaktiva motionärer anser har varit avgörande för att de 

blivit fysiskt aktiva. För att undersöka vårt syfte har följande frågeställningar framarbetats:  

 

• Vad fick dessa nyaktiva motionärer att ta steget från en fysisk inaktiv livsstil till att bli 

fysiskt aktiva? 

• Finns det paralleller mellan dessa nyaktiva motionärers upplevelser och den 

transteoretiska modellens förändrings strategier i vad de ansett varit avgörande för att de 

blivit fysisk aktiva? 

 

 

4.1 Sammanfattning 
I forskningsläget framkommer det att en stor del av Sveriges befolkning har en fysisk inaktiv 

livsstil. I forskningsläget påvisas att knappt en femtedel av nationens befolkning över 30 år är 

tillräckligt fysisk aktiva ur ett hälsoperspektiv. Det har genomförts forskning som visar att var 

fjärde svensk medelålders man och var åttonde svensk medelålders kvinna är helt fysisk inaktiva.  

Som blivande hälsopedagoger med inriktning fysisk aktivitet anser vi att vi har en viktig 

arbetsuppgift framför oss. Vi tror att med rätt vetskap, god kunskap och rätt verktyg kunna bidra 

till att fler individer blir fysisk aktiva. Vår framtida yrkesroll som hälsovägledare innebär att vi 

kommer att göra våra främsta arbetsinsatser i mötet med individen.  Utifrån att vi vill jobba nära 

människan, i mötet med individen har vi valt att genomföra en kvalitativ forskningsmetod. Med 

utgångspunkt i forskningsmetoden har vi valt att ur fenomenologiskt perspektiv deskriptivt 

redogöra för fenomenet på djupet samt på en personlig nivå.   
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Författarna har eftersträvat att förstå och skildra hur dessa nyaktiva motionärer upplevt det stora 

steget från ”soffpotatis” till nyaktiv motionär. För att få fördjupad och konkretiserad kunskap om 

vilka dessa faktorer är samt en ökad förståelse för hur dessa faktorer verkar i en 

beteendeförändring, mot en fysiskt aktiv livsstil, har författarna valt använda den transteoretiska 

modellen och dess förändringsstrategier som teoretisk utgångspunkt. Författarna valde inför 

studien fokusera på individer som enligt den transteoretiska modellen befann sig i aktivitets- eller 

vidmakthållandestadiet. Förutom att det var ett av kriterierna för respondenterna i studien att få 

deltaga, har fokus i studien legat på förändringsstrategierna. Författarna upplever att utan 

förändringsstrategierna, hade det varit än nästintill omöjlig uppgift för oss att selektera 

datainsamling och kategorisera resultaten. De tio förändringsstrategierna upplevs som 

användbara, även fast studien genomförts med få deltagare har samtliga strategier varit 

betydelsefulla för merparten av respondenterna.  Studien visar att denna modell kan vara 

användbar för att förstå vad som fick dessa nyaktiva motionärer att ta steget att börja motionera. 

 

Författarna upplever att alla förändringsstrategier varit väsentliga för merparten av 

respondenterna. Samtliga tio strategier har tillämpats av respondenterna i studien, däremot 

upplever vi att respondenterna är mer eller mindre medvetna om strategierna som påverkat eller 

avgjort att de är fysiskt aktiva idag. Det finns mycket som tyder på att respondenterna är fysisk 

aktiva för att de är medvetna och har insikt om att fysisk aktivitet är positivt för hälsan. Det har 

visat sig att samtliga respondenter motionera för känna någon form av känsloupplevelse. 

Respondenterna vill känna någon form av välbehag, som kan ge uttryck som ”vad skönt det var 

att träna”, ”vad roligt det är” eller ”vad bra jag mår efter att jag har tränat.” Respondenterna 

berättar om olika motiv som lett till personlig omvärdering av sin livsstil. Samtliga respondenter 

berättar att det varit en lång process och att de fått arbeta mentalt för att övervinna olika former 

av motstånd som de känt i relation till fysisk aktivitet. Respondenterna är mer eller mindre 

medvetna om att deras val att vara nyaktiv motionär påverkar omgivningen och att det sker en 

social omvärdering. Tre av fyra respondenter berättar att de påverkar sin omgivning på ett 

positivt sätt. Alla respondenter lyfter fram att de tycker att det är viktigt med bra 

närmiljöalternativ att bo eller arbeta nära träningsstället där de motionerar. Två av fyra 

respondenter är nöjda med sitt närområde, en tredje är missnöjd med sitt närområde och den 
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fjärde respondenten behandlar ej närmiljön. Respondenterna berättar om vikten av engagemang, 

att det är viktigt att prioritera träningen och att samtliga har olika strategier för lyckas att 

genomföra sin träning. De främsta strategierna som poängterades var att ha en struktur, planera, 

använda kalendern och vara bestämd mot sig själv och se till att gå och träna när det är träning in 

planerat, för att få träningen att bli en etablerad vana eller en rutin. Tre av fyra respondenter 

berättar att det känner ett socialt stöd från sin omgivning, främst från sin familj och vänner. En 

fjärde respondent känner inget socialt stöd, men berättar istället att han inspireras av andra som 

tränar och att han har lyckats inspirera sin omgivning till att börja träna. Samtliga respondenter 

använder sig av någon form av omgivningskontroll för att träningen ska bli av.  Det handlar om 

att välja rätt träningsform, regelbundet titta i almanackan, låta sig bli påmind av nära och kära 

och att undvika att komma hem före träningen. Tre respondenter berättar att deras 

frestelsehantering innebär att de undviker att titta på teve, att de är bestämda mot sig själva. Den 

fjärde poängterar betydelsen av struktur som handlar mer om strategin omgivningskontroll. 

För respondenterna innebär belöning framför allt att de uppmärksammar känslan av 

välbefinnande som ett resultat av motionen. Det talas även om att motion är en form av njutning, 

därav kan belöningen vara att få gå och träna.  Samtliga respondenter har poängterat under 

samtalen att den avgörande faktorn för att de är fysiskt aktiva är för att uppleva välbefinnande. 

Respondenterna har olika motiv till att vara fysiskt aktiva, men den är avgörande faktorn är 

överensstämmande välbefinnandet för samtliga respondenter. 

 

4.2 Diskussion  
Vårt problemområde syftar till hur vi som blivande lärare och hälsopedagoger skall kunna hjälpa 

människor att ta det stora steget från tanke till handling, att genomföra en beteendeförändring, där 

individen skall gå från fysiskt inaktivitet till att bli fysiskt aktiv. Vi upplever utifrån vår studie 

och forskningsläget att det är av stor vikt att individerna har en positiv bild av fysisk aktivitet och 

även bli medvetna om hur fysisk aktivitet och inaktivitet påverkar individen ur en hälsosynpunkt. 

I vår studie har samtliga respondenter haft en positiv inställning till fysisk aktivitet och de har 

berättat att de under eller efter aktiviteten känt någon form av välbehag eller lustkänsla. 

Resultatet visar att respondenterna är motiverade till att genomföra sin beteendeförändring. De 

har utvecklat strategier för sin beteendeförändring och införskaffat sig redskap för att vara fysisk 

aktiva.  
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Vi upplever att steget från att vara fysiskt inaktiv till att bli fysisk aktiv är ett stort steg, att det 

krävs en stor kraftansträngning av en individ för att genomföra en lyckosam beteendeförändring. 

Individerna genomgår en lång process, där tankar kring livsstilen under tiden måste bearbetas och 

omvärderas, för att individerna skall komma till insikt om fördelen med fysisk aktivitet och 

hälsoriskerna med en inaktiv livsstil. Vi anser att förändringsstrategierna är tillämpbara på 

nyaktiva motionärer. Vi tror att det är viktigt att nyaktiva motionärer försöker att tänka långsiktigt 

eftersom vanor/ovanor etableras under lång tid. 

 

Genom att ytterligare knyta an till forskningsläget finner vi att denna studies resultat styrker vad 

tidigare studier inom området kommit fram till. I forskningsläget nämns studien Anonyma 

hösäckar. I studien upptäcktes följande 13 så kallade ”meaning units”: psykologisk spärr, 

individuell upplevelse, lyft för självkänslan, positiv eller negativ upplevelse med positiva 

effekter, undanflykter, kognitiva strategier, risk för överdrift, oro inför framtiden, förlitan, 

olycklig händelse, vardagsbestyr, förhoppning samt behov av regelbundenhet. Många av dessa 

”meaning units” visar sig vara betydelsefulla även i denna studies resultat. Vi upplever att vi kan 

se klara paralleller mellan dessa 13 ”meaning units”, den transteoretiska modellens 

förändringsstrategier och respondenternas svar. Wester-Wedman studerade processen etablerande 

av regelbundna motionsvanor. Hon fann att motiven till att motionera förändras när motionen 

etablerats till en vana. Till en början tycks motiven ha en yttre karaktär, för att i takt med att 

motivationen och motionen ökar istället ändras mot ett inre motiv. Wester-Wedman kom fram till 

att det sociala stödet är betydelsefullt för den blivande motionären vilket även styrks av dennas 

studie.  

 

Författarna är medvetna om att studien är långt ifrån generaliserbar och att resultaten inte är 

allmängiltiga för andra nyaktiva motionärer, utan att resultatet är ett försök till en deskriptiv 

redogörelse utifrån hur författarna tolkat och analyserat de fyra nyaktiva motionärernas 

upplevelser under och efter samtalen.  

 

Författarna är ovana att genomföra intervjuer, vilket innebär att intervjuaren och observatören 

under intervjuerna har eller kan ha lett till att vi missat att ställa avgörande följdfrågor som i sin 
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tur kan ha lett till att vi missat att fånga in värdefull information från respondenterna. Vi upplever 

att vi under studiens gång lärt oss väldigt mycket och vi anser att det var värdefullt att genomföra 

en pilotintervju, eftersom vi efter den intervjun fick möjlighet att analysera och revidera 

intervjuguiden. Vi anser även att den femte intervjun som vi genomförde sammanlagt, det vill 

säga den fjärde intervjun var vår bäst genomförda intervju. Vi tror att om vi skulle genomföra 

samma studie igen så skulle vi få samma svar grovt sätt, men vi skulle vara mer angelägna att 

ställa frågor som skulle ha gjort att vi skulle komma djupare in i samtalet.  

 

När det gäller resultatdelen anser författarna att det varit ett stort arbete att analysera och tolka 

resultaten. Vi upplever att vi har en stor mängd datainsamling och att det varit komplext att 

selektera datainsamling efter förändringsstrategierna. Det har inneburit att resultat som författarna 

inte ansett haft någon naturlig del i studien valts bort eller att liknade resultat hamnat under flera 

teman. Vi hoppas att vi selekterat datainsamlingen rätt och att vi inte tagit bort material som 

skulle ha varit relevant för studien.  

 
 
4.3 Slutsats  
4.3.1 Förändringsstrategierna 

Utifrån respondenternas upplevelser anser vi att alla förändringsstrategier varit väsentliga för 

merparten av respondenterna. De olika respondenterna har under samtalen belyst olika strategier 

som de upplevt som värdefulla för att det skall vara fysisk aktiva. Av resultatet att döma tycks 

strategin insikt vara en röd tråd genom hela förändringsprocessen.  Det som vi tolkat att 

individerna tyckt varit viktigast är att de har en insikt om varför de tränar och vilka positiva 

effekter det har ur en hälsosynpunkt. Känsloupplevelserna, samtliga respondenter har berättat att 

de är fysisk aktiva för att de vill må bra och att de under eller efter aktiviteten vill känna någon 

form av välbehag. Samtliga respondenter har poängterat strategin engagemang, att individerna 

måste vara medvetna om vad som krävs av dem och vad de skall göra för att lyckas, vilket 

innebär att de behöver en omgivningskontroll.  

 

4.3.2 Avgörande faktorer 

Den faktor som samtliga respondenter upplevt varit avgörande för att de ändrat sin livsstil till att 

bli en nyaktiv motionär är välbefinnandet. Alla respondenter berättar upprepade gånger under 
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samtalen att de motionerar för välbefinnandet och tre av fyra respondenter framställer under 

samtalen att de vill träna och att de började med detta för att må bättre. De fyra respondenterna 

har olika motiv för att vara aktiva, men den slutgiltiga faktorn är välbefinnandet.  

 

4.4 Framtida forskning 
Vi upplever att det skulle behövas fler omfattande nationella studier som undersöker vilka 

faktorer som varit avgörande för att nyaktiva motionärer tagit steget från inaktiv livsstil till en 

aktiv livsstil, för att komma fram till ett resultat som är generaliserbart och mer allmängiltigt.  

 

Om vi skulle få chansen att genomföra en till studie inom området fysisk inaktivitet/aktivitet och 

beteendeförändring så skulle vi vara intresserade av att göra en deskriptiv undersökning på 

individer som tidigare varit väldigt fysiskt aktiva och försöka beskriva varför dessa individer 

slutade vara regelbundet fysisk aktiva och istället övergått till en inaktiv livsstil. Vad är det som 

gjort att dessa individer fått återfall?  
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BILAGA 1 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

FRÅGESTÄLLNINGAR: 

 

• Vad fick dessa nyaktiva motionärer att ta steget från en fysisk inaktiv livsstil till att bli 

fysiskt aktiva? 

• Finns det paralleller mellan dessa nyaktiva motionärers upplevelser och den 

transteoretiska modellens förändrings strategier i vad de ansett varit avgörande för att 

de blivit fysisk aktiva? 
 
VAD?  

Ämnesord  Synonymer  
Transteoretiska modellen, fysisk aktivitet, motion, motivation, nyaktiv 
motionär, aktiv motionär, avgörande faktorer, beteendeförändringar, inaktiv 
livsstil, engaging, processes, change. 

Vardagsmotion, Hälsobeteende, Hållbar motion

 
VARFÖR?  

Vi har valt dessa ämnesord för att vi anser dem relevanta utifrån studiens syfte.   

 
HUR?  

Databas  Söksträng  Antal  
träffar  

Antal 
relevanta  
träffar  

Idrottsforum.org 
Idrottsforum.org 
Idrottsforum.org 
 
Idrottsforum.org 
 
Idrottsforum.org 
 
Libris  
Libris 
Libris 
 
Pub med 

Transteoretiska modellen 
Motion + motivation 
Beteendeförändring + fysisk 
aktivitet 
Inaktiv livsstil + fysisk 
aktivitet 
Beteendeförändring + 
inaktiv livsstil 
Motivation OCH motion 
Hållbar motion 
Fysisk aktivitet OCH 
motivation 
Engaging in physical activity 
AND processes of change 

1 
25 
1 
 
5 
 
1 
 
20 
2 
4 
 
3 

1 
2 
1 
 
4 
 
1 
 
4 
2 
2 
 
2 
 
 
 
 

 
KOMMENTARER:  

Det har varit svårt att hitta nationell forskning inom området. Vi har gjort flertalet sökningar i nationella och internationella 
databaser. De som redovisas är de mest relevanta. Ovanstående sökord har hjälpt oss att hitta användbara artiklar inom 
området. Dessa har kombinerats för att på så vis begränsa och specificera antal träffar.   



BILAGA 2 

Intervjuguide 
 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer några nyaktiva motionärer anser har varit 

avgörande för att de blivit fysiskt aktiva. 

 

Frågeställningarna i intervjun syftar till att ge svar på: 

Vad fick dig som nyaktivmotionär att ta steget från en fysiskt inaktiv livsstil till att bli fysiskt 

aktiv? 

Finns det några avgörande faktorer och i så fall, vilka är dessa faktorerna som gör att just du 

väljer att göra denna beteendeförändring? 

 

Intervjufrågor: 

 

Personens bakgrunduppgifter: 

 

- Hur gammal är du? 

- Vad har du för befattning? 

- Var bor du? 

- Vilka är dina familjeförhållanden? 

- Vilken är din motionsform? 

- Hur ofta motionerar du planerat o strukturerat? 

- När och hur ofta tillängnar du dig spontan motion och fysisk aktivitet? 

- Ofrivillig motion som transporter och dyrlikt? 

 

Nyaktiv motionär 

 
• Vad är fysisk aktivitet för dig? 

 

• Vad är motion för dig? 

 

• Hur såg ditt liv ut innan du började motionera? 

 



• Såg ditt liv anorlunda ut innan du började motionera? 

 

• Vad har du för kunskaper om en fysisk aktiv/inaktiv livsstil och  

motion? (insikt) 

 

• Hur såg du på fysisk aktivitet/ motion innan du själv började? 

 

• Vad fick dig att ta steget från en inaktiv livsstil till att bli aktiv motionär? 

 

• Berätta om dina motiv 

 

• Upplever du att det existerar faktorer som varit avgörande för att du började 

motionera?   

 

• Hur stort är ditt behov av att motionera? 

 

• Vad får du ut av att motionera? (Känsloupplevelse) 

 

• Upplever du några för/nackdelar med att motionera? (Personlig omvärdering)  

 

• Har du alltid upplevt det på det viset? 

 

• Hur upplever du att din omgivning påverkas av att du motionerar aktivt? (Social 

omvärdering) 

 

• Inbjuder din närmiljö till motion? (Närmiljöalternativ) 

 

• Vad krävs av dig för att möjliggöra din prioritering att aktivt motionera? 

(Engagemang) 

 

• Prioriteringar/bortprioriteringar? 

 

• Känner du ett socialt stöd i ditt val att leva ett aktivt liv som motionär? (Socialt stöd) 



 

• Om så är fallet, hur ser detta stöd ut? 

 

• Vad gör du för att förhindra att du hamnar i situationer som främjar stillasittande? 

(Omgivningskontroll) 

 

• Medvetna val? 

 

• Undviker du vissa situationer/ställen? 

 

• Har du några knep för att förhindra att du lockas till inaktivitet som skulle göra att 

trillar tillbaka i en inaktiv livsstil? (Frestelsehantering) 

 

• Vad motiverar dig till att motionera aktivt?(Ev. belöning) 

 

• Får du någon belöning för att du motionerar? 
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