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Sammanfattning 

 

Syfte: Att undersöka inställningen till träning hos fysiskt inaktiva. 

Frågeställningar: 

• Vilka hinder upplever inaktiva individer till träning? 

• Hur ser de upplevda fördelarna ut bland informanterna till träning? 

• Vilka svårigheter upplevs med att upprätthålla träning? 

Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex män (n=6). Insamlad data 

analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.  Den transteoretiska modellen 

användes som teoretisk utgångspunkt. 

Resultat: Upplevda hinder var främst att känna olust och ovilja till träning. Upplevda fördelar 

med träning var att det var socialt att träna, att träning gav en skön känsla i kroppen, att 

träningen gav hälsofördelar och att se resultat. Medan svårigheter upplevdes vara 

omgivningsfaktorer, uteblivet stöd och bristande målmedvetenheten. 

Slutsats: Hur individer upplever hinder, fördelar och svårigheter med träning beror på vilken 

förändringsfas de ligger i. Ju högre upp i den transteoretiska modellen desto fler svårigheter 

upplevdes. En positiv inställning till träning behöver inte betyda att individen tränar. 
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1. Inledning 
Att regelbunden fysisk aktivitet har en positiv inverkan på hälsa och välbefinnande är allmänt 

känt. Ändå uppfyller endast 52 % av den svenska befolkningen rekommendationerna för 

fysisk aktivitet, med minst 30 minuter fysisk aktivitet om dagen (Hagströmer, Oja, & 

Sjöström, 2007). Det känns därför viktigt att få en ökad förståelse för hur man som 

hälsopedagog kan motivera inaktiva till att börja träna.  

 

1.2 Bakgrund  

Definitionen av fysisk aktivitet är ”all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 

sammandragningar och som resulterar i ökad energiförbrukning” (Statens Folkhälsoinstitut, 

2008, s. 11). Fysisk aktivitet ska skiljas från motion som innebär ”planerad fysisk aktivitet 

med viss avsikt, som att ge ökat välbefinnande, ge framtida bättre hälsa eller motsvarande”. 

Träning däremot definieras i FYSS som ”en klar målsättning att öka prestationsförmågan i 

olika former av fysisk aktivitet, företrädesvis inom idrotten”. (ibid., s. 48) En individ som är 

fysisk aktiv mindre än två timmar i veckan räknas som fysisk inaktiv. Statens folkhälsoinstitut 

och socialstyrelsen rapporterade i ”Folkhälsan i Sverige – årsrapport 2013” att ungefär 14 % 

av Sveriges befolkning har en stillasittande fritid, en siffra som varit relativt oförändrad 

mellan år 2004-2012 (2013, s. 70). År 2008 var det enligt World Health Organization (WHO) 

32 % av den vuxna befolkningen som globalt inte uppnådde rekommendationerna för fysisk 

aktivitet. Enligt WHO är fysisk inaktivitet en av de största orsakerna till för tidig död hos 

befolkningen i höginkomstländer (WHO, 2011). 

 

Kravet på fysisk ansträngning för individen minskar, till exempel kan vi idag ta bilen överallt 

vilket kan leda till att vår dagliga energiförbrukning minskar. Även stillasittande arbete, 

rulltrappor och en fysiskt inaktiv fritid bidrar till att individer inte når upp till de nationella 

rekommendationerna. (Schäfer, Elinder & Faskunger 2006, s. 49) Fysisk inaktivitet är ett 

problem i alla åldrar och ökar risken för sjukdom och övervikt. Det finns ett direkt samband 

mellan dos och respons genom fysisk aktivitet och personliga hälsovinster. Hälsovinsterna är 

beroende av intensitet, duration och frekvens. (Hagströmer et al. 2007) Fysisk aktivitet med 

moderat intensitet eller högre har visat sig förbygga och motverka risken för sjukdomar som 
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till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes och vissa typer av cancer till exempel, 

tjocktarms- och bröstcancer (Pedersen & Saltin 2006).  

 

Utöver personliga hälsovinster genom hälsofrämjande arbete och fysisk aktivitet tjänar även 

samhället på att individer blir mer fysiskt aktiva. De negativa följderna av fysisk inaktivitet 

kostar samhället stora pengar varje år i form av sjukdomar och produktionsbortfall (Hagberg 

& Lindholm 2006).  

 

Ett problem vid start av träning är vidmakthållande. Det är svårt att ändra ett inrutat beteende, 

till exempel att gå från stillasittande till att börja vara fysiskt aktiv. Ungefär 50 % av de som 

kommer igång med fysisk aktivitet slutar igen inom sex månader (Dishman 1988). Enligt den 

transteoretiska modellen (se 1.4) så tar det minst sex månader att skapa ett nytt beteende, här 

fysisk aktivitet. Chansen att vidmakthålla fysisk aktivitet är större när man kommit till 

aktivitetsstadiet (Prochaska, Norcross & Diclemente 1995, s. 34). 

 

1.3 Existerande forskning 

En systematisk litteraturöversikt från Statens Beredning För Medicinsk Utvärdering (SBU), 

angående olika metoder för att främja fysisk aktivitet, visade att teoribaserade 

beteendeinterventioner var effektivare än vanligt omhändertagande, till exempel rådgivning. 

De mest använda inom forskning av fysisk aktivitet var Social Cognitive Theory och 

Transtheoretical model (TTM). Interventionerna hade ökat aktivitetsgraden med 10-15 % i 

jämförelse med vanligt omhändertagande. Mer omfattande interventioner hade lett till 

ytterligare ökning av aktivitetsnivån och även interventioner som berör hela livsstilen. En 

betydelsefull främjande faktor enligt litteraturöversikten är individens tillit till att ändra sitt 

eget beteende. (SBU 2007) 

 

En studie i England visade dock att teoribaserade beteendeinterventioner inte hade större 

effekt än telefonrådgivning för ökad aktivitetsgrad. En ett års intervention gjordes på 365 

människor med typ 2 diabetes i släkten, vilka delades upp i två grupper, där ena gruppen fick 

teoribaserad rådgivning personligen och andra gruppen fick rådgivning via telefon. Det var 

ingen skillnad på resultatet mellan grupperna efter ett år. (Kinmonth, Wareham, Hardeman, 

Sutton, Prevost, Fanshawe, Williams, Ekelund, Spiegelhalter & Griffin 2008). 
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I en review gjord i England av Allender, Cowburn och Foster (2005) försökte man få 

förståelse för deltagande i sport och fysisk aktivitet. Målet med undersökningen var att förstå 

upplevelsen av fysisk aktivitet och varför eller varför inte man deltog i sport och fysisk 

aktivitet bland befolkningen i England. 24 kvalitativa studier uppfyllde kraven och användes 

till resultatet. Resultatet visade att de främsta anledningarna till fysisk aktivitet hos vuxna var 

en upplevd positiv känsla av att prestera, utveckla kunskap inom aktiviteten, på grund av 

medicinsk påföljd, deltagande i stödgrupper och för man tyckte det var kul. De främsta 

hindren till att vara fysisk aktiv var negativa upplevelser av skolidrotten, ängslan att besöka 

nya platser, identitetskonflikter och brist på socialt stöd och förebilder inom ämnet (Allender 

et al. 2005). Andra studier inom ämnet pekade på att de största barriärerna för fysisk aktivitet 

var väder, hälsoproblem, tidsbrist, brist på intresse och motivation, brist på stöd. Medan de 

största anledningarna som motiverar till fysisk aktivitet var socialt stöd, njutning av att 

motionera, ger bättre självförtroende, umgänge i samband med motion, upplevda 

hälsofördelar och viktminskning. (Korkiakangas, Alahuhta, Husman, Keinänen-

Kiukaanniemi, Taanila & Laitinen 2010; Nicholson, Sniehotta, Van Wijck, Greig, Johnston, 

McMurdo, Dennis, Mead 2012) 

 

I en studie från USA jämförde man två studier om motivationsgraden i olika stadier i 

transteoretiska modellen. Man undersökte inre och yttre faktorer som påverkade 

motivationen, och fann att yttre motivation (materiella belöningar) hade större betydelse för 

fysisk aktivitet i de lägre stadierna i den transteoretiska modellen. Den visade även att ju mer 

inre motivation en individ hade desto större chans hade de att vidmakthålla regelbunden 

fysisk aktivitet. Individer med inre motivation fokuserar mer på njutning och prestation än 

materiella belöningar. De som hade varit regelbundet aktiva i mer än sex månader oftast hade 

en inre motivation som drev dem till att träna. (Buckworth, Lee, Regan, Schnider, & 

Diclemente 2007) 

 

Den nationella befolkningsenkäten ”Hälsa på lika villkor” visade att en stor del av den 

svenska befolkningen vill bli mer fysiskt aktiva och förändra sina levnadsvanor. Data från 

2011 visar att 81 % av de som är fysiskt inaktiva vill öka deras fysiska aktivitet, varav 33 % 

anser att de behöver stöd för att göra en förändring. Resultatet visar att de vanligaste 

anledningarna till att vara fysisk inaktiv bland befolkningen är tidsbrist, bekvämlighet, att 

man ”inte är den sportiga typen”, ”att det inte blir av”, skador och sjukdom. (Statens 

folkhälsoinstitut 2011, s. 5 f.)  



4 

 

 

1.3.1 Sammanfattning av forskningsläget 

• Teoribaserade beteendeinterventioner hade enligt SBU visat sig vara effektivare för att 

främja fysisk aktivitet än rådgivning. Individens tillit till att ändra sitt eget beteende 

var en betydelsefull faktor. 

• En intervention gjord i England visade att teoribaserade beteendeinterventioner inte 

hade större effekt än till exempel telefonrådgivning. 

• En review gjord i England visade att de främsta faktorerna för fysisk aktivitet hos 

vuxna var en upplevd positiv känsla för att prestera, utveckla kunskap inom 

aktiviteten, medicinska påföljder, deltagande i stödgrupper och för de tyckte att det var 

kul. Medan de största hindren till träning var negativa upplevelser, ängslan att besöka 

nya platser, identitets konflikter och brist på socialt stöd och förebilder inom ämnet. 

• Andra studier pekade på att väder, hälsoproblem, tidsbrist, brist på intresse, motivation 

och brist på stöd är de största hindren till fysisk aktivitet. Medan det som motiverar till 

träning är socialt stöd, njutning av att motionera, ger bättre självförtroende, umgänge i 

samband med motion, upplevda hälsofördelar och viktminskning. 

• Yttre faktorer motiverade mer till träning för de som var i de lägre stadierna i 

transteoretiska modellen, till exempel materiella belöningar, medan ju mer inre 

motivation en individ hade desto större chans hade de att vidmakthålla träningen. 

• ”Hälsa på lika villkor” visade att tidsbrist, bekvämlighet, att man ”inte är den sportiga 

typen”, ”att det inte blir av” och skador och sjukdom är de vanligaste anledningarna 

till fysisk inaktivitet. 

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

En av de vanligaste teorierna för att öka fysisk aktivitetsnivå och som används ofta i 

hälsofrämjande arbete är just den transteoretiska modellen (Schäfer Elinder & Faskunger 

2006, s. 9).  Den transteoretiska modellen är välkänd inom forskningen och kommer därför att 

användas i denna studie för att analysera vilket stadie informanterna befinner sig i. Den 

kommer även att användas i diskussionen för att tolka vilken betydelse det stadie individerna 

befinner sig i har till inställningen till träning. 
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Den transteoretiska modellen är utvecklad av Prochaska och Diclemente och var till en början 

en modell för att sluta röka (1982). Den tillämpades sedan på andra hälsoområden bland annat 

för att öka fysisk aktivitet, men också viktminskning (Prochaska, Velicer, Rossi, Goldstein, 

Marcus, Rakowski, Flore, Harlow, Redding & Rosenbloom 1994). Modellen bidrar till ökad 

förståelse för tillvägagångssätt vid beteendeförändringar. Den ger förståelse för individers 

förändringsbenägenhet beroende på vilken förändringsfas individen befinner sig i. Det är 

viktigt att möta en individ med rätt metod i rätt fas för att öka förändringsbenägenheten. 

(Prochaska, J.O. et al.1995, s. 45 ff.) 

 

De fem stadierna i transteoretiska modellen 

• Individer i förnekelsestadiet är inaktiva och har en låg förändringsbenägenhet och 

möter oftast råd om fysisk aktivitet med motstånd. Att upplysa individer om för- och 

nackdelar om problemet kan tids nog väcka intresse för förändring. 

• I begrundandestadiet innebär det att individen har för avsikt att börja motionera inom 

sex månader. Det är vanligt att man stannar kvar i det här stadiet en längre tid, trots 

tanken på att man ska börja motionera. Fördelar och nackdelar med fysisk aktivitet 

övervägs och man börjar tänka på lösningar snarare än problem. 

• Förberedelsestadiet innebär att man funderar starkt på att ta tag i sin fysiska aktivitet 

och individen motionerar en del, dock inte tillräckligt för att ge stora hälsofördelar. En 

plan att börja motionera inom en månad är vanligt. Genom att planera och förbereda 

sig för förändringen ökar förändringsbenägenheten. Små förändringar har vanligen 

redan skett och är viktiga i stadiet. De individer som hoppar på en förändring utan att 

ha gjort dessa små förändringar har inte lika stor chans till att lyckas. 

• Handlingsstadiet är det aktiva stadiet i modellen och individer i detta stadie har börjat 

motionera regelbundet. I detta stadie uppkommer ofta barriärer för fysisk aktivitet och 

risken för återfall till gamla vanor är hög.  

• När individen varit fysisk aktiv i mer än sex månader hamnar denne i aktivitetsstadiet. 

Ett nytt beteende har skapats och det är större sannolikhet att individen upprätthåller 

fortsatt regelbunden fysisk aktivitet i detta stadie, även vid mindre motgångar, till 

exempel skador. 

(Prochaska et al. 1995, s. 42 ff.) 
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Inom transteoretiska modellen menar man att förändringsprocessen är spiralformad. Individer 

kan ha svårt att hålla i de nya förändringarna och på så vis falla tillbaka till början av 

processen. Återfall ses inte som någonting dåligt om individen lär sig något av det. Handling 

med återfall är bättre än ingen handling alls. Förändringsarbetet kan genom de olika stadierna 

anpassas till individen och genom en succesiv förflyttning genom stadierna leder det fram 

framgångsrik förändring. (ibid. 1995, s. 48 f.) 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka inställningen till träning hos fysiskt inaktiva individer. 

• Vilka hinder upplever inaktiva individer till träning? 

• Hur ser de upplevda fördelarna ut bland respondenterna till träning? 

• Vilka svårigheter upplevs med att upprätthålla träning? 

 

2. Metodik och arbetsplan 

2.1 Metod 

En kvalitativ studie med intervjuer har genomförts för att uppnå studiens syfte. Syftet 

besvarades med hjälp av informanters uppfattningar, erfarenheter, information och åsikter och 

kopplades sedan till vetenskapliga studier och den transteoretiska modellen (Pitney & Parker 

2009, s. 45 ff.). En semistrukturerad intervjumetod användes och sex stycken inaktiva 

informanter deltog i studien. Intervjuer har valts för att få en djupare förståelse till fenomenet 

och för att fånga respondenternas upplevelser och uppfattning i frågan (Pitney & Parker 2009, 

s. 55 ff.). Svaren kopplades sedan till den transteoretiska modellen.  

 

2.2 Urval 

Informanterna var män som var inaktiva och till viss del aktiva, men inte regelbundet. Enbart 

män valdes för att kunna dra vissa slutsatser hos just denna grupp. Informanterna var i 25-30 

års åldern, hade inga barn och arbetade heltid. För att säkerställa att rätt informanter nåddes 

fanns frågor angående till exempel hur en typisk dag för personen ser ut, vad de arbetade med 

och hur mycket de upplevade att de motionerade i intervjun (bilaga 3). Ett informationsbrev 
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(bilaga 2) gavs ut till informanter som var intresserade av att delta i studien. Detta för att 

säkerställa att rätt informanter nåddes.  

 

Målet var att nå människor i de tre första stadierna i den transteoretiska modellen. Två 

informanter i förnekelsestadiet, där individerna inte är intresserade av att ändra sitt inaktiva 

beteende. Två informanter i begrundandestadiet, där individerna har för avsikt att ändra sitt 

inaktiva beteende inom sex månader, men fortfarande är inaktiva. Slutligen två informanter i 

förberedelsestadiet, där individer har som avsikt att bli regelbundet fysiskt aktiva inom en 

månad men ofta har prövat någon form av fysisk aktivitet under det gångna året.  

 

2.3 Etiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden gjordes innan intervjuerna påbörjades. I informationsbrevet 

(bilaga 2) till deltagarna fanns information om studiens syfte och genomförande. I brevet 

framkom att deltagande i studien var frivilligt och att informanterna har rätt till att avbryta 

intervjun när som helst utan att behöva ange orsak. Information angående detta gavs även 

muntligt innan intervjun började och informanterna fick möjlighet att ställa eventuella frågor 

angående intervjun. De fick även information om att intervjun spelades in och att svaren var 

konfidentiella. Informanterna kan inte identifieras och insamlat material användes enbart till 

studien och raderades när studien var klar.  

 

2.4 Datainsamling 

Informanterna hittades genom snöbollsurval. Genom att fråga ett antal personer vem man bör 

tala med som befann sig i en liknande situation hittades nya informanter. En pilotintervju 

genomfördes för att säkerställa att frågorna gav svar på frågeställningarna och på så vis 

uppfyllde syftet (Pitney & Parker 2009, s. 40 ff.). En intervjuguide användes som stöd för att 

hålla tråden under hela intervjun. Intervjuguiden innehöll till största del öppna frågor för att få 

så utförliga svar som möjligt och för att intervjun skulle upplevas mer som ett samtal. Genom 

denna metod fanns förhoppningen om att skapa en atmosfär där informanterna kände sig 

trygga och kunde tala fritt om sina upplevelser och känslor. Samma intervjuguide användes 

till samtliga intervjuer, däremot blev följdfrågorna olika beroende på informantens svar. 

Intervjuerna spelades in på en Iphone 4s genom röstmemonappen, för att göra transkribering 

möjlig. Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan femton till tjugosex minuter. 
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Informanterna fick själva bestämma platsen för intervjun. Fem av intervjuerna skedde i 

informantens hem och en genomfördes på informantens arbete. Transkriberingen 

genomfördes ord för ord, direkt efter intervjuerna. Ingen information utelämnades under 

transkriberingsarbetet, för att minska risken att data senare misstolkas. Varje detalj kan visa 

sig vara meningsfull i det senare analysarbetet (Fejes & Thornberg 2009, s. 32). 

 

En svårighet vid intervjuer kan vara att få personerna att öppna sig (Pitney & Parker 2009, s. 

40 ff.). Informanterna kan uppleva det besvärligt att prata om deras inaktivitet och känna 

skuld över att de inte motionerar. Genom att visa intresse för vad informanten hade att säga, 

respektera och lyssna försöktes en god miljö skapas så att informanten kunde delge sina 

erfarenheter. En av de positiva delarna med en semistrukturerad intervju är att frågorna ofta 

upplevs som naturliga av informanten och samtalet flyter på bättre. En av nackdelarna kan 

däremot vara att insamlad data blir mer svårtolkad. (Pitney & Parker 2009, s. 59 ff.) 

 

2.5 Analys 

När transkribering av intervjuerna var gjorda lästes texterna igenom flera gånger för att skapa 

en helhetsbild. I kvalitativ analys ligger utmaningen i att skapa mening ur en stor mängd data. 

Det innebär att forskaren måste skilja mellan trivial data och det betydelsefulla mönster. 

(Fejes & Thornberg 2009, s. 32). En kvalitativ innehållsanalys gjordes, fokus låg på att tolka 

innehållet av texten. Meningar som var relevanta för frågeställningarna markerades och 

plockades ut, så kallade meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna 

koncentrerades och kortades ner och onödiga ord plockades bort för att göra resultatet mer 

lätthanterligt (Fejes & Thornberg 2009, s. 33). De meningsbärande enheterna kodades sedan, 

kodningen innebär att forskaren får en överblick över det insamlade materialet. Kodningen 

bröts sedan ner till subkategorier, likheter och skillnader hittades och strukturerade på så vis 

data (Fejes & Thornberg 2009, s. 33). Subkategorierna tematiserades sedan efter de tre 

frågeställningarna, hinder, svårigheter och upplevda fördelar med träning. För att säkerställa 

att analysen överensstämde med insamlad data lästes intervjuerna igenom flera gånger under 

och efter analysförfarandet. Tio subkategorier framkom och tre teman.  
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Tabell 1. Exempel på analysförfarande 

Meningsenheter Kondenserad 
meningsenhet Kod  Subkategori Tema 

Jag tycker träning 
tråkigt det finns 
inget lockande i det 
(1.3) 

Träning är 
tråkigt. 

Ointresse Ovilja Hinder 

Jag sov mycket 
bättre och då blev 
man ju piggare, 
psykiskt.(2.16) 

Bättre sömn 
och blir 
mentalt 
piggare av 
träning. 

Välmående Upplevda 
hälsofördelar 

Fördelar 

Men ibland blir det 
ju så att man inte 
orkar träna en dag 
och sen blir det 
samma sak igen 
dagen efter och helt 
plötsligt har det gått 
en vecka utan 
träning. (4.31) 

Missar man 
att träna en 
dag kan 
rutinerna lätt 
försvinna. 

Släpper 
rutiner 

Målmedvetenhet Svårigheter 

 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Generellt är validiteten och reliabiliteten låg i kvalitativa studier. Istället används begreppet 

tillförlitligheten vilket berör pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet. (Fejes & Thornberg 

2009, s. 218 f.) Detta påverkas av hur noggrann man varit under forskningsprocessen och 

därför har det varit viktigt att beskriva hur datainsamling och analys gått till väga. (ibid.) För 

att ha så hög trovärdighet som möjligt i studien skickades en enkel sammanfattning av 

intervjun till informanterna. Detta gjordes för att bekräfta att svaren har tolkats rätt. 

Intervjuerna har varit så likvärdiga som möjligt, de blev genomförda i en trygg miljö och 

respondenterna intervjuades på samma sätt och av samma person. De olika intervjuerna hade 

så lika förutsättningar som möjligt för att göra dem jämförbara med varandra. Intervjuerna 

skedde på avskild plats för att minska yttre påverkan (Pitney & Parker 2009, s. 45 ff.).  

 

För att stärka pålitligheten så genomfördes en pilotintervju, för att säkerställa att 

frågeställningarna uppfylldes genom intervjuguiden. Ett problem med en semistrukturerad 

intervju kan vara att hålla rätt spår på intervjun, det kan vara lätt att ämnet byter spår när man 
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ställer följdfrågor. Genom att hålla fokus på syftet och ha en intervjuguide som hjälper en 

tillbaka till den röda tråden så kan man motverka problemet, vilket stärker pålitligheten. 

(Pitney & Parker 2009, s. 52 ff.) Samma intervjuguide användes till samtliga intervjuer. Ett 

annat problem vid intervjuer kan vara att hålla sig objektiv och likasinnad i alla intervjuer 

(ibid.). Att spela in intervjuerna och transkribera ord för ord stärker också pålitligheten av 

studien (Fejes & Thornberg 2009, s. 218 f.).  

 

Överförbarheten i kvalitativa studier är ofta begränsad då dessa studier oftast inte påverkar en 

hel population (Pitney & Parker 2009, s. 52 ff.). Samma tillvägagångsätt skulle kunna 

användas i andra studier genom bra beskrivning av metoden, men resultatet kan inte 

generaliseras på grund att tolkningarna skulle kunna vara annorlunda.  

 

3. Resultat 
Resultatet presenteras kategorivis, genom analysen framkom tre olika teman och tio 

subkategorier. Citaten är numrerade för hänvisning till vilken intervju citatet kommer ifrån. 

Respondenterna är uppdelade efter ”de som inte tränar alls”, ”de som överväger att börja träna 

och ”de som tränar ibland”. 

 

De som inte tränar alls uppgav att de inte hade något intresse över att börja träna och 

upplevde sig själva som inaktiva. De som överväger att börja träna såg en del fördelar med 

träning, men tränade inte. Planer för att börja träna fanns till viss del. De som tränade ibland 

hade perioder där de tränade och där de var inaktiva. 

 

3.1 Vilka hinder upplever inaktiva individer till träning? 

 

3.1.1 Ovilja 

Det fanns en allmän inställning om att inte vilja träna hos informanterna. Flera av 

informanterna upplevde träning som jobbigt och tråkigt och det fanns en känsla av att träning 

kändes motigt. Det framkom att flera av informanterna tidigare hade tränat men att man nu 

lade högre vikt på andra intressen som upplevdes roligare än träning. Bland de informanter 
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som inte tränade alls fanns ingen motivation till förändring och de upplevde träning som 

onödig och ointressant. 

 

Däremot övervägde några av informanterna att göra en förändring att börja träna, trots att 

träning kändes motigt. Även fast tankar om förändring fanns så fanns det även nackdelar med 

att börja träna. Till exempel framkom att informanterna kände att deras livssituation inte tillät 

dem att träna. Uppfattningen var att de hade för mycket att göra på arbetet vilket gjorde dem 

orkeslösa och på fritiden hade de för mycket annat att göra, vilket gjorde att de kände att de 

inte hade tid till att träna. De upplevde att träning var tidskrävande. När de väl var lediga 

fanns ingen ork till att träna. Det blev som en nedåtgående spiral där de aldrig hade tid för 

återhämtning. Men trots att de såg mycket nackdelar till träning så fanns det överväganden 

om att träning skulle kunna göra dem nytta och bidra till att de blev piggare. Övervägningar 

över hur de prioriterade tiden fanns. 

 

”Man kan ju gå och träna innan man går till garaget, man hinner ju. Men det är väl 

lathetsfaktorn.. Skulle jag gå och träna en timme så gör ju det mig mest nytta. Det känns som 

att jag skulle förlora tid i garaget men ändå den där timmen har ju ingen betydelse.”(3) 

 

3.1.2 Olust 

Olust i form av obehag, negativa föreställningar, väder och att inte kunna hålla en bra nivå på 

träningen framkom som hinder till förändring. Informanterna hade upplevt fysiskt obehag i 

samband med träning till exempel smärta i bröstet. Detta upplevdes speciellt i samband med 

att vara otränad, vilket i sin tur upplevdes som ett hinder för att börja träna. Dessutom fanns 

uppfattningen att vägen till att kunna njuta av träningen lång. Samtidigt som att det inte 

kändes bra att börja träna på grund av att man inte kunde hålla en bra nivå på träningen som 

otränad. 

 

”Känslan av att träna är smärta och ont i bröstet. Om man som jag är helt otränad och bara 

kliver pang på, då är det ju bara skitjobbigt.” (2) 

 

Olust att gå till träningsanläggningar fanns också, då några informanter hade negativa 

föreställningar om dessa. Uppfattningen var att det var mycket folk i träningslokaler vilket 

skapade en obehagskänsla och även att träningslokaler var illaluktande. Därför föredrog 
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informanterna att träna utomhus om de faktiskt tränade. De skulle hellre låta bli att träna om 

vädret var dåligt, än att gå till en träningslokal.  

 

3.2 Hur ser de upplevda fördelarna ut bland respondenterna till 
träning? 

 

3.2.1 Lust 

Trots att ovilja och olust i samband med träning framkom hos informanterna framförde flera 

att det kunde vara både roligt och skönt att träna. En av de upplevda fördelarna med träning, 

som framkom av nästan samtliga informanter, var att det efteråt gav en skön känsla i kroppen. 

En av anledningarna var att det upplevdes lustfyllt att vara ute i naturen och den friska luften 

gav en mer energi. Det blev som rekreation att komma ut. Det framkom också att träningens 

plats i media gjorde att informanterna kände sig duktiga av att ha tränat. 

 

”Av all media hajp så känner man sig ju duktig när man går och tränar, men alltså det är ju 

skönt. Ibland har man ju energi som över som man måste göra av någonstans.” (6) 

 

3.2.2 Upplevda hälsofördelar 

Träningens effekt på hälsan upplevdes vara den främsta fördelen med att träna. Det fanns en 

medvetenhet hos de flesta informanter att det var bra för hälsan att vara aktiv. Men det 

behövde inte motivera till att ändra det inaktiva beteendet. De som inte tränade alls upplevde 

snarare att de inte behövde oroa sig över hälsorisker. Även om det fanns en viss medvetenhet 

om hälsofördelar. 

 

”Man får ta dagen som den kommer, det finns ingen idé att oroa sig.” (5) 

 

De som övervägde att börja träna upplevde att träningen kunde motverka sjukdomar och 

skador. De upplevda fördelarna var till exempel minskad risk för diabetes och ledproblem. De 

upplevde även att de skulle vara piggare och positivare överlag om de faktiskt tränade, trots 

att de tidigare framkommit att de var för orkeslösa för att träna. Uppfattningen fanns att 

träning kunde påverka deras andra intressen positivt genom att hälsan förbättrades. Hos de 
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som tränade ibland framkom de att de var både piggare när de tränade och även att de sov 

bättre. Förutom fysiska fördelar framkom det även att de upplevde att de mådde bättre 

psykiskt, var gladare när de tränade och fick mer rutin på vardagen. De upplevde en förbättrad 

allmän hälsa när de tränade.  

 

Det fanns en viss oro för att inaktivitet kunde påverka deras välmående när de blev äldre och 

att man genom träning på en lagom nivå skulle kunna ha en bättre hälsa när man blev äldre. 

 

”Det är jag ju rädd för att när man blir äldre att man inte har några muskler och inte orkar 

göra någonting.”(6) 

 

3.2.3 Insikt 

En gemensam faktor till att försöka göra en livsstilsförändring var för flera av informanterna 

att de kom till insikt och en målmedvetenhet föddes. De ville till exempel gå ner i vikt eller 

kunna äta vad de ville utan att gå upp i vikt. De som tränade ibland förklarade att de kände att 

de kom till en övre gräns av vad de accepterade och därför började de träna. Viktnedgång 

upplevdes som en positiv fördel hos både de som övervägde att börja träna och de som 

tränade ibland. 

 

”Det är liksom när man känner att det börjar gå till den övre gränsen av vad man accepterar, 

det är då jag lägger in offensiven.” (6) 

 

3.2.4 Socialt 

Att ha någon att träna med eller att träna i grupp upplevdes som en fördel och hjälpte till att 

motivera till träning. Vissa av informanterna hade tidigare deltagit i lagsport och upplevde att 

den sociala biten gjorde det roligt att träna. Träning blev på så sätt ett sätt att umgås.  

 

”Sen när man tränar i grupp så är det ju trevligt och folk sliter och peppar på en. Sånt är ju 
kul det blir som en social grej.” (4) 
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3.2.5 Resultat 

Att se och känna resultat upplevdes som en fördel hos informanterna. Att bli starkare, 

snabbare eller gå ner i vikt motiverade till träning. De som övervägde att börja träna upplevde 

att sätta mål kunde göra det lättare att motivera sig till att börja träna. De som tränade ibland 

upplevde att resultat gjorde att det kändes roligt att träna. Det upplevdes som positivt att 

känna framgång. 

 

”Resultat är ju roligt. Det är väl kul när man kan lyfta lite mer, springa lite snabbare och 
göra någonting på mindre tid.” (1) 
 

3.3 Vilka svårigheter upplevs med att upprätthålla träning? 

 

3.3.1 Omgivningsfaktorer 

Omgivningsfaktorer som var svåra att påverka kunde göra det svårt att upprätthålla träningen. 

Ett par av informanterna upplevde att deras arbete gjorde det svårt att upprätthålla träningen. 

Detta på grund av att de arbetade i olika städer eller för att de hade arbete med oregelbundna 

arbetstider. Det gjorde det svårt att upprätthålla en rutin och de hade lagt av med träningen på 

grund av detta. En av de som tränade ibland upplevde även en svårighet i att han tröttnade på 

omgivningen, att det blev för enformigt att se samma saker och samma folk ofta. 

 

”Femskiftet, man blir så trött, man orkar ingenting och sen så har man så mycket annat att 
tänka på när man väl är ledig.” (3) 
 

3.3.2 Målmedvetenhet 

Både en bristande målmedvetenhet och för hög målsättning med träningen upplevdes som 

svårigheter med att upprätthålla träning. Flera av informanterna som någon gång tränat 

upplevde att de började för hårt och blev utslitna av träningen och därför slutade. Det 

upplevdes som svårt att lägga upp träningen på en bra nivå, men samtidigt var vissa 

informanter rädda att tappa intresse om de inte gav allt. De upplevde som svårt att hålla de 

nya rutinerna om de skippade träning en dag. 
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”Om jag skulle göra så att jag inte tränade så hårt så skulle jag nog tappa intresset för att det 

inte är fullt ut.” (2) 

 

Samma mönster kunde ses hos de informanter som tränade ibland. De förändrade både träning 

och mat under de träningsperioder de hade. De kunde dra sig ifrån att börja med att träna, men 

när de började gav de istället allt. Den ena upplevde att han då blev utsliten av att träna och 

tröttnade på att göra samma sak hela tiden. Medan den andra föll tillbaka i gamla rutiner och 

gav upp. Båda saknade sina andra intressen och målmedvetenheten brast. De hade flera 

gånger haft perioder där de tränat och sedan fallit tillbaka till att inte tränat. Båda upplevde 

träning som ett verktyg för att gå ner i vikt. Dock fanns tankar kring att det skulle vara bättre 

att jämna ut perioderna och börja träna mer regelbundet. En av informanterna uppgav att 

svängningarna började jämna ut sig jämfört med tidigare. 

 

”Förmodligen skulle man vara piggare och må bättre om man kunde hålla det regelbundet 

istället för att slita ut sig under nån vecka och sen inte göra någonting under flera veckor.” 

(4) 

 

3.3.3 Uteblivet stöd 

Vissa informanter upplevde uteblivet stöd som en svårighet till att upprätthålla träning. Det 

upplevdes som svårt att ta sig iväg att träna själv. Vissa hade glidit ifrån sina före detta 

träningskompisar och då hade de lagt av. Att ha en inaktiv umgängeskrets kunde även 

påverka att informanterna upplevde det var svårt att upprätthålla träning. Träning upplevdes 

som tråkigt att göra ensam och att det var svårt att vara disciplinerad själv. Att däremot ha en 

umgängeskrets som tränade kunde motivera till förändring. Att ha en närstående som stöd i 

träningen ansågs göra det lättare än att försöka komma igång och träna själv. Även 

gruppträning framkom som mer motiverande för att få en push av de övriga i gruppen. 

 

”Det är ju inte speciellt hög tröskel att åka iväg att träna det är bara att man inte orkar göra 

det själv. Det är väl inte omöjligt att göra det själv, men det är hundra gånger lättare när 

man har nån med sig.”(4) 
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4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Vilka hinder upplever inaktiva individer till träning? 

Syftet med studien var att undersöka inställningen till träning hos fysiskt inaktiva och vilka 

upplevda faktorer som möjliggör eller hindrar individen till träning. Flera av informanterna 

upplevde träning som någonting tråkigt och ointressant och det upplevdes som tidskrävande. 

Tidigare forskning av Korkiakangas med medarbetare (2010) och Nicholson med medarbetare 

(2012) visar även på brist på intresse, motivation, tidsbrist och även brist på stöd är de största 

barriärerna för fysisk aktivitet. Detta överensstämmer med föreliggande studie. Även obehag i 

samband med träning hade upplevts, till exempel smärta. Smärta i samband med träning 

upplevdes som ett hinder till att börja träna, vilket upplevdes främst av de som var otränade. 

Detta skulle kunna betyda att de upplever smärta för att de är otränade. Flera informanter 

uppgav att de gick från inaktivitet till hård träning och att smärta då uppkommer hos en 

otränad individ är inte konstigt. Att uppleva njutning i samband med träning, som kan 

motivera till träning (Korkiakangas et al. 2010; Nicholson et al. 2012), kan då kännas 

ouppnåelighet. 

 

4.1.2 Hur ser de upplevda fördelarna ut bland respondenterna till 
träning? 

Trots att hinder upplevdes fanns det positiva tankar kring träning hos alla informanter. 

Träning gav till exempel en skön känsla i kroppen hos många av informanterna både fysiskt 

och psykiskt. Flera upplevde att träning medförde hälsofördelar, till exempel att de skulle vara 

piggare om de tränade. De som tränade ibland upplevde att de faktiskt var piggare när de 

tränade. En informant upplevde även att det kunde vara en fördel att träna för att minska 

risken för hälsoproblem när man blev äldre. Tidigare forskning har visat likande resultat, att 

njutning av att motionera, viktminskning och upplevda hälsofördelar motiverar till fysisk 

aktivitet (Korkiakangas et al. 2010; Nicholson et al. 2012). Upplevda hälsofördelar var en 

motivationsfaktor för att börja träna även om informanterna inte är mogna för att bli aktiva. 
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Träning sågs även som något socialt genom att det var ett sätt att umgås, vilket överensstämde 

med tidigare forskning. Socialt stöd och umgänge i samband med motion kunde öka 

motivationen för fysisk aktivitet (Korkiakangas et al. 2010; Nicholson et al. 2012).  

 

Det framkom i studien att det var roligt när man såg resultat med träningen. Allender, 

Cowburn och Foster (2005) uppgav att en av de främsta anledningarna till fysisk aktivitet hos 

vuxna var bland annat att upplevda en positiv känsla av att prestera och utveckla kunskap. Att 

känna framgång i träningen motiverade till fysisk aktivitet. Uteblivet resultat borde därför 

vara en svårighet med att upprätthålla träning, då det inte ger en positiv känsla av framgång, 

även om det inte framkom i studien.  

 

4.1.3 Vilka svårigheter upplevs med att upprätthålla träning? 

En av svårigheterna med att upprätthålla fysisk aktivitet var brist på socialt stöd (Allender, 

Cowburn & Foster 2005). Att inte ha en umgängeskrets som tränade eller flytta ifrån sina 

träningskompisar upplevdes som en svårighet att upprätthålla träningen. Att ha stöd i 

träningen är alltså inte bara en faktor för att öka motivationen till att börja träna, utan även en 

faktor för att lyckas upprätthålla träning. 

 

Allender, Cowburn, och Foster (2005) hade också kommit fram till att en av de främsta 

motivatorerna till fysisk aktivitet var att man tyckte det var kul och gav en positiv känsla. 

Flera av informanterna i denna studie upplevde att det kunde vara roligt och skönt att träna, 

men det var inget som nödvändigtvis drev dem till att börja träna. Även de som inte tränade 

alls upplevde att från den tiden de tränade så tyckte det att det var roligt. Men det gjorde inte 

att de tränade idag. 

 

4.1.4 Transteoretiska modellen 

Enligt den transteoretiska modellen så var individer i förnekelsestadiet inaktiva och hade en 

låg förändringsbenägenhet (Prochaska et al. 1995). De som inte tränade alls uppgav att de inte 

hade något intresse över att börja träna och upplevde sig själva som inaktiva. Inaktivitet och 

hälsorisker var ingenting som oroade dem. När de blev tillfrågade angående hälsorisker och 

inaktivitet var det inget de oroade sig över. I detta stadie är det enligt Prochaska et al. (2005) 

möjligt att upplysa individerna om fördelar med att göra en livsstilsförändring och risker med 
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att inte göra en förändring. Dock möts råd ofta med motstånd (ibid.). Enligt Buckworth med 

medarbetare (2007) så har yttre faktorer större påverkan på motivationen i de lägre stadierna 

av transteoretiska modellen än inre motivation. Nyckeln för att få dessa individer att ändra sin 

uppfattning om att träning är tråkigt och ointressant kan alltså ligga i att möta dem med 

upplysning. Genom att hitta yttre motivatorer hos dessa individer kan det vara möjligt att få 

dem överväga beteendeförändring och ta sig vidare till begrundandestadiet. 

 

De som övervägde att träna befann sig tydligt i begrundandestadiet. Båda hade tanken att de 

ville börja träna och övervägde fördelar och nackdelar, vilket är typiskt i detta stadie 

(Prochaska et al 1995). Bland annat att träning skulle göra dem piggare, samt att de skulle ha 

mindre tid till andra intressen. De funderade på lösningar till problemet, till exempel hur tiden 

skulle kunna fördelas för att hinna med både träning och andra intressen. Enligt SBU:s 

rapport på metoder för att främja fysisk aktivitet så är individens tillit till att ändra sitt eget 

beteende en betydelsefull faktor för att öka den fysiska aktiviteten. Genom att öka tilliten till 

sig själv skulle de som överväger att göra en livsstilsförändring kunna motiveras till 

förändring. Träning ska inte ses som något ouppnåeligt och ett ändrat tankemönster kan hjälpa 

att motivera till träning. Upplevelsen om att det var en lång väg till dess att träning blev skönt 

fanns hos informanterna. Med ett ändrat tankemönster skulle den vägen kunna kännas kortare 

och alltså inte ouppnåeligt. Enligt Prochaska (1995) kan man vara kvar i begrundandestadiet 

en längre tid, trots önskan att ändra sitt beteende. En annan faktor för lyckad 

beteendeförändring som bidrar till ökad fysisk aktivitet är stöd (Allender et al. 2005). Det 

sociala stödet upplevdes i denna studie som peppande och ett sätt att umgås. Genom att få 

stöd vid beteendeförändring kan det alltså vara möjligt att ta sig vidare från 

begrundandestadiet till förändringsstadiet. 

  

Förberedelsestadiet i transteoretiska modellen menar att individer funderar starkt på att ta tag i 

sin fysiska aktivitet och motionerar en del. Genom att planera och förbereda sig för förändring 

ökar förändringsbenägenheten. Att vara mogen för förändringsprocessen är en viktig del i 

förändringsarbetet. I handlingsstadiet däremot motionerar individen regelbundet, men risken 

för återfall till gamla vanor är hög och barriärer för träning uppkommer ofta. (Prochaska et al. 

1995, s. 42 ff.) De respondenter som tränade ibland verkade pendla mellan dessa stadier. Flera 

svårigheter sågs hos de som tränade ibland än hos de övriga informanterna. De hade fallit 

tillbaka till gamla vanor flera gånger efter någon månads regelbunden träning. När de var i 

förberedelsestadiet och väl kom till insikt och kände de att de hade kommit till en gräns för 
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vad de accepterade gjordes en förändring. Prochaska, Norcross, och Diclemente (1995) menar 

att små förändringar vanligen redan har skett och är viktiga i det stadiet. De individer som 

hoppar på en förändring utan att ha gjort dessa små förändringar har oftast inte lika stor chans 

till att lyckas som de individer som gör dessa förändringar (1995 s. 42-43). Med tanke på att 

informanterna flera gånger hade börjat träna men alltid fallit tillbaka tyder det på att de missat 

dessa små förändringar i förberedelsestadiet. Risken är att dessa individer bara hoppat på 

förändringen med ett ogenomtänkt beslut och därför är den inte hållbar. Att individen själv får 

tydliggöra sina egna hinder och svårigheter kan förhindra återfall (Prochaska et al.1995). 

Genom att planera förändring, lära av tidigare misstag skulle de kunna hålla träningen på en 

bra nivå och lyckas med en hållbar livsstilsförändring.  

 

4.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ intervju har används och genom det upplever jag att syftet med studien har 

uppnåtts. Genom att jämföra resultatet med liknande studier och ha en välkänd teoretisk 

utgångspunkt att utgå från så ökar tillförlitligheten. Upplevelser och känslor har fångats ur 

informanternas perspektiv och besvarat frågeställningarna. Tidpunkten för rekrytering kan ha 

påverkat resultatet, intervjuerna skedde under våren och många kan vara i tankar om 

förändring inför sommaren.  

 

Författarens oerfarenhet av intervjuteknik kan ha påverkat resultatet, dock försökte ett öppet 

klimat att skapas så att informanterna kunde känna sig trygga och prata fritt om upplevelser 

och känslor kring ämnet. Pålitligheten till resultatet ökade dock genom att intervjuguiden 

testades genom en pilotintervju.  

 

Intervjuerna genomfördes på en plats vald av informanterna där de känner sig trygga. Därför 

ska val av plats inte ha påverkat resultatet. Intervjuerna genomfördes avskilt och utesluter på 

så vis yttre påverkan. Det är möjligt att rollen som hälsopedagog hos författaren påverkar 

svaren och att informanterna till exempel vill upplevas mer aktiva än de egentligen är vilket 

kan påverka tillförlitligheten till resultatet. För att motverka detta så ställdes liknande frågor 

under intervjuns gång. Detta för att verkligen fånga informanternas attityd till problemet.  

 

En risk vid analysering av text är att viktig information missas (Pitney & Parker 2009, s. 59 

ff.). Analyseringen har skett utifrån vad texten säger och vad som tydligt framkommer. För att 
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undvika att missa information har författaren läst transkriberingsmaterialet flera gånger.  

Tillvägagångsättet för analyseringen valdes då det kändes som att data fick struktur och blev 

mer lättarbetad. Under analysen förminskas hela tiden materialet, från meningsenheter till 

teman, det finns en risk att det sker förlust av meningsinnehållet under tolkningsprocessen. 

Transkriberingsmaterialet lästes därför igenom och jämfördes med analysen flera gånger för 

att säkerställa att de stämde överens. För att få subkategorier som liknade varandra att passa in 

i olika tema krävdes en djupare tolkning. Vissa subkategorier var väldigt lika varandra men 

hade ändå en annorlunda infallsvinkel.  

 

4.3 Slutsats 

Hur individer upplever hinder, fördelar och svårigheter med träning beror på vilken 

förändringsfas de ligger i. Desto högre upp i den transteoretiska modellen, alltså desto större 

förändringsbenägenhet, desto fler svårigheter upplevdes. De olika stadierna stämde bra 

överens med vilken inställning informanterna hade till träning, de med låg 

förändringsbenägenhet mötte träning med ointresse och såg mest hinder till träning. De som 

övervägde att börja träna övervägde för och nackdelar med träning och såg många fördelar 

med att börja träna, till exempel hälsofördelar. En önskan om att göra en livsstilsförändring 

behövde dock inte betyda att man gjorde slag i saken. Det som skilde sig från tidigare 

forskning var att informanterna kunde uppleva träning som roligt och skönt, men det var inget 

som drev dem till att börja träna. Medan tidigare forskning visat att njutning av fysisk 

aktivitet motiverade till träning.  

 

De som tränade ibland såg fördelar med träning och svårigheter med att upprätthålla träning. 

För att lyckas upprätthålla träning så var bland annat stöd viktigt. Att ha stöd i träningen var 

en faktor för att öka motivationen till träning, stöd behövdes både för att komma igång med 

och för att upprätthålla träning. Resultatet stämde bra överens med tidigare forskning kring 

ämnet om vad som motiverar och hindrar till träning och svårigheter med att upprätthålla 

träning. Att det var socialt att träna, att träning gav en skön känsla i kroppen, att träningen gav 

hälsofördelar och att se resultat upplevdes som fördelar med träning. Hinder till träning var 

främst att känna olust och ovilja till träning. Svårigheter till att upprätthålla träning upplevdes 

vara omgivningsfaktorer, uteblivet stöd och bristande målmedvetenheten. En insikt för 

förändring behövdes för att informanterna skulle göra en beteendeförändring och börja träna.  
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Det skulle vara intressant att göra en jämförelse på vad tränande individer har för syn på 

hinder, fördelar och svårigheter till träning, för att få en jämförelse och se var det skiljer sig, 

till exempel hos de som nyligen gjort en livsstilsförändring. En annan intressant synvinkel 

skulle vara att göra en studie på kvinnor för att se om de har samma uppfattning i frågan.   
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: Att undersöka inställningen till träning hos fysiskt inaktiva och 

vilka upplevda faktorer som möjliggör eller hindrar individen till träning. 

• Vilka hinder upplever inaktiva individer till träning? 

• Hur ser de upplevda fördelarna ut bland respondenterna till träning? 

• Vilka svårigheter upplevs med att upprätthålla träning? 

. 
 
Vilka sökord har du använt? 
Attitudes toward exercise, Attitudes toward Training, Physical inactivity attitudes exercise, 
Transtheoretical model exercise, Barriers and motivators to physical activity, Stages of 
change exercise. 
 
Attityder till fysisk aktivitet, Inställning till fysisk aktivitet, transteoretiska modellen fysisk 
aktivitet. 
 
Var har du sökt? 
GIH:s Bibliotekskatalog 
PubMed 
SportDiscus 
Google Scholar 
 
Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: Attitudes toward exercise 
Google Scholar: Barriers and motivators to physical activity 
 

 
Kommentarer 
Det var svårt att hitta relevant information och bäst information hittades via Google Scholar.  

  



 

Bilaga 2  

Informationsbrev 

 

Hej! 

Jag studerar nu sista terminen till Hälsopedagog på Gymnastik- och Idrottshögskolan i 

Stockholm och skriver nu mitt examensarbete. Syftet med studien är undersöka inställningen 

till träning hos inaktiva genom att undersöka vilka upplevda fördelar, hinder och svårigheter 

som finns i samband med träning. Jag hoppas att med hjälp av resultatet få ökad kunskap och 

förståelse för hur hälsopedagoger kan hjälpa till att motivera och stödja till att få personer att 

börja träna. 

 

Jag har önskan om att nå: 

• Dig som inte tränar alls 

• Dig som funderar på att börja träna 

• Dig som tränar ibland men inte regelbundet 

 

Du tillfrågas härmed att delta i denna forskningsstudie. Ditt deltagande innebär att jag träffar 

Dig för en personlig intervju som beräknas ta ca 30 minuter. Intervjun kommer att spelas in 

och transkriberas. Deltagande i studien är helt frivillig och deltagaren kan närsomhelst 

avbryta intervjun utan att ange skäl. Deltagarna i studien är anonyma och i resultatet kommer 

individer ej kunna identifieras. 

 

Jag är tacksam för att få Din hjälp till att genomföra studien! Vid frågor eller intresse av att 

deltaga, är du välkommen att kontakta mig.  

 

Sofia Eriksson 

0702230987 

sofia_shioo@hotmail.com 

  



 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

• Kan du beskriva en typisk dag för dig från stunden du kliver upp till dess att du går 

och lägger dig?  

• Arbete? 

• Kan du berätta för mig om hur du tänker du hör ordet träning? 

• Hur mycket upplever du att du tränar?  

• Upplever du att du att du skulle vilja träna mer?  

• Hur tror du ditt liv skulle se ut om du var mer tränade mer? 

• Har du tidigare försökt att vara träna mer, om ja, hur upplevde du det? Vilka hinder 

fanns för att fortsätta? 

• Upplever du någon fysisk eller mental skillnad från den tiden du tränade mer?  

• Vad upplever du är den största anledningen till att du inte tränar (regelbundet)? 

• Om du skulle bestämma dig för att träna mer hur säker är du på att du skulle kunna 

genomföra det? 

• Kan du beskriva känslan av att träna? 

• Vad upplever du för fördelar med att träna? 

• Vad upplever du för nackdelar med att träna? 

• Vad har du för tankar kring hälsorisker och inaktivitet? 

• Stöd 

 

 

 


