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Abstract 
Objectives: The aim of this study is to investigate what self-perceived factors that influence 

people’s regular training habits. 

Methods: The study is based on a qualitative study design. Fifteen interviews were conducted 

at regularly physical active people and took place at a Friskis & Svettis training facility in a 

middle-east city in Sweden. 

Results: All of the regular training exercisers felt it was important to be able to choose 

intensity and type of workout. The majority also reported feelings of happiness, joy and fun 

during and after their training sessions. When inactive people tend to report lack of money 

and no time to exercise, regular active people seem to plan for their training and also seem to 

think that the price paid is worth the money spent. The leader was seen as a person of 

inspiration along with music and was also important for the experience of the training session. 

Conclusions: Friskis & Svettis motto, to offer people joyful exercise and easy accessible 

training facilities meet the results of this study.  

Keywords: physical activity, motivation, regularly active 
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Sammanfattning 
Huvudsyftet med den här studien var att undersöka vilka egenupplevda faktorer som vana 

motionärer håller som viktiga för sin egen träning. Undersökningen ägde rum på en av Friskis 

& Svettis anläggningar. Studiedesignen var en undersökande studie. I en sådan studie är målet 

att förklara människors egna upplevelser och deras åsikter. Det genomfördes 15 individuella 

halvstruktuerade intervjuer med regelbundet tränande medlemmar på Friskis & Svettis. Alla 

motionärer ansåg att det var viktigt att kunna välja vilken intensitet de skulle träna på. 

Majoriteten ansåg också att det var viktigt att få välja vilken typ av träning de skulle utföra. 

De flesta som tränar regelbundet upplevde känslor som glädje, att det var kul och att det var 

roligt under tiden eller efter de tränade. Ledaren ansågs vara en viktig person och att han eller 

hon kunde påverka träningen genom att ”vara medryckande” och ”ha utstrålning”. Musiken 

var också viktigt för inspirationen, att orka med lite extra. Friskis & Svettis idé om att erbjuda 

motionärerna lustfylld träning uppfyller det som motionärerna ansåg vara viktigt i den här 

undersökningen.  

Nyckelord: fysisk aktivitet, motivation, regelbunden träning   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 3 

Förord 
Mycket av min fritid går åt till att träna. De timmar som jag spenderat på Friskis & Svettis är 

många sedan den första dagen jag var där. Nu är det snart gått 15 år sedan mina första 

stapplande steg på jympagolvet och jag är glad över att jag hittade en träningsform som 

passade för mig direkt. Jympan har gett mig glädje och massor med nya vänner, andra glada 

människor. För mig har glädjen varit en viktig drivmotor som gjort att det känts enkelt att 

komma iväg till träningspassen. Min träning har resulterat i fantastiska energikickar och 

krafter till att göra andra mindre roliga saker. Inte minst har träningen varit nödvändig för att 

kunna fortsätta inom mitt yrke som frisör. 

 

Jag vill tacka er motionärer på Friskis & Svettis som gav av er tid och besvarade mina frågor. 

Jag vill även tacka Friskis & Svettis för att jag har fått disponera ett hörn av era lokaler för 

intervjuerna. Sedan vill jag tacka dig, Matilda, du har varit ett stort stöd och med en fantastisk 

positiv inställning till uppsatsskrivandet. Utan dig hade det inte blivit mycket gjort.  

 

Tack! 

Tanja Bergström 
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1. Inledning 

 
                  ”Mens sana in corpore sano-En sund själ i en sund kropp.” Juvenalis, romersk skald 

                       som levde ca 60-130 e.Kr.   

                                   

Hur sant kan inte det tyckas vara? Uttrycket används ofta på det här viset idag och inte som 

det var ursprungligen: Orandum est ut sit mens sana in corpore sano. Det betyder ungefär: 

Låt oss hoppas att det finns en sund själ i en sund kropp. Används uttrycket taget ur sitt 

sammanhang kan det tolkas som om att en sund själ kräver en sund kropp. Nu behöver det ju 

inte vara på det viset men en sund livsstil kan hjälpa till att få en sund kropp och på så sätt ge 

en sund själ. Det vi gör fysiskt speglar sig på det psykiska planet och vise versa. Våra tankar 

styr (vår kropp) och fattar beslut som kanske inte alla gånger är de bästa för kroppen, 

samtidigt skickar kroppen signaler till knoppen som talar om vad som händer.  

 

Idén till denna uppsats var att undersöka vad som kan påverka att redan vana motionärer 

tränar vecka ut och vecka in. Vad är det som är viktigt för att slita ont på gymmet eller på 

jympagolvet? Det är inte många som lyckas skapa riktigt regelbundna motionsvanor som 

varar över hela året utan avbrott. Antalet personer som har en inaktiv livsstil ökar år efter år. 

Vår vardag ser annorlunda ut idag än för 50 år sedan. Tiden till total avkoppling och 

återhämtning har krympt. Vikten av att vara fysiskt aktiv ökar då det ger kroppen ny energi 

och avspänning. Om fysisk inaktivitet beror på att vi lever i ett stressat och fartfyllt samhälle, 

på det sätt att intensiteten i vardagen gör att människor inte orkar ha en aktiv fritid i form av 

fysisk aktivitet, kan man bara spekulera i.  

 

Ett talspråk som ofta används i dagligt tal när det handlar om mindre bra vanor är ”vanans 

makt är stor”. Men vad är då en vana? De flesta känner igen barns enträgna försök med 

cykeln, hur svårt det är med balansen, att tänka på att titta rakt fram, tänka på att trampa runt 

med fötterna. Alla de här momenten som ska ordnas till ett samarbete kräver stor 

koncentration i början för att sedan när barnet lyckats med konststycket att cykla så går det 

per automatik. En vana kan liknas vid det här. Det är först när det är något nytt som ska göras 

som det krävs tanke och planering, men sedan flyter det på utan större tankekrav. Det skulle 

vara fantastiskt om Det gick att få människor att vara mer fysiskt aktiva tillräckligt många 
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gånger så att de inte reflekterar över varför de är det eller känner att det är jobbigt och 

ansträngande att göra det.  

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Definitioner 
2.1.1 Fysisk aktivitet 
Begreppet fysisk aktivitet kommer att användas i studien så som det definieras i FYSS 2008: 

”Med fysisk aktivitet menas generellt alla former av rörelser som ger ökad energiomsättning. 

Detta innebär all typ av muskelaktivitet som exempelvis promenader, hushålls- och 

trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, friluftsliv, motion och träning”(YFA, 2008). 

 

2.1.2 Motion 

Motion definieras i FYSS 2008, att det är en planerad fysisk aktivitet med viss avsikt. Till 

exempel för att öka välbefinnandet, ge framtida bättre hälsa eller motsvarande. Den planerade 

aktiviteten innebär oftast ombyte till träningskläder. Begreppen motion och träning kommer 

att användas då det talas om fysisk aktivitet som det bedrivs på Friskis & Svettis (YFA, 

2008). 

 

2.1.3 Träning 

Träning innebär att det finns en klar målsättning för att öka prestationsförmågan i olika 

former av fysisk aktivitet, företrädelsevis inom idrotten (YFA, 2008). 

 

2.2 Fysisk aktivitet förr och nu 

Historiskt sett har utvecklingen gått mot att ge människor fler och bättre hjälpmedel att utföra 

transporter eller hjälpa till med tunga lyft. Det har skett både inom arbetslivet och för 

fritidsysselsättningar. Människans genetiska kroppssammansättning har inte förändrats sedan 

stenåldern. Behovet av mat är detsamma nu som då. Förr fick människorna tillräckligt med 

fysisk aktivitet när de uträttade sina ärenden.  Det skedde genom promenader. Transport till 

och från arbetet skedde i stor utsträckning med cykel. Hushållsarbete och arbetet på jobbet var 

också det mer fysiskt krävande än i dag (Faskunger, 2007). Ett stort problem är att alla 

hjälpmedel och en stor och aldrig sinande tillgång på mat har lett till att det är svårt att hålla 

sig i balans när det handlar om energiintag kontra energiutgift. De fysiska aktiviteterna har 
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förskjutits till att ske på fritiden. Många motionerar dock inte tillräckligt för att kompensera 

för den minskade fysiska aktiviteten på arbetet. I Den byggda miljöns påverkan på fysisk 

aktivitet (Faskunger, 2007) berättar författaren att forskning har visat att en modern 

västerländsk man på 70 kilo måste promenera 19 km utöver sin dagliga mängd fysisk aktivitet 

varje dag för att komma upp i samma energiförbrukning som den våra förfäder hade förr i 

tiden.  

 

I mataffärerna finns det idag en stor mängd färdiga maträtter. Det är enkelt och går snabbt att 

handla mat idag, inte minst laga den. Snabbt går det i mikron. Med bilresan till och från 

köpcentret förbrukas det inte många kilokalorier och det är lätt att dagsbehovet täcks med 

råge (Hassmén, 2005). Den extra energi som lagras in i fettcellerna och blir för många 

människor en stor extratyngd att bära och ger samtidigt en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. 

På samma gång kan övervikten vara begränsande när det gäller förmågan till aktivitet. En 

tung kropp ökar belastningen på leder och det kan orsaka problem vid fysisk aktivitet och bli 

en begränsande faktor. Är övervikten orsakad av inaktivitet så har muskler och skelett inte 

samma bärighet och styrka som en fysiskt aktiv person. Det kan vara svårt att ta sig ur denna 

onda cirkel eftersom det kan leda till problem för den överviktige i form av ledskador. Då 

främst i fot-, knä- och höftleder (Peterson & Renström, 2003). 

 

2.3 Vikten av att vara fysisk aktiv   

I en studie av Acree et al. (2006) har det visat sig att vikten av att vara fysisk aktiv har stor 

betydelse för hur livssituationen upplevs av framförallt äldre människor. Människan lever allt 

längre, blir äldre och då ökar betydelsen och vikten av att hålla sig vid god hälsa. Att kunna 

klara av vardagsbestyr och känna att livet är något som inte begränsas på något sätt. I studien 

som innefattade 112 kvinnor och män i Oklahoma, USA, visade det sig att de som hade 

rapporterat sig vara mer fysiskt aktiva hade högre värden av hälsorelaterad livskvalitet (i 

studien benämnt health-related quality of life, HRQL) än dem som inte hade lika hög 

aktivitetsnivå. Studiedeltagarna var mellan 60-89 år och de fick besvara The Medical 

Outcomes Survey Short Form-36 som anses ha hög reliabilitet och validitet. Den enkäten 

består av 36 frågor inom 8 olika områden inom fysisk- och psykisk hälsa. En annan studie, 

Wolin et al. (2007), visar även den att ett ökat aktivitets mönster över längre tid ger högre 

HRQL-värden. Studiepopulationen i den studien bestod av kvinnor i åldrarna 40-67 år och 

den genomfördes i USA. Häkkinen et al. (2010) har undersökt unga mäns fysiska kondition 
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genom att mäta deras syreupptagningsförmåga, greppstyrka, armhävningar, sit-ups och 

knäböjningar. De kunde se ett samband mellan högre fysisk kondition och HRQL. Andra fynd 

i studien var att ju bättre kondition desto färre var det som använde tobak, vilket är positivt för 

hälsan. Den självuppskattade hälsan var även högre hos dem med bra kondition än hos dem 

som hade sämre kondition. När de jämförde studiens deltagare i gruppen god- och 

tillfredställande fysisk kondition med den övriga populationen i kontrollgruppen så hade 

studiens deltagare högre upplevd HRQL (Häkkinen et al. 2010). 

   

En vältränad person har en hög syreupptagningsförmåga och kan arbeta utan att göra av med 

alla sina resurser under en arbetsdag. Under en arbetsdag på 8 timmar använder en otränad i 

snitt högst 20- 25 % av sin maximala syreupptagningsförmåga. Ett fysiskt krävande arbete ger 

således mindre marginaler till en meningsfull aktiv fritid (Andersson et al., 2006). 

 

När kroppen inte belastas muskulärt kan det leda till problem. Inaktivitet kan leda till flera 

allvarliga fysiska tillstånd som till exempel osteoporos (benskörhet) och övervikt. Det blir 

allvarligt om de personer som är inaktiva är väldigt unga och deras skelett inte har hunnit 

byggas upp till en tillräcklig hög nivå för att klara av ålderdomens nedbrytande process 

((Pinheiro et al., 2010) (Lysen & Walker, 1997)).   

 

2.4 Hur graden av fysisk aktivitet kan mätas 

De Svenska rekommendationerna om fysisk aktivitet är att alla bör vara fysiskt aktiva 

sammanlagt minst 30 minuter, helst dagligen. Intensiteten bör vara minst måttlig, det 

motsvarar en rask promenad. För att nå ytterligare hälsoeffekter kan man utöver dessa 30 

minuter öka den dagliga mängden eller öka intensiteten (YFA, 2008). De effekter som kan 

väntas av fysisk aktivitet beror på frekvensen (hur ofta), intensiteten (hur hårt) och durationen 

(hur länge). Fysisk aktivitet kan alltså bedrivas på olika nivåer i intensitet, allt från 

promenader i måttligt ansträngande tempo till hårda träningspass där både muskler och hjärta 

blir hårt ansträngda. Hälsovinsterna blir större med ökande intensitet, duration och frekvens 

(Delisle et al., 2008). En större belastning på kroppen kräver också längre återhämtning (vila) 

mellan träningspassen. För en person med låg aktivitetsnivå kommer hälsovinsterna redan vid 

30 minuters fysisk aktivitet per dag. Då riskerna för skador är små passar den motionsformen 

dem som inte har någon större erfarenhet av fysisk aktivitet sedan tidigare ((Thomeé et al., 

2008) (YFA, 2008)).  
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Musklerna får sin energi antingen genom nedbrytning av ämnen som finns lagrade i kroppens 

depåer eller intas genom näringsämnen via maten. Träning kan antingen vara av anaerob eller 

aerob art. I det ena fallet sker energiomsättningen utan syre (anaerob) och den andra med syre 

(aerob) (Michalsik & Bangsbo, 2004). Båda processerna används vid dagliga aktiviteter i 

kroppen och enkelt sagt kan det sägas att den anaeroba processen är starten i alla aktiviteter 

men sedan för att klara av att fortsätta aktiviteten behövs det syre. Den syrekrävande aeroba 

processen är belastande för hjärta och muskler. Träning som belastar hjärtat stärker också 

detsamma. Det som händer i hjärtat är att fler kapillärer och mitokondrier bildas. Hjärtat får 

en tjockare yttervägg och en ökad inre volym. Vilo-och arbetspuls sjunker och slagvolymen 

ökar. Det betyder att hjärtat behöver färre slag för att pumpa ut en större mängd blod. 

Blodvolymen ökar, både plasma och blodkroppar. Trots den ökade blodvolymen har tränade 

personer med normalt blodtryck ändå generellt ett lägre viloblodtryck än de som inte tränar 

regelbundet. Det beror på ett ökat antal blodkärl (YFA, 2008). 

 

Vad gäller blodfetter har fysiskt vältränade personer högre nivåer av HDL-kolesterol (high 

density lipoproteins) och lägre halter av triglycerider än otränade personer. HDL-kolesterolet 

är det som benämns som det goda kolesterolet (YFA, 2008). 

 

I musklerna ökar kapillärer och mitokondrier. Det leder till ett förbättrat blodflöde och ett 

effektivare närings- och syrgasutbyte. Insulinkänsligheten ökar, förbränningsenzymer ökar 

och glykogeninlagringen ökar också. Både förmågan att lagra in glykogen i levern och i 

musklerna förbättras för den tränade. Musklerna anpassar sig till det arbete de tränas för, de 

svarar på belastningen av träningen. De muskler som inte tränas tillbakabildas, också det ett 

svar på anpassning, men då till utebliven fysisk aktivitet (YFA, 2008). 

 

Benmassan ökar vid belastning. Den ökar mest vid dynamisk belastning med hög hastighet 

som till exempel aerobics eller volleyboll. Stötarna vid hopp eller löpning belastar skelettet 

och gör att det blir starkare. Träning i ungdomsåren ger större, starkare och mineraltätare ben 

och effekten blir större om träningen påbörjas tidigt. Träning som påbörjas i vuxen ålder ger 

också det effekter, så pass att risken för höftledsfrakturer minskar hos tränande individer. 

Brosk och bindväv stärks av fysisk aktivitet. För brosket leder en ökad blodcirkulation på 

grund av fysisk aktivitet till ett ökat näringsutbyte. Broskets näringstillförsel sker genom 

synnovialvätskan och den förbättras vid ökad blodcirkulation (YFA, 2008).  
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De som tränar upplever kanske inte alla gånger att vågen visar på en lägre vikt men de flesta 

får ändå en bättre fettbalans i kroppen. Den ökade fysiska aktiviteten leder till en ökad 

muskelmassa som också leder till en högre allmän energiförbränning. Muskler i vila kostar 

energi, det gör inte fett (YFA, 2008). 

  

Lungornas effektivitet ökar i och med en ökad andningsminutvolym (YFA, 2008). 

Nervsystemet tränas av fysiskt arbete. Det som är direkt kopplat till själva aktiviteten 

förbättras naturligtvis som balans, koordination och reaktionsförmåga. Dessutom bevaras den 

kognitiva förmågan bättre och depressionssymptom minskar (YFA, 2008). 

  

En tränad kropp kan reglera värmen bättre, både i vila och under aktivitet. 

Även hormonsystemet får effekter av träning. Hos vältränade människor kan det ses ett lägre 

hormonsvar vid given arbetsbelastning än som för otränade människor. Det är framför allt i 

det sympatiska nervsystemet den första förändringen kommer snabbast. Det sympatiska 

nervsystemet är det som reglerar hormonpåslaget vid stress, även fysisk aktivitet ger ett 

stresspåslag men detta är alltså mindre hos de tränade än de otränade. Vid annan stressstimuli 

är det ingen skillnad på om man är vältränad eller inte (YFA, 2008). 

 

Alla de effekter av träning som har nämnts gör att många människor som tränar upplever att 

deras självkänsla förbättras och att kroppen överhuvudtaget fungerar bättre i vardagen (Pan et 

al., 2010). Molarius et al. (2004) fann i sin studie att fysisk inaktivitet kunde associeras med 

mentala hälsosymptom som depression eller oro. Studien är gjord i Sverige och inkluderade 

män och kvinnor mellan 18-84 år. Andra livsstilsfaktorer som undervikt och en 

riskkonsumtion av alkohol kunde också relateras till oro eller depression. Det var flest 

kvinnor med undervikt som drabbades och för männen var det en riskkonsumtion av alkohol 

som ökade risken för depression. Detta är helt i linje med andra undersökningar som gjorts, att 

fysisk aktivitet har positiva effekter på den mentala hälsan.  

 

2.5 Effekter av- och orsaker till inaktivitet 

Många undersökningar som handlar om fysisk aktivitet visar på fördelar som följer med en 

ökad fysisk aktivitet. Det finns ett klart samband mellan fysisk aktivitet och mindre förekomst 

av vissa cancerformer, till exempel koloncancer. Andra cancerformer som bröst-, prostata-, 

njur- och gallblåsecancer kan kopplas samman med övervikt. Övervikt är känt att vara ett 
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resultat av låg fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet motverkar också åldersrelaterad 

muskelminskning, lindrar depression och stärker skelettet. De positiva effekterna är alltså 

många (Seefelt et al., 2002). Knab och Lightfoot (2010) har i sin review velat belysa det som 

sagts om de biologiska reglerade faktorer som leder till frivillig fysisk aktivitet och för att se 

om det kunde leda till en teori om dopaminsystemets roll i graden av frivillig fysisk aktivitet. 

De anser att en ökad förståelse för vad som reglerar graden av fysisk aktivitet kommer att leda 

till en ökad förståelse för sjukdomar som orsakas av inaktivitet. Det kommer att leda till 

förbättrad hälsa. 

 

2.6 Hinder till fysisk aktivitet 

Många studier har vänt sig till inaktiva, många gånger överviktiga, eller med någon sjukdom 

och det är väldokumenterat vilka barriärer dessa människor upplever att de måste ta sig över 

för att bli mer fysiskt aktiva. Brist på pengar, tid och trötthet är några barriärer som har 

kopplats ihop med inaktivitet. I en studie som gjordes på vuxna, 20 år och uppåt undersöktes 

8 olika hinder för fysisk aktivitet. Ett dos-responsförhållande kunde ses mellan antalet 

upplevda barriärer och grad av fysisk aktivitet. Resultaten visade att brist på pengar, tid och 

trötthet var några barriärer som kunde kopplas ihop med fysisk inaktivitet. Brist på tid var den 

barriär som starkast kunde associeras med fysisk inaktivitet. Den här studien var en del av en 

större hälsoundersökning i Brasilien och den nivå av fysisk aktivitet som undersöktes var den 

som skedde på fritiden (Reichert et al., 2007). Även om brist på pengar kan vara en betydande 

anledning till att folk inte börjar motionera så kan det försvaras med att de hälsovinster som 

kan göras med en ökad fysisk aktivitetsnivå och vilka ekonomiska vinster det blir för en 

individ om en långvarig sjukskrivning kan undvikas (Hassmén, 2005). 

 

2.7 Miljöns betydelse för fysisk aktivitet 

I en studie av Pan et al. (2009) visade det sig att tillgängligheten på träningslokaler eller 

platser att utöva fysisk aktivitet på kunde associeras med tillräckligt fysisk aktivitet för 

människor med högre utbildning. Undersökningen gjordes i Kanada och var data som samlats 

in för 2002 Physical Activity Monitor. Studien undersökte individuella, sociala och 

miljöfaktorers effekt på fysisk aktivitet. Deltagarna, 5167 st, var mellan 15-79 år. Detsamma 

skriver Faskunger i sin rapport (2007). Avstånd till anläggningar eller liknande har stor 

betydelse för om människor är regelbundet fysiskt aktiva. Det är viktigt att det finns 

tillräckligt med anläggningar och att de är lättillgängliga för folk så de kan upprätthålla en 
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fysiskt aktiv livsstil. När det gäller tillgången på anläggningar och fysisk aktivitet så följer de 

ett dos-responsförhållande. Det innebär att ju fler anläggningar det finns desto troligare är det 

att de kringboende är regelbundet fysiskt aktiva (Faskunger, 2007). 

 

2.8 Förklara motivation-fysisk aktivitet 

I en studie av Duncan et al. (2010) sägs det att motionsvanor kan förändras avsevärt med 

ökande ålder. För många är det en minskning i aktiviteter som leder till en minskning av den 

fysiska aktiviteten. För många kan upplevelsen av motion kännas negativ och väldigt 

ansträngande. Då kan det vara svårt att finna motivation till varför man ska motionera. 

Framför allt om det har varit en person som inte tidigare har varit speciellt fysiskt aktiv. Det 

händer trots att kunskaperna om fördelarna med fysisk aktivitet finns. Self-Determination 

Theory (SDT) är en teori som används för att beskriva hur motivationen fungerar. Motivation 

kan förklaras som en motor som driver på mot ett mål. Motivation kan komma inifrån och då 

upplevs, till exempel motion, positivt. Själva beteendet blir njutningsfullt för utövaren. 

Motivationen kan också vara av yttre art. Då drivs personen av andras önskemål som 

egentligen inte är egenvalda. Även om en yttre styrning finns hos en person som tränar kan de 

ändå tycka att det beteendet är en del av deras identitet och att det är helt i enlighet med 

personens egna värderingar. Till exempel så kan de se sig själva som ”den sportiga typen” 

(Duncan et al., 2010). 

 

I studien av Duncan et al. (2010) undersöktes hur motivationen förhöll sig i relation till 

frekvens, intensitet och duration i träningssammanhang. Studiepopulationen bestod av 468 

män och 612 kvinnor som tränade regelbundet minst 2 gånger per vecka och hade gjort så de 

senaste 6 månaderna. Tre fjärdedelar av gruppen bestod av studenter och medeltalet för antal 

träningspass var 4 gånger per vecka. I linje med SDT hade frekvens, duration och intensitet 

starkt samband med inre motivation för både kvinnor och män. Inre motivation resulterar i 

positiv motivation medan den yttre kan leda till o-engagemang och negativt psykiskt tillstånd. 

Den som motionerar driven av yttre motivation kan göra det för någon annans skull än sin 

egen, de kan drivas av en önskan om att få yttre beröm eller för att undvika straff. En inre 

motivation kan associeras med att personerna har en större uthållighet inför olika uppdrag och 

de har en bättre psykisk hälsa och välmående. Studien föreslår att utövaren sannolikt utövar 

längre träningssekvenser om de känner att träningen är förenlig med deras identitet. De anser 
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också att de som utövar fysisk aktivitet regelbundet även är medvetna om de fysiska och 

psykiska fördelar som associeras med regelbunden träning (Duncan et al., 2010).   

 

Dishman et al. (2005) visar i sin studie som undersöker self-efficacy theory i kombination 

med fysisk aktivitet att det fanns ett samband mellan self-efficacy och fysisk aktivitet. 

Studien, som genomfördes i USA, samlade in data från flickor i sjätte klass (309 stycken) och 

i åttonde klass (296). Sambandet mellan self-efficacy och fysisk aktivitet visade sig genom 

deltagarnas egen förmåga att utföra aktiviteterna. Genom att de sedan förbättrar sina 

kunskaper i den valda aktiviteten ökar de på sitt självförtroende som i sin tur skapar self-

efficacy (saknar en svensk översättning av begreppet self-efficacy). Pan et al. (2009) kan visa 

liknande resultat i sin studie.  

 

Conroy et al. (2010) undersökte i sin studie om något som är outtalat angående värderingar 

om fysisk aktivitet kunde kopplas samman med omedvetna aspekter till en målmedveten 

fysisk aktivitet. Mycket av de dagliga fysiska aktiviteterna sker omedvetet och utanför de 

formella ramarna för träning. I sin studie ville de se om den rutinmässiga karaktären av 

omedveten fysisk aktivitet är möjlig att kontrollera genom outtalade processer. En vana sker 

automatiskt utan att så mycket medvetenhet om agerandet krävs. Det finns tre möjliga vägar 

att påverka ett beteende och det är genom varseblivning, utvärdering och motivation. Vanans 

styrka är att den kan kopplas ihop med fysisk aktivitet som beteende, både som huvudeffekt 

och som en moderator till ett avsiktligt beteende. Det kan sägas att avsiktliga beteenden blir 

mindre inflytelserika när de har blivit en vana (Conroy et al., 2010). 

 

2.9 Rörelseglädje 

Små barn springer och hoppar som om det är det mest naturliga man kan göra. En stor del av 

deras fysiska aktivitet sker i form av lekar. Leken finns nära dem dagligen och ger glädje. Det 

leder till minskad stress och ökar motivationen att vilja lära sig nya saker. När barnen börjar 

skolan minskar deras aktivitetsnivå med genomsnitt 50 %. Den fysiska aktiviteten avtar ju 

högre upp i ålder barnen kommer och flickornas aktivitet avtar mest (Faskunger, 2007).   

 

2.10 Friskis & Svettis 

Friskis & Svettis verksamhetsidé är att erbjuda lustfylld lättillgänglig träning av hög kvalitet 

för alla. Deras vision är ”att människor ler när de tänker på träning och att de ideella 
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funktionärerna och de anställda medarbetarna ler när de tänker på Friskis & Svettis” 

(Friskis & Svettis verksamhetsplan, 2010).  

 

Friskis & Svettis grundades 1978 av Johan Holmsäter i Stockholm och efter ett halvår hade 

föreningen 1450 medlemmar. Sedan dess har denna ideella förening vuxit sig till totalt över 

501000 medlemmar inklusive de föreningarna utanför Sverige. Friskis & Svettis finns i 

Norge, Helsingfors och Vanda i Finland, Köpenhamn, Bryssel, Paris, Luxemburg, London 

och Aberdeen. Föreningarna fortsätter att växa och de håller hårt på att inte splittra sig och 

plocka in aktiviteter som ligger utanför deras kärnkompetens som är träning. Föreningen 

välkomnar alla som vill träna och menar att det är viktigt för alla att bli sedda och bekräftade. 

De har regelbundna uppföljningar för att försäkra sig om att de håller den höga kvalitet de 

önskar Friskis & Svettis har en ledarstil som kan passa många, de kan erbjuda träning för dem 

som vill träna ensamma, och för dem som tycker om att vara i grupp kan de erbjuda en härligt 

svettig social samvaro under tiden man tränar (Friskis & Svettis verksamhetsplan, 2010). 

 

3. Syfte 
Syftet är att undersöka vilka egenupplevda faktorer som får människor att motionera 

regelbundet. 

 

4. Metod 
4.1 Design 
Uppsatsen är en undersökande studie som genomfördes på Friskis & Svettis i en stad i 

Mellansverige under våren 2010. Enligt Lepp och Ringsberg (2002) är målet med en 

undersökande studie att förklara människors egen upplevelse och åsikter om det som ska 

undersökas. Målet med den här studien är att undersöka vilka egenupplevda faktorer som 

påverkar människors motionerande och därför är en undersökande studiedesign lämplig. 

 

Hartman (2004) ger följande definition: Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man 

försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer. Intervjuer har 

valts som metod då det är i samtalet mellan människor som kunskapen om det efterfrågade 

kan fås. Respondenterna är fria att forma sina egna svar utifrån sina egna erfarenheter i en 

intervju (Gillham, 2008). 
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4.2 Urval och undersökningsgrupp 

Målgruppen i den här studien var regelbundet tränande motionärer på Friskis & Svettis. Det 

gjordes ett ändamålsenligt urval och det innebär att informanterna som deltar i 

undersökningen med stor sannolikhet kommer att ha den kunskap och kompetens som 

författaren vill veta mer om (Hartman, 2004). Kravet för att delta i undersökningen var att 

informanterna skulle träna regelbundet och inte ha andra uppehåll i sin träning än som för 

sjukdom och semester. Det genomfördes femton intervjuer med motionärer som var i åldrarna 

mellan 27 till 63 år. Intervjuerna genomfördes i Friskis & Svettis lokaler. Av de tillfrågade 

uppgav samtliga att de gärna kunde delta i undersökningen, vilket gjorde att det externa 

bortfallet blev noll. 

 

4.3 Förförståelse 

Författaren själv har egna erfarenheter av att träna på Friskis & Svettis och har stor 

förförståelse inom det valda forskningsområdet. Hartman (2004) skriver att det kan vara en 

fördel att känna till miljön som studeras. Det gäller också att kunna kontrollera den kunskapen 

så den inte påverkar resultatet i undersökningen. I det här fallet har det utnyttjats genom att se 

till att intervjun går relativt snabbt att genomföra, att enbart fråga personer som kom in om det 

fanns tillräckligt med tid innan passen började, genom att ställa relevanta frågor som 

respondenterna kan tänkas ha åsikter och kunskap om. Författaren anser sig veta att de flesta 

som tränar där har speciella rutiner som är ungefär lika varje gång, det vill säga de kommer 

dit, tränar, kanske duschar innan de ska hem igen. Motionärerna sätter inte av så mycket extra 

tid före eller efter sin träning därför har frågorna konstruerats på ett sätt så de kan besvaras 

kortfattat. Det för att respondenterna ska känna att det inte ska ta mycket av deras tid före 

eller efter träningen. Flera av motionärerna kan även ha känt igen författaren och därför ställt 

upp på intervjuerna, vilket de kanske inte annars skulle ha gjort. Det kan också ha påverkat 

deras välvilja att besvara frågorna mer positivt annars än om intervjuaren varit helt okänd. I 

studien om finska mäns fysiska kondition visade det sig att de personer som hade sämst 

kondition överrapporterade sin fysiska aktivitet på fritiden medan det var tvärt om i den grupp 

som hade bäst kondition (Häkkinen et al. (2010). Om det förhåller sig så i den här 

undersökningen kan vi aldrig veta eftersom ingen mätning av någon fysisk kondition har 

gjorts och det är inte heller huvudsyftet med undersökningen. Friskis & Svettis är en 

mötesplats för många människor och då många har ungefär samma motionsvanor, tid och 
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plats, är det oundvikligt att man känner igen människor. Det hör till god ton att hälsa och dela 

med sig av ett leende vilket är förenligt med den goda andan på Friskis & Svettis.  

 

4.4 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen gjordes genom att det genomfördes 15 halvstrukturerade intervjuer med 

motionärer på Friskis & Svettis. En halvstrukturerad intervju har en hög grad av 

standardisering, det vill säga frågorna ställs i ordning till samtliga respondenter. Den ger 

också en lägre grad av strukturering som innebär att den intervjuade kan formulera sig fritt 

(Hartman, J. 2004). Dokumenteringen gjordes genom anteckningar för hand av 

informanternas svar. Intervjuerna kommer att transkriberas, sammanställas och redovisas i 

resultatet. 

 

Med hjälp av en intervjuguide (se bilaga) ställdes frågorna i samma ordning till samtliga 

respondenter, på så sätt var de standardiserade. Samma person genomförde samtliga intervjuer 

och frågorna ställdes på samma sätt till alla. Innan genomförandet av intervjuerna gjordes det 

en förpilotstudie. De som deltog i den var samtliga motionärer på samma anläggning som den 

planerade undersökningen. Feedback lämnades på frågorna, en del frågor bytte plats, andra 

omformulerades och några frågor lades till. När intervjuguiden hade omarbetats gjordes det en 

pilotstudie på samma anläggning men med andra motionärer än vid tidigare test. Pilotstudien 

genomfördes för att få en försäkring om att frågorna är lämpade för målgruppen.  

  

I intervjuguiden lämnar de första frågorna information om deltagarnas kön och ålder. Vidare 

frågas det om den upplevda hälsan och hur länge de har tränat regelbundet och hur ofta de 

tränar. I missivbrevet informerades de om vad det innebar med regelbunden träning, att den 

skulle ha en regelbundenhet jämnt fördelat över året. Avbrott för semester och sjukdom 

räknas in i denna regelbundenhet. Träning utanför Friskis & Svettis lokaler kunde även den 

räknas som träning. Efter den inledningen blir frågorna mer specifika på deras upplevelser av 

deras egen hälsa och hur viktig träningen är just för dem. Känslor som förknippas med träning 

och hur det känns efter träning frågas det om. Den sista frågan undersöker hur viktiga ett antal 

faktorer är för de tränande. De har även möjlighet att göra ett tillägg om de anser att det är 

något som är viktigt för dem själva som inte författaren tagit upp. Avsikten var att konstruera 

sådana frågor som kunde besvaras kort, lite som en enkät besvaras, för att ta relativt lite av 
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respondenternas tid i anspråk. Intervjuerna beräknas ta mellan 10-15 minuter att genomföra, 

och detta anses öka chanserna att få deltagare till intervjuerna.  

 

Ett missivbrev (se bilaga) med uppgifter om författaren, syftet med undersökningen och etiska 

ställningstaganden konstruerades för att delas ut till de tillfrågade respondenterna innan 

intervjuerna. 

 

4.5 Tillvägagångssätt 

På ett tidigt stadium kontaktades Friskis & Svettis verksamhetschef för att undersöka 

möjligheterna att få genomföra intervjuer på några av medlemmarna. Tillstånd beviljades om 

det vid själva genomförandet av intervjuerna tydligt framgick vem som var avsändare. Både 

intervjuguide och missivbrev har visats för verksamhetschefen.  

 

Frågorna arbetades fram utifrån frågeställningen ” Vilka egenupplevda faktorer är det som får 

människor att motionera regelbundet?” Dessa frågor förpilottestades av tre personer (Friskis 

& Svettismedlemmar) där feedback gavs. Frågorna omarbetades till nuvarande frågor som 

även de pilottestats den 14 maj 2010. 

 

Intervjuerna genomfördes den 17 och 18 maj 2010. Urvalet gjordes som sådant att de som 

tillfrågades om de ville delta i intervjuerna frågades efter de passerat receptionen på Friskis & 

Svettis. De som kom senare än tjugo minuter före ett pass tillfrågades inte med anledning av 

att det skulle finnas tillräckligt med tid för att besvara frågorna och att de skulle hinna byta 

om före träningen. Istället tillfrågades då personer som kom från omklädningsrummen och var 

på väg från träningen. Endast en person i taget tillfrågades. Då det är stor tillströmning innan 

träningspassen börjar var det omöjligt att tillfråga alla. Då en person som tillfrågats 

accepterade intervjun genomfördes den omedelbart. Så fortgick urvalet till alla planerade 

intervjuer var klara. Naturligtvis var det säkert så att flera tillfrågade även kunde vara 

motionärer som tränade på gymmet och inte bara motionärer som går på pass. Författaren 

försökte nå en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Kom det samtidigt en man och en 

kvinna tillfrågades mannen.  

 

Presentation av både intervjuaren och syftet gjordes innan intervjun. Personerna som 

tillfrågats fick information om vilka krav som ställdes för att få delta i undersökningen, det 
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vill säga att deras träning måste ha en viss regelbundenhet fördelad jämnt över året utan några 

längre avbrott. Information om vem som gjorde undersökningen gavs, att det var frivilligt att 

delta, och om möjligheterna att avbryta när som helst om de önskade. De fick även 

information om konfidentialitet, dvs. att det bara är författaren som ska hantera uppgifterna de 

lämnar, och om anonymitet, att deras svar inte kommer att kunna kopplas ihop med dem 

personligen. Varje intervju kodades, det vill säga gavs ett nummer och deras 

(respondenternas) informationsbrev fick samma nummer. Det gjorde att ifall de skulle ångra 

sitt deltagande i efterhand så kunde de bara uppge siffran vid kontakt och intervjun skulle 

kunna plockas bort. Kodningen gjordes eftersom inga personuppgifter togs och för att kunna 

uppfylla löftet om att kunna ångra sitt deltagande. Innan intervjuerna genomfördes ombads 

respondenterna att lämna kortfattade svar om möjligt då svaren nedtecknades skriftligen och 

inte spelades in. Valet att skriva för hand gjordes på grund av dålig skrivvana vid dator och att 

det skulle vara ett mycket tidskrävande moment. Att skriva för hand går snabbare. För att 

kontrollera att inget viktigt hade missats lästes intervjuerna igenom gemensamt med 

respondenterna. Varje intervju tog mellan tio och femton minuter att genomföra. Samtliga 

intervjuer gjordes av författaren, vilket gjorde att frågorna ställdes på samma sätt till alla 

deltagare. Alla som tillfrågades ställde upp på intervju. Då föreningen har flera anläggningar 

gjordes intervjuerna på samma anläggning. 

 

4.6 Undersökningens reliabilitet och validitet 

En undersöknings validitet är hög om den mäter det den avser att mäta (Andersson, 2006). För 

att uppnå det har frågorna testats i pilotstudien på personer med samma urvalskriterier som de 

som ska ingå i studien. I och med att citat har använts visar det direkt vad personerna 

verkligen har svarat. Det ökar också validiteten på den här studien.  

 

En studies reliabilitet anses vara tillförlitlig om den kan uppvisa samma resultat vid upprepade 

mätningar. Reliabiliteten anger hur tillförlitlig eller hur precist en mätning har gjorts. I 

kvantitativa undersökningar med instrument kan reliabiliteten kontrolleras genom upprepade 

mätningar med korta tidsintervall på samma individ (Andersson, 2006). I 

intervjusammanhang är det människor som uttalar sig, och de kan påverkas av andra 

människor och miljö över tid. Det är alltså en mätning av något som inte är stabilt men ändå 

måste förstås som riktig då det är deras uppfattning som efterfrågas (Gillham, 2008). 
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Det som beskrivs här har gjorts för att öka reliabiliteten. Samma person har genomfört 

samtliga intervjuer. Det gör att alla har fått frågorna ställda på samma sätt. En intervjuguide 

med halvstrukturerade frågor följdes vilket innebar att ordningen på frågorna har varit lika för 

samtliga. Samma person som intervjuat har även transkriberat och analyserat resultatet. Då 

intervjuaren inte har någon större erfarenhet av att intervjua finns möjligheten att intervjuaren 

själv kan ha påverkat respondenten genom att ge för mycket respons vid givna svar. Det är en 

konst att förhålla sig neutral då man samtidigt interagerar med en annan individ. 

Kroppsspråket är ett svårdolt språk och det sker hela tiden en omedveten kommunikation 

mellan människor där också tolkningar av motpartens kroppsspråk görs. 

 

4.7 Innehållsanalys 

De 15 intervjuerna transkriberades och kodades, det vill säga relevant information relaterad 

till frågeställningen valdes ut. Onödiga upprepningar sållades bort. Intressanta uttalanden och 

begrepp delades in i olika kategorier. Genom att de olika kategorierna ställs i relation till 

varandra kan en uppfattning fås hur de olika individerna resonerar i olika frågor. Då har en 

tolkning skett av data (Gillham, 2008). Intervjuerna hade redan kodats med nummer vid 

intervjutillfället och de numreringarna bevarades även i analysen för enkelhetens skull 

(intervju 1 är således informant 1). 

 

4.8 Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna informerades om syftet med studien innan intervjun ägde rum. De fick ett 

missivbrev där det tydligt framgick vem författaren var och där kontaktuppgifter fanns. 

Information gavs om att det var frivilligt att delta och att möjligheten att avbyta fanns närhelst 

man önskar. Anonymitet utlovades, det innebär att deras svar inte skulle kunna kopplas ihop 

med deras identitet. I och med att frågeformuläret enbart kommer att hanteras av författaren 

personligen kunde även konfidentialitet utlovas. Inga personuppgifter annat än kön och ålder 

noterades vid intervjuerna. Det gjordes en kodning för att ge en möjlighet till frivilligheten i 

deltagandet. Deras missivbrev fick ett nummer, samma nummer som intervjun fick, så den 

enkelt skulle kunna uteslutas ur studien om respondenterna skulle ångra sig. 

 

Friskis & Svettis hade önskemål om att det tydligt skulle framgå vem avsändaren till 

undersökningen var. Det är gjort med namnuppgifter och handledarens kontaktuppgifter i 

respondenternas missivbrev. 
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5. Resultat 
Resultatet kommer att presenteras med text och tabell. Först visas en översikt över 

studiepopulationen där det framgår hur gamla de är, hur mycket de tränar, hur länge de gjort 

det och hur de upplever sin hälsa. Längre ner i resultatet kommer det att presenteras en 

sammanfattning av intervjuerna där deras svar har kodats och placerats in i olika kategorier.  

 

Studiepopulationen består av 15 personer med varierande träningsbakgrund. I dagsläget tränar 

de regelbundet enligt de krav som ställdes för att inkluderas i studien. Medelåldern hos 

studiepopulationen är 41,1 år. Åldersspridningen är mellan 27 år upp till 63 år. Gruppen 

består av 9 kvinnor och 6 män. Sammanlagt har gruppen tränat regelbundet i mer än 236 år, 

det ger ett medeltal på 14,8 år.  

 
 
   Kön    Ålder             År med  

   regelbunden träning 

   Antal gånger/vecka       Upplevd hälsa  

 Kvinna     57                 25                3-4 Bra            

 Kvinna     52 Nystart 2010,friidrottare 

sedan barndom* 

               4 Mycket dålig, har blivit 

sjuk 

 Kvinna     51                 47                4-5 Jättebra 

 Kvinna     45                 15                4-5 Bra-mycket bra 

 Kvinna     43                 25                2-3 Bra 

 Kvinna     43         Mars 2010*                3-4 Har fibromyalgi, men 

jag mår bra 

 Kvinna     39                 4                1-2 Bra- ja bra 

 Kvinna     37                 8                3-4 Bra 

 Kvinna     27                 3                3-4 Bra tror jag 

 Man     63                 15                2-3 Bra 

 Man     59                 20                5 Jättebra 

 Man     45                 15                3-4 Bra 

 Man     38                 20                5-6 Ganska bra 

 Man     35                 28                6-7 Bra, förutom 

småskador 

 Man     23                 9                5-6 God 
* Vid beräkning av medeltal räknades deras träning som 1 år. 
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Resultatet visar att alla utom en person upplever sin hälsa som minst bra, tre personer som 

jättebra. Orsaken till dålig hälsa är sjukdom. Tre av personerna har tränat mindre än 5 år. 

Resten av undersökningsgruppen har tränat från 8 år upp till 47 år. 

 

Respondenterna tillfrågades om hur viktigt det var med en rad olika saker som kunde 

motivera eller påverka dem i deras regelbundna träning. De har delats in i olika kategorier: 

Träning som avkoppling, träning som energikälla, träning som glädjekälla, träning som 

belöning och träning för att orka jobb. Det var kategorier som formades vid tolkningen av 

data. De andra kategorierna: yttre faktorer, sociala faktorer och ekonomi formades utifrån hur 

viktiga vissa saker var för deras träning I kategorin yttre faktorer redovisas deras svar om hur 

viktigt de anser att närheten, trivseln, motionspassen (intensiteten), valmöjligheten, tid, effekt, 

kläder, musik och väder är. Under sociala faktorer redovisas deras svar om bemötande, 

ledaren, träningskompisar och gruppen. Till sist under ekonomi redovisas deras åsikter om 

kostnaden.  

 

5.1 Träning som glädjekälla 

Det är tolv stycken som uppger att de känner någon form av glädje när de tränar eller efter 

träningen. De som inte nämner glädje uttrycker sig positivt angående känslor runt träningen, 

en blir skönt trött och nöjd, den andra blir avslappnad och den tredje säger att det känns bra. 

 

5.2 Träning som energikälla 

Hälften av respondenterna känner att träningen ger dem ny energi och kraft att ta itu med 

saker 

 

”Det blir lättare att ta itu med saker. Jag blir pigg.” (Respondent 14) 

 

Ett par säger att trots det att kroppen blir fysiskt trött efter träningen känns huvudet ändå piggt 

och fräscht. De får mer energi till fritiden. 

 

”Jag blir skönt trött i kroppen men pigg i knoppen. Jag får energi.” 

(Respondent 11) 
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5.3 Träning som avkoppling 

Det är 7 av respondenterna som säger att träningen ger dem avkoppling. För några även som 

en hjälp att stänga av allt annat. En av männen säger att styrketräningen fungerar som 

meditation medan kampsport mer gör honom nöjd och belåten. Några av respondenterna säger 

att stress och trötthet försvinner vilket indirekt säger att de får energi till att göra annat som de 

känner är meningsfullt. Då träningen sker på fritiden är det en möjlighet att bli av med 

arbetsrelaterad stress eller andra dåliga känslor.  

 

”Träningen är ganska viktig för mig. Det är en ventil för humöret.” 

(Respondent 14) 

 

5.4 Träning som belöning 

De flesta av respondenterna tränar i runda tal ca 3 gånger per vecka i snitt och ett resultat av 

träningen är att fem känner att de blir nöjda med sig själva. De känner sig duktiga och känner 

att de har ”gjort” något. 

 

”Jag känner mig nöjd. Ja man känner sig nöjd med sig själv. Man känner 

sig duktig att man har gjort det. Jag har blivit beroende av den känslan.” 

(Respondent 5) 

 

5.5 Träning för att orka jobb 

Det är tre av respondenterna som anser att träningen är viktig för att kunna klara av sitt arbete. 

För en av kvinnorna är träningen viktig, hon anpassar den efter jobbet och det innebär att det 

inte alltid går att träna på de tider som hon brukar normalt men då blir det ett senare pass eller 

en annan dag.  

 

”Det är jätteviktigt, jag måste träna för att orka jobbet.” (Respondent 12) 

 

5.6 Yttre faktorer 

5.6.1 Närhet 

Närheten till träningsanläggningen tycker de flesta är viktig för att träningen ska bli av (9 st.). 

De som inte anser att det är så viktigt att ha nära till anläggningen säger att det inte är 

avgörande och att de ändå skulle åka dit.  
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”Det är inte så viktigt längre, det var mer förr. Nu åker jag ändå.” 

(Respondent 14) 

 

5.6.2 Trivsel 

Hur det ser ut där man tränar anser de flesta vara en mindre viktig faktor som påverkar 

träningen negativt. Några av informanterna som har det som oviktigt har ändå en åsikt att det 

är roligare om det är fräscht och en person vill att luftkonditioneringen ska vara bra. 

 

”Nej det är inte viktigt men det är roligare om det är fräscht.” 

(Respondent 7) 

”Nej det är inte så viktigt. Luftkonditioneringen ska vara bra och så får det 

inte vara för trångt.” (Respondent 4) 

 

5.6.3 Motionspassen (intensitet) 

Samtliga respondenter tycker att det är viktigt att den förväntade intensiteten stämmer. Några 

tycker att det går att påverka det själv men de flesta anser att den bör ligga på den förväntade 

nivån så det stämmer med det de planerat och vet att de klarar av. 

 

”Det är superviktigt. Jag väljer det som passar mig och det jag kan.” 

(Respondent 11) 

”Det är viktigt. Jag går på de pass som passar mig och min kropp.” 

(Respondent 9) 

”Det är viktigt att få träna på sin nivå, annars blir jag inte nöjd.” 

(Respondent 13)  

 

5.6.4 Valmöjligheten 

Att kunna välja själv det man ska träna är viktigt för samtliga respondenterna. Några hittar 

favoriter och andra låter humöret få bestämma vad det ska bli för träning. Det är viktigt att 

kunna variera träningen för att undvika att det ska bli tråkigt eller om man är skadad. 
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5.6.5 Tid 

 

”Det är viktigt. Jag tar mig alltid tid, jag struntar i tv.” (Respondent 11) 

 

Den egna tiden som de sätter av för träning är viktig för samtliga respondenter. De ser till att 

det finns tid på planeringsstadiet så träningen blir av. 

 

”Jag planerar så jag har tid med träningen.” (Respondent 15) 

 

5.6.6 Effekt 

Med effekten menas de synliga resultaten av träningen. Många av respondenterna tycker att 

det är viktigt att det syns att de har tränat, de känner sig snygga och mår bra av träningen. De 

som inte tycker att effekten, eller utseendet är viktigt, uppger att de anser att känslan efter 

träningen är viktig (Det har redovisats tidigare i resultatet).  

 

”Det är inte därför jag tränar men det är ett plus om man ser trevlig ut.” 

(Respondent 6) 

 

5.6.7 Kläder 

Utseendet på kläder är bara viktigt för en person. Tre andra tycker att modet är halvviktigt 

resten vill ha kläder som är bekväma och funktionella för träningen. Ett par av respondenterna 

tycker att skorna är viktigast. 

 

5.6.8 Musik 

Nästan alla anser att musiken är viktig för träningen. Takten upplevs som medryckande för 

några och kan hjälpa till när det är jobbigt. Några påtalar att variation i musiken är viktig, för 

många dåliga låtar leder till att det inte blir lika kul och att koncentrationen minskar. 

 

5.6.9 Väder 

Vädret spelar en mindre roll för de flesta av respondenterna. En person säger att det blir 

jobbigare att träna om det är varmt. En av respondenterna som uppger att hon bor på landet 

säger att det kan ha betydelse om det är snöstorm och menar att då blir det ingen träning 

eftersom det är osäkert på vägarna in till staden. De flesta av respondenterna tränar inomhus 
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på Friskis & Svettis anläggningar men kan välja att träna utomhus om det är vackert väder. 

Vädret upplevs inte som ett hinder för merparten av de tillfrågade. 

 

5.7 Sociala faktorer 

5.7.1 Bemötande 

Det är viktigt för samtliga att bli trevligt bemötta. Ett välkomnande i form av hej är viktigt för 

att få känslan av att vara välkommen. 

 

”Det är inte jätteviktigt, jag tränar ändå. Men de får inte vara otrevliga.” 

(Respondent 6). 

 

5.7.2 Ledaren 

Ledarens personlighet är viktig för alla respondenter utom en. De anser att det är viktigt att 

ledaren är positiv och medryckande och att den har ”det där”. Utstrålning och förmågan att 

förmedla glädje i rörelserna är något som några anser vara viktigt. 

 

”De som man faller för går man ju på.” (Respondent 9) 

”Den är viktig. De förmedlar ju glädjen i rörelserna, sen är det bara att 

härma och göra lika.” (Respondent 14) 

”Den är a och o” (Respondent 1) 

 

5.7.3 Träningskompisar 

Två av respondenterna ser gärna att de har träningskompisar med sig. En av de två säger att 

hon alltid ändå tränar, även om hon är själv. För de övriga är det inte så viktigt med 

träningskompisar, en säger att de har bra motivation själv och en annan att han har mer fokus 

om han är själv. 

 

”Det är inte viktigt. Jag går för min skull.” (Respondent 9) 

 

5.7.4 Gruppen 

Respondenterna har blandade åsikter om hur viktiga de träningskompisar är som man får på 

köpet när man tränar i grupp. Majoriteten uppger att det är viktigt och att det gör träningen lite 

roligare om det är människor man känner igen och kan prata med. Det är nio av 
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respondenterna som har tränat i 15 år eller mer och av dem anser tre att det inte är så viktigt 

med den sociala kontakten i grupp. Av de tre säger en att det inte är viktigt men kul, en annan 

säger att det inte är så viktigt men att det är trevligt att det är folk här. 

 

5.7.5 Ekonomi 

Majoriteten av respondenterna anser inte att kostnaden är viktig för att de inte ska träna. En 

person säger att det är värt det för sin egen skull och en annan att det är en kostnad de väljer 

att ta. I de fall respondenterna anser att kostnaden för träningen är viktig säger en att det är 

viktigt men inte avgörande. En som studerar tycker att det är ganska viktigt. 

 

”Det spelar in men det beror på hur man prioriterar.” (Respondent 4) 

”Det är inte viktigt. Det är en kostnad jag tar. Jag väljer att träna.” 

(Respondent 11)   

 

5.8 Hälsa 

Alla utom en av respondenterna har bra hälsa. Den som uppger dålig hälsa har blivit sjuk. Det 

hindrar inte träningen utan respondenten tränar fyra gånger i veckan. Resten av 

respondenterna uppger att de har god hälsa. 

 

6. Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion 

Alla utom en av de intervjuade uppgav att deras hälsa är bra. Begreppet hälsa definierades 

inte för respondenterna och det går inte att säga om de anser att hälsan är god för att de inte 

har någon sjukdom. Det var två av respondenterna som uppgav att de hade en sjukdom, den 

ena en ledsjukdom och den andra fibromyalgi. Båda sjukdomarna kan ha svåra fysiska 

effekter men trots det så var det bara en av dem som upplevde att hälsan var dålig. Det 

framgick inte om de andra alltid hade haft en god hälsa men det stämmer i det stora med 

andra studier ((Acree et al., 2006)(Wolin et al., 2007)(Pan et al. 2009)(Häkkinen et al. 2010)) 

som säger att fysiskt aktiva människor upplever sin livssituation mer positivt än mindre 

fysiskt aktiva personer. Hälsan innefattas i allra högsta grad i det stora begreppet livssituation. 

 

Samtliga respondenterna sade att den egna tiden de har för träning är otroligt viktig. De 

planerar sin vardag för att hinna med träningen. Det här resultatet visar ett tvärtom resultat 
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som Reichert et al. (2007) fick i sin när de undersökte olika hinder för fysisk aktivitet. Brist på 

tid var en barriär som hade ett starkt samband med fysisk inaktivitet. Den här studien visar att 

träningen får ta plats i vardagen. Det kan vara så att träningen har integrerats i de vardagliga 

rutinerna så att de som motionerar regelbundet inte ser det som något ytterligare som måste 

hinnas med utan den finns där som vana. Conroy et al. (2010) menar att vanan var starkt 

förknippad med fysisk aktivitet som beteende. Även förmågan att genomföra sin träning gång 

på gång ökar självförtroendet och skapar self-efficacy. Det gör att de upplevda barriärerna blir 

mindre och glädjen att träna blir större (Pan et al. 2009). Regelbundenheten i träningen kan 

påverkas av frekvens, duration och intensiteten som i sin tur har ett starkt samband med inre 

motivation. Duncan et al. (2010) visar det i sin studie. Kommer motivationen inifrån upplever 

motionären träningen som mer njutningsfull. Att de sätter sin tid som viktig för träning kan 

vara att de är väl medvetna om de fördelar, både fysiologiska som psykologiska, som följer 

med regelbunden träning. 

 

Kostnaderna för träningen var heller inte något som respondenterna ansåg vara ett hinder för 

träning. Det är något som många inaktiva i andra studier anser vara ett stort hinder för att 

träna (Reichert et al., 2007). Friskis & Svettis har ett brett utbud av träning och redovisar i sin 

verksamhetsberättelse (2010) att de har konkurrenskraftiga priser om det görs jämförelser 

med de andra stora aktörerna inom samma bransch. Friskis & Svettis är en ideell förening och 

är således ingen vinstdrivande förening. Öppettiderna är dessutom generösa och utbudet stort 

så det är mycket som kan erbjudas.  

 

Många ansåg att det var viktigt att ha nära till träningen. Friskis & Svettis kan på de flesta 

orterna i Sverige erbjuda relativt centrala träningsanläggningar, flera av de större orterna har 

mer än en lokal och det täcker in en stor del av befolkningen. I studien av Pan et al. (2009) 

visade det sig att det stämmer överens med resultatet i den gjorda studien. Majoriteten av 

motionärerna ansåg att det är viktigt att ha nära till sin träning. 

 

Det var viktigt för samtliga att kunna välja intensitet och att få välja träningsform. Hur det 

påverkar träningen kan inte författaren svara på men kan tänka sig att det kan bero på att saker 

som görs frivilligt görs med större lätthet än om det är något som blir påtvingat. Friskis och 

Svettis har som verksamhetsidé att erbjuda motionärerna lustfylld lättillgänglig träning. 

Möjligheten att träna varierat finns och på så sätt undviker de att motionärerna ska tycka att 
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det blir tråkigt både när det gäller att kunna välja olika ledare (Friskis & Svettis 

Verksamhetsberättelse 2010). Något som uppfattas som roligt görs gärna igen. Flertalet av 

dem som intervjuades upplevde glädje när de tränat eller efteråt. 

 

Friskis & Svettis har träning som vänder sig till unga motionärer också. Barns fysiska 

aktiviteter sker oftast genom lekar. Leka är kul, de springer och hoppar vilket förekommer i 

jympans upplägg. Det har visat sig att leken är viktigt ur fler aspekter än de fysiska, träning 

hjälper till att minska stress och det ökar motivationen att lära sig nya saker (Faskunger, 

2007). När man provar på nya saker stärks självförtroendet. Det visade sig i studien av 

Dishman et al., (2005). 

 

Det ställdes inga frågor om respondenternas arbetssituation, hur krävande arbeten de har. 

Några ansåg att det var viktigt att träna för att orka med sitt jobb. Att det var så få (3 st) som 

uppgav det kan bero på att träningen sker mest på fritiden (Faskunger, 2007), men också att 

de flesta antagligen har så god fysik att de inte upplever sitt arbete som speciellt ansträngande. 

De har tillräckligt med energi efter sitt jobb för att orka med träningen efter sin arbetstid 

(Andersson et al., 2006).  

 

6.2 Metoddiskussion 

Den valda metoden för att samla in data i den här studien var genom halvstrukturerade 

intervjuer. Fördelen med halvstrukturerade frågor är att samtliga respondenter får samma 

frågor ställda i samma följd. Alla får samma förutsättningar. Intervjun tillåter respondenterna 

att formulera sig fritt och kan på så sätt ge svar på de frågor den här studien vill ha. Intervjun 

ger å ena sidan flexibilitet och å den andra sidan struktur vilket ger data med god kvalitet 

(Gillham, 2008).  

 

En nackdel i den här studien var att författaren, som genomförde intervjuerna, bad 

respondenterna att besvara frågorna kortfattat. De gjorde att en del av de svar som lämnades 

blev ganska onyanserade. Större delen av de givna svaren bestod av viktigt, jätteviktigt eller 

inte så viktigt och har förstås gett ett sämre underlag för analysen. Anledningen till att det 

gjordes var att hålla intervjutiden kort för att få så många som möjligt positiva till 

intervjuerna. En annan anledning till att svaren önskades korta var att de skulle nertecknas för 

hand. Orsaken till det är författarens brister i att skriva på datorn. Det skulle vara ett alldeles 
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för tidskrävande arbete för författaren att transkribera 15 inspelade intervjuer. Nu när de 

nedtecknades för hand gjordes det en genomgång med respondenten för att kontrollera att 

inget missades. Det gjordes i och för sig en redigering av texten redan då eftersom de 

upprepningar som ofta sägs i det talade språket inte skrevs ner. 

 

 Intervjuerna genomfördes inte heller i ett avskilt rum utan i ett hörn av det utrymmet som 

finns alldeles innanför receptionen på Friskis & Svettis. Personer som passerade skulle ha 

kunnat höra vad det talades om men författaren uppfattade det inte som om det skulle ha 

avgörande betydelse för deras möjlighet till anonymitet och det ställdes inte heller några 

känsliga frågor. Intervjudokumenten hölls noga undanplockade för andra. 

  

Urvalet gjordes utifrån frågeställningen. Då de som skulle undersökas skulle vara regelbundet 

motionerande människor valdes Friskis & Svettis som plats för undersökningen. Därmed är 

validiteten stärkt (Gillham, 2008). Att den föreningen valdes beror på att författaren sedan 

många år är en av de många motionärerna där och känner väl till lokalerna och på vilka tider 

det är stor chans att finna deltagare till intervjuerna. Då författaren kan ha blivit igenkänd av 

flera av de tillfrågade kan det ha påverkat det låga bortfallet, det vill säga alla accepterade att 

delta i intervjuerna. Det kan även ha påverkat svaren från respondenterna, till exempel att de 

har uppgett att de tränar en extra dag i vecka om de tror att författaren tränar väldigt mycket 

((Pan et al., 2009)(Häkkinen, 2010)). De givna svaren stämmer bra överens med det de flesta 

pratar om i omklädningsrummen före och efter träningen så det kan antas att respondenterna 

har svarat sanningsenligt. Nu är inte syftet med studien att kontrollera hur aktiva 

respondenterna är utan det är att se vad de anser vara viktigt för träning.   

 

Kvaliteten på det insamlade datamaterialet kan ha påverkats av författarens bristande 

erfarenheter av att genomföra intervjuer. För mycket respons kan ha getts vid vissa svar och 

kroppsspråket har även det visat positiva gensvar vid deras svar av en del frågor som 

uppfattades intressanta.  

 

Det är möjligt att motionärerna på Friskis & Svettis är påverkade av föreningens 

verksamhetsidé då den genomsyrar deras engagemang gentemot sina medlemmar. Kanske 

skulle ett urval på annan motionsanläggning som är vinstdrivande ge ett annat resultat. 
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6.3 Allmän diskussion 

Med stöd av annan forskning visar den genomförda studien att det är viktigt med närbelägna 

anläggningar för att människor ska vara regelbundet aktiva (Pan et al., 2009). Att den 

förväntade intensiteten var rätt och att variationsmöjligheter skulle finnas var andra viktiga 

faktorer som var viktiga för motionärerna. Det innebär att det finns kunniga instruktörer vid 

de olika passen som kan hjälpa till vilket också ger ett gott socialt stöd vid utförandet av 

aktiviteten (Pan et al., 2009). Friskis & Svettis möter undersökningens resultat vilket är 

förväntat, dels för att undersökningen gjordes på medlemmar i föreningen och att 

medlemmarna kan ha blivit ”friskifierade”. Det kan förklaras tydligare genom att ta del av 

deras verksamhetsberättelse där verksamhetsidén beskrivs tydligare (Friskis & Svettis 

Verksamhetsplan, 2010). De genomförda intervjuerna gav en god insikt i vissa faktorers 

viktighet för en liten grupp, det skulle vara intressant att ytterligare fördjupa den kunskapen 

genom mer djupgående intervjuer med motionärer antingen på Friskis & Svettis eller på 

någon annan anläggning.  
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Bilaga 1 
Missivbrev 

                                                   Examensarbete 
 
Jag heter Tanja Bergström och studerar på Högskolan i Gävle på Hälsopedagogiska 
programmet och nu är det dags för mitt examensarbete. Jag har tänkt undersöka vilka faktorer 
som är de mest betydelsefulla för att motionerande blir av. Här blir du, Friskis & 
Svettismotionär, viktig för min undersökning.  
 
Du tränar på Friskis & Svettis. Det som här menas med träning är att den ska ha en viss 
regelbundenhet jämnt fördelat över året. Avbrott för semester och sjukdom ingår i denna 
regelbundenhet. Även träning utanför Friskis & Svettis lokaler räknas som träning. 
 
Ditt deltagande är frivilligt och i samband med att du svarar på mina frågor innebär det även 
att du ger ditt samtycke att delta i undersökningen. Det är också fritt att avbryta deltagandet 
om du så önskar och detta kommer att respekteras. Konfidentialitet utlovas och 
frågeformuläret kommer enbart att hanteras av mig personligen. Anonymitet utlovas och dina 
svar kommer inte att kunna kopplas ihop med dig personligen. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Tanja Bergström 
Telefonnr: 0708-45 55 84 
E-post: tanja.bergstrom@comhem.se 
 
Handledare: 
Matilda Ekman 
Universitetsadjunkt Folkhälsovetenskap 
Akademin för Hälsa och Arbetsliv 
Högskolan i Gävle 
S-801 76 Gävle 
026-648496 
E-post: Matilda.Ekman@hig.se 
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Bilaga 2 
Intervju guide 

                                       Varför tränar du? 
      – intervju guide 
 
 
Grundfrågor 
 
Är du? 
                      Kvinna? 
                      Man? 
När är du född?_____ 
 
1. Hur länge har du tränat regelbundet? 
 
 
 
2. Hur ofta tränar du? 
 
 
 
3. Hur upplever du att din hälsa är generellt? 
 
 
 
   
4. Hur viktig är din träning för dig? 
 
 
 
 
                      Följdfrågor: 
                      Går före allt annat?_______________________________________________ 
                      Allt annat går före?_______________________________________________ 
                      Lite av båda?____________________________________________________ 
 
 
5. Vilka känslor upplever du när du tränar? Beskriv kortfattat. 
 
                       Glädje? Trötthet? Ilska? Pigghet? Nedstämd eller Annat? 
 
                                                                                                                                 
 
6. Vilka känslor upplever du när du har tränat? Beskriv kortfattat. 
 
                      Glädje? Trötthet? Ilska? Pigghet? Nedstämd eller Annat? 
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7. Vad är viktigt för att din träning ska bli av? Jag har några alternativ och jag vill att du 
svarar kortfattat hur viktiga dessa är för att din träning ska bli av. 
 
Hur viktigt är: läget på anläggningen (närhet)?               
                      ________________________________________________________________ 
                         utseendet på anläggningen (trivsel)?                           
                      ________________________________________________________________ 
                         personalen på anläggningen (bemötande)?                  
                      ________________________________________________________________ 
                          jympaledaren (personligheten)?                                   
                      ________________________________________________________________ 
                          motionspasset (intensiteten)?                                         
                      ________________________________________________________________ 
                         valmöjligheten (typ jympa eller gym)?                         
                      ________________________________________________________________ 
                         träningskompisar (medföljande)?                                
                      ________________________________________________________________ 
                         träningskompisar (gruppen)?                                       
                      ________________________________________________________________ 
                         kostnad?                                                                           
                      ________________________________________________________________ 
                         kläder (träningsmode)?                                                  
                      ________________________________________________________________ 
                         tid (egen till förfogande)?                                                                                    
                      ________________________________________________________________ 
                         effekten (utseendet)?                                                       
                      ________________________________________________________________ 
                         känslan efteråt (välmående)?                                         
                      ________________________________________________________________  
                         musik (under tiden du tränar)? 
                      ________________________________________________________________ 
                         vädret (om du ska vara ute)? 
                      ________________________________________________________________ 
 
 
8. Som avslutning undrar jag om jag glömt något som är viktigt för att din träning ska 
bli av? 
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