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Abstract 

 
Nilsson, P. (2014). Promoting physical activity at a local level, a study conducted at a 

local health campaign. Bachelor thesis in Public Health science. Department of work- 

and public health science. The academy of health and working life. University of Gävle. 

 

The aim: Physical activity is strongly associated to good health, both physically and 

mentally. In this study carried out at a local health campaign, the aim was to investigate 

whether the participants found the campaign motivating for physical activity.  

Method: This was examined through interviews in which 4 participants were asked to 

answer some questions about motivation and physical activity.  

Results: The results showed that the respondents experienced the local health campaign 

motivating to physical activity. The participants felt that they received social support 

from other participants, which seemed motivating to physical activity. 

Conclusion: Those who were interviewed in this study experienced the local health 

campaign as motivated for physical activity. Their participation has helped them find 

new ways to do their exercise. The inspiration the participants got during the campaign, 

they also had used for from a longer period of time after their participation. 

 

Keywords: Physical activity, motivation, health promotion, health campaign 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Forskare är idag eniga om att fysisk aktivitet främjar individens hälsa, både 

fysiskt och psykiskt. Ett verktyg för att främja den fysiska aktiviteten är arrangerade 

hälsokampanjer vars syfte är att motivera deltagare till fysisk aktivitet. För att 

deltagarna ska fortsätta vara fysiskt aktiva efter deltagandet i kampanjen gäller det att de 

har en stark motivation till detta. I denna uppsats undersöks huruvida en lokal 

hälsokampanj motiverade sina deltagare till fysisk aktivitet.  

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka huruvida deltagarna i en lokal 

hälsokampanj, fann kampanjen motiverande till fysisk aktivitet. Frågeställningar som 

inkluderades i studien var om de fann kampanjen motiverande, hur de i så fall blev 

motiverade och på vilket sätt.  

Metod: Detta undersöktes genom att författaren intervjuade fyra personer som tidigare 

deltagit i kampanjen. De deltagande fick svara på frågor rörande fysisk aktivitet och 

motivation. 

Resultat: Resultatet visade att de intervjuade fann sitt deltagande i hälsokampanjen som 

motiverande till fysisk aktivitet. Det som deltagarna upplevde var motiverande med 

kampanjen var bland annat gemenskapen från andra deltagare. Gemenskapen fick de 

intervjuade att känna ett socialt stöd som motivation till fysisk aktivitet. De inspiratörer 

som arbetade med kampanjen var även till hjälp och inspirerade deltagarna till att sätta 

upp mål samt delmål med sin träning. Detta fungerade också som en sorts motivation 

till fysisk aktivitet.  

Slutsats: Denna studie visade att de intervjuade upplevde hälsokampanjen Bollnäs Ess 

som motiverande till fysisk aktivitet. Kampanjen har bidragit till att några av de 

intervjuade funnit nya träningsformer som de fortsatt med efter kampanjens slut. De 

berättade även att de tips och råd som de fick ta del av under kampanjhelgen är något 

som bidragit till vidare motivation gällande fysisk aktivitet. 

 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, motivation, hälsofrämjande, hälsokampanj 
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1 Bakgrund 

1.1 Fysisk aktivitet och hälsa 
 

Människans hälsa har sedan länge setts som en viktig byggsten i samhällsutvecklingen 

(Svederberg, Svensson & Kindeberg 2001). På 1800-talet då Sverige länge varit ett 

starkt jordbrukssamhälle med stark arbetskraft kom oron smygande då urbaniseringen 

och industrialiseringen kom samtidigt som fattigdomen. Befolkningen började nu flytta 

från landet in till staden och samtidigt som Sverige blev fattigare blev människorna 

sjukare. Sveriges styrka hade länge varit friska och hårt arbetande jordbrukare samt 

soldater. I en tid av välfärdssjukdomar och fattigdom blev det en samhällelig plikt att se 

om sin hälsa och hålla sig frisk för att kunna arbeta. Detta medförde att folkhemmen 

började bli hälsoupplysta genom hembesök för att bli medvetna om hur de skulle göra 

för att hålla sig friska (ibid).  

Idag när Sverige blivit ett välståndssamhälle och sedan länge hämtat sig från 1800-talets 

fattigdom har moderniseringen av samhället bidragit till många stillasittande arbeten 

(Andersson & Johrén, 2012). Det är idag liksom på 1800-talet prioriterat av samhället 

att befolkningen ska hålla sig frisk och kunna arbeta. Den höga arbetsbelastningen i 

kombination med en befolkning som är allt mer stillasittande föder nya 

folkhälsoproblem. Ett av dagens stora hälsoproblem i Sverige är bristen på fysisk 

aktivitet. Hälsoinsatser, så som exempelvis hälsokampanjer som påverkar människor till 

beteendeförändring är därför ett prioriterat arbetssätt när det kommer till att öka 

befolkningens fysiska aktivitet (ibid). 

 

Att fysisk aktivitet främjar en god hälsa är något som Bauman (2004) visat i sin 

forskningsöversikt, där han granskat bevisen för att fysisk aktivitet är bra för hälsan. 

Bauman påvisade att fysisk aktivitet förebygger övervikt, stroke, diabetes samt psykiska 

besvär(ibid). Fysisk aktivitet ses idag av forskare, efter många års studier, som en 

lösning till många av världens stora folksjukdomar så som kardiovaskulära 

sjukdomar(Kruk, 2007). Kruk har i sin forskningsöversikt där tidigare forskning och rön 

analyserats, jämfört tidigare resultat av fysisk aktivitet med nyligen gjorda studier och 

kommit fram till, att åtgärder för att främja den fysiska aktiviteten hos invånarna är 

mycket billiga och enkla medel att förebygga förtidig död (ibid). Att vara fysiskt aktiv 

behöver inte kosta mycket pengar för varken samhället eller individen själv då det ofta 

kan vara vardagsmotionen som saknas, enkla medel som främjar den vardagliga fysiska 

aktiviteten kan då vara så enkelt som att ta trapporna istället för hissen eller cykeln 

istället för bilen.  

Mot bakgrund av att studier påvisat ett gott resultat av att fysisk aktivitet främjar 

folkhälsan har Sveriges riksdag inom ramen för svensk folkhälsopolitik beslutat om ett 

nationellt folkhälsomål för fysisk aktivitet (SFS, 2002). Genom att motivera 

befolkningen till fysisk aktivitet bidrar det till att skapa en god hälsa på lika villkor 

genom samhälleliga förutsättningar(ibid). 

Fysisk aktivitet kan exempelvis vara bland annat trädgårdsarbete, friluftsliv, idrott, 

fysisk träning, cykling eller promenader (Andersson, 2012). 

 

På uppdrag av statens folkhälsoinstitut har YFA
1
 tagit fram nationella 

rekommendationer för fysisk aktivitet där rekommendationen för vuxna över 18 år är att 

vara fysiskt aktiv minst 150 minuter i veckan (Andersson, 2012). Intensiteten på träning 

bör vara måttlig, är intensiteten hög rekommenderas 75 minuter per vecka. Passen kan 

spridas ut under veckan men bör vara minst 10 minuter långa. Exempelvis så räcker det 

med en rask promenad på 30 minuter fem dagar i veckan eller 20-30 minuters löpning 

2-3ggr/vecka för att uppnå rekommendationerna.  

                                                             
1 Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 
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Äldre vuxna (personer över 65 år) bör även träna sin balans utöver dessa 

rekommendationer.  Fysisk aktivitet som stärker de stora muskelgrupperna i kroppen 

bör utföras minst två gånger varje vecka. De stora muskelgrupperna syftar på ben, 

armar, mage och rygg.  

Personer som av olika skäl har svårt att följa rekommendationerna (exempelvis 

funktionshindrade eller gravida) rekommenderas att vara så fysiskt aktiva som 

tillståndet tillåter och valet av aktiviteter bör anpassas efter tillståndet (ibid). 
 

Statens folkhälsoinstitut har till uppdrag att följa upp den nationella folkhälsopolitiken i 

vilken målet om fysisk aktivitet ingår. För detta genomförs varje år en folkhälsoenkät 

Hälsa på lika Villkor (HLV).  

Mätningen som gjordes 2010 visade att 64 procent av Sveriges befolkning är fysiskt 

aktiva (Andersson, 2012). Detta är ett stående resultat sedan 2004. Detta visade att mer 

än var tredje svensk i åldrarna 16-84 år inte når upp till de rekommenderade nivåerna av 

fysisk aktivitet på 150 minuter varje vecka(ibid.). Denna brist på fysisk aktivitet ökar 

risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar då stillasittande är en bidragande faktor 

(socialstyrelsen, 2013). 

 

Att sträva efter att vara fysiskt aktiv är en livsstil som gynnar både den psykiska och 

fysiska hälsan (Andersson, 2012). Personer som är fysiskt aktiva stärker sitt 

immunförsvar och minskar risken för att drabbas av depression. Fysisk aktivitet 

motverkar även högt blodtryck samtidigt som fysisk aktivitet sänker blodtrycket hos de 

som lider av högt sådant. Studier har visat att personer som är överviktiga men fysiskt 

aktiva inte löper lika stor risk att dö av hjärt- och kärlsjukdom som en normalviktig icke 

fysiskt aktiv person gör (ibid). Bauman (2004) har i sin forskningsöversikt granskat 

tidigare studier på effekten av fysisk aktivitet. I de tidigare studierna har informationen 

inhämtats via självrapportering av hälsotillstånd och intervjuer. Resultaten visade att 

fysisk aktivitet förebygger bland annat kardiovaskulära sjukdomar (ibid). Fysisk 

aktivitet påverkar många olika processer i kroppen, bland annat åldringsprocessen som 

sker i arvsmassan (Andersson, 2012). En fysiskt aktiv person har trots samma ålder 

kromosomer som ter sig 10 år yngre än vad en fysiskt inaktiv person har. Detta visar att 

fysisk aktivitet bidrar till att kroppen inte åldras i lika snabbt tempo. WHO har gjort en 

studie som visar att 80 % av all hjärt- och kärlsjukdom orsakas av ohälsosam livsstil, 

därmed brist på fysiskt aktivitet. Kostnaden för fysisk inaktivitet i Sverige beräknas vara 

ca 7 miljarder kronor per år, detta är kostnader som samhället får betala för 

personskador, arbetsskador samt sjukskrivningar. Invånarnas övervikt (övervikten 

beräknat via BMI) är också en stor ekonomisk post på 18 miljarder kronor per år (ibid). 

 

 

1.2 Motivation till fysisk aktivitet  
 

Motivation kan enligt Faskunger (2013) delas upp i två olika komponenter. Inre 

motivation och extern motivation. Den inre motivationen är något som finns psykiskt 

inom individen och är den starkasta motivationsformen. Inre motivation ger en känsla 

av att personen vill och kan klara av att uppnå eventuella mål, ofta är det personen själv 

som vill detta och har ett intresse för det som motivationen gäller. Den inre 

motivationen störs sällan av hinder som kan dyka upp under en beteendeförändring, 

utan är så pass stark att personen klarar av och vill fortsätta mot målet. Extern 

motivation kan även enligt Faskunger (2013), liknas vid påtryckning och press utifrån 

omgivningen till individen.  

Extern motivation har genom forskning visat sig vara otillräckligt om det strävas efter 

bestående och långvariga beteendeförändringar (Deci & Ryan, 1985). Detta då denna 

typ av motivation inte är lika stark som den interna och håller enbart en kortare tid. Deci 
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och Ryan har även i sin forskning om motivation, beskrivit den inre motivationen som 

något bestående när det gäller prestation. Den externa motivationen visade sig dock vara 

mer till skada än nytta när det gällde bestående beteendeförändringar kopplat till 

prestation (ibid). För att kontinuerligt vara fysiskt aktiv gäller det därför att hålla uppe 

den inre motivationen för träningen.  

 

Självbestämmandeteorin är en vetenskapligt framtagen teori som innebär att människor 

har ett behov av att själva få vara med och bestämma och samtidigt känna att de kan 

handskas med tillvaron när de står inför exempelvis livsstilsförändringar (Arborelius, 

1993). Forskning visar här att människor blir mer motiverade till att vilja genomgå 

livsstilsförändringar när exempelvis vårdpersonal uppmuntrar personen till att ta egna 

initiativ och ge egna förslag på åtgärder för sina problem(ibid). Till exempel har en 

studie gjord 2011 antytt att självbestämmandeteorin är effektiv när det kommer till 

livsstilsförändringar (Zang et al., 2011). Studien gjordes på 286 elever till idrottslärare i 

sydöstra USA. Studiens resultat visade även här att deltagarnas motivation ligger 

mycket på arrangörerna och kontakten och tillhörigheten de känner till de som håller i 

arrangemanget (ibid). Detta kan kopplas till varför många hälsokampanjer fått bra 

genomslagskraft då det ligger på individens villkor om denne ska delta i kampanjen 

eller inte.  

 

Sociologen Antonovsky (2005) utvecklade på 1970-talet KASAM – teorin, en teori som 

står för känsla av sammanhang och används för att förklara hur människors 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet påverkar individen genom livet 

(Antonovsky, 2005). Motivationen till fysisk aktivitet kan från KASAM begreppet ses 

på så vis att den inre motivationen kommer till nytta hos individen när denne har en 

begriplighet om varför hon/han bör motionera. När individen har begriplighet om varför 

och genom den inre motivationen ser en meningsfullhet med att motionera kan 

individen till slut hantera situationen genom att fysiskt aktivera sig. Så länge dessa tre 

komponenter är i balans och individen fortsätter att se en meningsfullhet i det hon/han 

ägnar sig åt, blir det beteende som kan verka bestående (ibid).  

 

 

 

 
 

1.3 Hälsokampanjer 

 

Enligt Gunilla kan en hälsokampanj definieras genom att den har ett syfte, en stor 

mottagargrupp, samt att den består av en samordnad uppsättning aktiviteter (Jarlbro, Är 

föräldrastöd en kommunikationsfråga?).   

I Sverige har användandet av hälsokampanjer varit stor (Svederberg, Svensson & 

Kindeberg, 2001). I takt med att hälso- och sjukvården blivit mer medveten om vad som 

gör oss människor sjuka så har utbudet av hälsokampanjer blivit fler. Det var först på 

50-talet skadeverkningarna av rökning blev bekräftade och togs upp till diskussion. 

Dock hände inte mycket förrän på 60-talet då det började sättas in insatser för att 

minska antalet rökare i Sverige. På 70-talet ville Socialstyrelsen göra något åt 

befolkningens mat- och motionsvanor då det gjorts studier på att svenskarna var dåliga 

på att äta frukost bland annat. Det var också under detta årtioende som många av 

kampanjerna inriktad på fysisk aktivitet slog igenom. Under 70-talet började även 

kampanjerna att skilja sig lite mot de tidigare som ägt rum under 50-talet. Istället för att 

låta som allmänna råd så började arrangörerna av kampanjerna använda mer personliga 

ord som ”Du” och använde gärna fallbeskrivningar för att så många som möjligt skulle 

känna igen sig och delta i kampanjen på så vis. Detta visade sig vara ett mycket 
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framgångsrikt koncept som motiverade fler människor att vilja vara med och delta i 

arrangemangen (ibid.). Hillsdon (et al. 1999) har i en forskningsöversikt av 

aktivitetsfrämjande interventioner visat att för att så många som möjligt ska känna sig 

motiverade till att vilja delta i en hälsokampanj finns några viktiga aspekter att ta 

hänsyn till under utformandet av kampanjen. Bland annat visar studien att många 

föredrar återkommande kontakt med professionell personal för att få uppmuntran och 

peppande under sin träning. Det visade sig även att interventioner som förespråkar 

träning i hemmet och promenader är de mest framgångsrika, det ska vara så lätt som 

möjligt för människor att delta (ibid). 

I Australien har det gjorts studier på en hälsokampanj som visat mycket gott resultat då 

det visades en markant ökning i den fysiska aktiviteten (Leavy et al., 2013). Kampanjen 

heter ”Find thirty every dag, it’s not a big exercise”, och handlar om att motivera 

människor till att finna en halvtimma varje dag och göra någon typ av aktivitet. Studien 

var en tvärsnittsstudie och deltagarna självrapporterade sitt resultat, det genomfördes 

även telefonintervjuer. Det som visade sig angående hur målgruppen kände sig 

motiverad till att vilja delta var att kampanjen fått mycket uppmärksamhet i media. 

Detta lockade och motiverade många människor till att vilja vara med och delta. Samt 

visade resultatet att deltagarna kände sig motiverad till att vara fysiskt aktiva i och med 

sitt deltagande i kampanjen (ibid.).  

 
 

1.4 Bollnäs Ess  
 

Bollnäs Ess är ett årligen återkommande hälsokampanj som startade för sex år sedan 

och äger rum i oktober månad. Kampanjen pågår under en helg och har med åren vuxit 

och blivit ett välbesökt arrangemang. Bollnäs Ess erbjuder en rad olika aktiviteter under 

helgen såsom föreläsningar, träningspass och mingel med diverse kända personer inom 

träning och hälsa. Träningspassen leds ofta av omtalade inspiratörer inom 

träningsvärlden och passen är ofta nya typer av träningsformer som presenteras. 

Kampanjen samarbetar även med olika företag som får komma och visa upp sig och 

sina produkter under helgen. Helgen avslutas med middag och andra festligheter på ett 

närliggande hotell. Under kvällen lottas det även ut en rad olika priser. Det kostar ca 

790kr att delta i Bollnäs Ess och åldersgränsen är 13 år på träningspassen. 

 

Bollnäs Ess är en lokal hälsokampanj som startades på uppdrag av fritidsenheten som 

driver alla fritidsanläggningar i kommunen. Fritidsenheten arbetar efter ett 

idrottspolitiskt program och just Bollnäs Ess är ett uppdrag från politikerna i kommunen 

för att arbeta med och främja folkhälsan i kommunen. Syftet med Bollnäs Ess är att öka 

kunskapen kring träning, motion och hälsa. Målgrupperna kampanjen riktar sig är 

väldigt bred och innefattar både fysiskt inaktiva som aktiva, gamla och unga. Dels 

arbetas det för att nå de som redan tränar, de som vill följa det senaste inom träning 

samt de som inte är så aktiva. Detta görs på så vis att i programmet för helgen så finns 

det föreläsningar, workshops och träningspass som ska falla så många som möjligt i 

smaken. För att locka de som redan är aktiva och tränar mycket fokuseras det på att ha 

några pass som verkligen testar kondition och styrka med hög intensitetsnivå. För att 

locka de som följer många trender inom träningsvärlden ser arrangörerna till att det 

finns många olika nya träningsformer att prova på. De bjuder även in grundare till de 

olika nya träningsformerna. Detta för att locka och öka motivationen till att delta 

ytterligare. De som inte är så aktiva motiveras till att delta i eventet genom att 

exempelvis bjuda in inspiratörer som har en träningsresa att berätta om, kanske 

personen i fråga själv har gått från att vara inaktiv till att hitta motivationen till fysisk 

aktivitet. Det erbjuds varje år även många nybörjar pass i form av ”kom-i-gång-

träning”.  
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 De som arrangerar kampanjen påpekar starkt att det inte enbart är den fysiska kroppen 

som ska må bra utan det är minst lika viktigt med den mentala hälsan. Av den 

anledningen hålls det även föreläsningar om självkänsla och mentalt välbefinnande. Att 

den fysiska och psykiska hälsan är två komponenter som hänger ihop och behöver 

balans för att fungera har Kruk (2007) visat i sina studier. Kruk beskriver 

konsekvenserna av fysisk aktivitet som en modell där de psykiska och de fysiska hänger 

ihop och är beroende av varandra. Brist på fysisk aktivitet påverkar alltså både 

människan psykiskt och fysiskt (ibid). 

 

Fysisk aktivitet har påvisat en rad olika positiva effekter gällande folkhälsan, där 

hälsokampanjer är ett av flera sätt att arbeta hälsofrämjande.  

Mot bakgrund av detta kan det vara intressant att studera vad en lokal hälsokampanj har 

för effekt när det gäller att motivera sina deltagare till fysisk aktivitet.  

 

 

 
 

2 Syfte/Frågeställningar 
 

Syftet är att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt en lokal hälsokampanj 

motiverar till fysisk aktivitet. 

 

 Har kampanjen motiverat deltagarna till fysisk aktivitet? 

 Vad i kampanjen har motiverat deltagarna? 

 På vilket sätt har deltagarna blivit motiverade till fysisk aktivitet? 

 

 

3 Metod 

 
 

För studien valdes en kvalitativ ansats, med intervju som metod. Kvalitativa studier 

inriktar sig på vad som sker i den sociala världen samt beskriver känslor och tankar hos 

människor som deltar (Gillham, 2008). Vidare kännetecknas kvalitativa studier av sitt 

inifrånperspektiv och går ut på att förstå, förklara och beskriva olika problemområden
2
. 

Avsikten var att undersöka och beskriva hur och om deltagare i en lokal hälsokampanj 

känt sig motiverade till fysisk aktivitet efter att de deltagit i kampanjen, varför en 

kvalitativ ansats bedömdes som lämpligast. 

 

3.1 Urval  
 

I denna studie intervjuades fyra personer som alla deltagit i hälsokampanjen Bollnäs 

Ess. Inga ytterligare krav mer än att de skulle ha deltagit i kampanjen ställdes vid 

urvalet. Personerna som intervjuades i studien tog själva kontakt med författaren efter 

att ha läst en ansökan om detta på en annons på ett socialt nätverk. Studien blev inte 

påverkad av något bortfall utan alla intervjupersonerna valde att fullfölja studien.  

 

 

 

 

                                                             
2 Birgitta Wiitavaara phD, universitetslektor, föreläsning kvalitativa metoder 29/1-14 
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3.2 Datainsamling   

 

I studien intervjuades fyra personer. Författaren tog kontakt med personerna via ett 

socialt nätverk där hälsokampanjen har en egen sida. På hälsokampanjens sida skrev 

författaren ett inlägg där syftet med studien förklarades. Efter att detta publicerats på 

sajten hörde personer av sig som var intresserade av att delta. De personer som hade 

hört av sig och visat intresse för att delta i studien erhöll även ett missivbrev (Bilaga 1) 

där syftet med studien och etiska rättigheter presenterades. Intervjufrågorna som utgick 

från undersökningens syfte och frågeställningar, utformades av författaren, var 

halvstrukturerade och bestod av öppningsfrågor och följdfrågor. Halvstrukturerade 

intervjuer innehåller sällan styrda frågor i form av ja- och nejfrågor utan mer öppna 

frågor i stil med ”Hur, vad eller varför” och samma frågor ställdes till varje person 

(Gillham, 2008). Frågorna berörde hur pass motiverade till fysisk aktivitet personerna 

blev efter att ha deltagit i hälsokampanjen samt vad i kampanjen som varit motiverande 

(Bilaga 2). Innan någon av intervjuerna genomfördes gjordes en provintervju för att 

testa frågorna och finna eventuella brister (Gillham, 2008). Provintervjun gjordes på en 

person som likt de andra intervjupersonerna deltagit i hälsokampanjen Bollnäs Ess. 

Detta för att ge en bild av hur intervjufrågorna skulle fungera i praktiken. Provintervjun 

visade ett gott resultat och frågorna behövde därför inte ändras inför de slutgiltiga 

intervjuerna. Intervjuerna genomfördes via telefonsamtal, vilket anses vara en bra metod 

där det inte behövs ta hänsyn till eventuellt geografiskt avstånd mellan författaren och 

intervjupersonen (Gillham, 2008). En inspelningsfunktion på telefonen gjorde det 

möjligt att banda intervjun inför kommande transkribering, detta underlättade även om 

det skulle falla bort information som författaren inte hinner anteckna under intervjuns 

gång (Rosenqvist & Andrén, 2006). Efter att intervjuerna var genomförda lyssnades det 

inspelade materialet igenom samtidigt som all information antecknades på ett word-

dokument på dator. När avlyssningen var gjord, skrevs alla papper ut till dokument.  

 

 

 

 

3.3 Dataanalys   

 

Bearbetningen av data gjordes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Gillham, 2008). 

Innehållsanalys innefattar transkriberat tal och innebär att materialet skrivs ner för att 

sedan kodas och få kategorier. Detta för att människan inte skriver så som hon talar, i tal 

kan många olika frågor beröras i ett och samma svar. Detta kan vara svårt att se genom 

att bara lyssna på den inspelade intervjun utan kan behöva transkriberas för att bli 

tydligt (ibid). När materialet kodats så rätt svar hamnade till rätt intervjuperson 

skapades underkategorier till svaren för att få en översikt av det hela. Kategoriseringen 

hjälper författaren att se resultatet av studien då varje kategori kan arbetas igenom för 

sig tillsammans med frågeställningarna för studien. Kategoriseringen gjorde det möjligt 

att se teman i materialet. Under varje kategori, som fick ett tema hamnade all tillhörande 

information som intervjupersonerna delat med sig av. På detta sätt blev så lite 

information som möjligt förlorad.  
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3.4 Etiska överväganden 

 

Under studiens gång har författaren tagit hänsyn till en rad etiska överväganden. Enligt 

vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav att förhålla sig till som forskare. Dessa 

krav är informations-, samtycke-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (ibid). Under 

denna studie har det tagits hänsyn till alla dess fyra huvudkrav. Innan intervjuerna ägde 

rum skickade författaren ut ett missivbrev till de som valt att delta i studien. I 

missivbrevet blev personerna informerade om vilka rättigheter de har om de väljer att 

delta. De informerades även om att de när som helst kan avbryta sin medverkan om de 

skulle ändra sig, samt att deltagandet var högst frivilligt. De blev även informerade om 

att deras namn inte kommer att vara med i uppsatsen och är därmed även anonyma efter 

studiens slut. 

 

Informationskravet handlar om att författaren är skyldig att klargöra för deltagaren i 

studien vilka villkor och rättigheter denna har under studiens gång (Vetenskapsrådet, 

2002). Med andra ord ska författaren berätta om att deltagandet är frivilligt och att 

personen har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst. Författaren ska även klargöra 

syftet för studien så deltagaren vet vad informationen kommer att användas i för 

sammanhang. Detta krav uppfyllde författaren genom att skicka ut ett missivbrev som 

intervjupersonerna fick ta del av innan intervjuerna ägde rum. I missivbrevet blev 

deltagarna informerade om syftet med studien, samt deras rätt att när som helst avbryta 

sin medverkan. 

Samtyckekravet handlar likt informationskravet om att personen som deltar i studien har 

rätt att själv bestämma över sin medverkan. Undantag görs om personen är minderårig 

och behöver intyg från målsman. Detta krav uppfyllde författaren genom att i 

missivbrevet informera om deltagarnas att dess medverkan var frivillig.  

Konfidentialitetskravet syftar till att all personinformation som kommer in från 

deltagarna i studien ska förvaras på sådant vis att obehöriga ej har möjlighet att komma 

över information om personerna. Detta uppfyllde författaren genom att förvara 

materialet på ett säkert ställe där inga obehöriga kunde få tag i det. 

Nyttjandekravet handlar om att informationen som deltagarna delar med sig av får 

enbart användas i den studie som görs och inte sparas eller delas med till andra typer av 

studier. Detta uppfylldes genom att materialet efter studiens slut förstördes. 

 

Människors motionsvanor kan för många vara ett känsligt ämne att prata om. De kanske 

inte upplever att de fyller kraven på att vara fysiskt aktiv och känner sig trängda i en 

situation där de ska svara på frågor angående detta. Detta har författaren därför haft i 

åtanke vid genomförandet av denna studie.  
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4 Resultat 

 
Nedan kommer resultatet av studien att redovisas. Efter att intervjuerna analyserats och 

transkriberats togs det fram ett antal gemensamma teman för varje huvudområde från 

intervjuguiden.  
 
 
 
 

 
 

Figur 1: Figuren visar vald kategorisering av det transkriberade materialet. 
 
 
 

4.1 Fysisk aktivitet 

Här nedan presenteras ett sammandrag av vad intervjupersonerna svarat och delat med 

sig av angående deras fysiska aktivitet 

 

Vardaglig motion 

 

Enligt samtliga intervjuade var alla fysiskt aktiva. Majoriteten var aktiva inom gym och 

annan hobbyträning som bowling, crossfit och liknande. Alla som intervjuades 

påpekade starkt att vardagsmotionen var viktig för dem. Löpning eller promenader var 

vanligt förekommande och något som alla som intervjuades ägnade sig åt en hel del.  
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Medvetenhet 
 

Medvetenhet visade sig vara ett starkt genomgående tema som kom fram under 

analyseringen. Av alla som intervjuades visade samtliga att de var väldigt medvetna om 

sitt tillstånd och sin hälsa. De förstod varför de utövade fysisk aktivitet och de hade 

även tydliga mål med den fysiska aktiviteten.  

Enligt teorin Känsla av sammanhang är medvetenhet en viktig del av hur människor 

väljer att handla (Antonovsky, 2005). Att vara medveten om sin situation, förstå varför 

man ska handla på ett visst sätt och känna meningsfullhet med att fullfölja det och 

samtidigt kunna hantera alltihopa är många gånger nyckeln till en bestående 

beteendeförändring (ibid). Det visade sig även trots att flera inte visste om de exakta 

vetenskapliga rekommendationerna för fysisk aktivitet ändå hade en medvetenhet om 

ungefär hur mycket de bör röra på sig per dag för att må bra. Samtliga intervjuade 

svarade 30 minuter per dag när de blev tillfrågade om de visste om några 

rekommendationer om fysisk aktivitet: 

”En timme eller en halvtimme per dag tycker jag att jag har hört att man 

ska röra på sig. Det är väl mycket individuellt också men att exempelvis 

försöka komma iväg på gymmet och styrketräna tror jag är väldigt 

viktigt”- (Kvinna 24 år) 

 
  

Värna om hälsan 

 

”Det är jätteviktigt för mig att vara fysiskt aktiv. Hälsan är ju liksom 

nummer 1. Att vara fysiskt aktiv hänger ju ihop med hälsan. För mig när 

jag rör mig, så mår jag mycket bättre.”- (kvinna 24 år) 

 

Att värna om hälsan är något som de intervjuade verkligen tyckte var viktigt och 

försökte att göra genom att bland annat röra på sig regelbundet.  

 

”Jag blir helt off om jag inte får röra på mig. Jag måste ha min dos 

annars blir jag rastlös och trött. Jag bli piggare och orkar mer om jag 

håller igång!”- (kvinna 25 år) 

 

I analysen framkommer det att de flesta av de intervjuade var även innan de deltog i 

kampanjen fysiskt aktiva. En an de intervjuade svarade däremot att deltagandet i 

kampanjen bidragit till att denne hittat nya former av träning som passar personen 

väldigt bra och som denne fortsatt med efteråt. På så vis hade kampanjen Bollnäs Ess en 

påverkan på dennes fysiska aktivitet: 

 

”.. Jag testade en del nya gruppträningspass under Bollnäs Ess som jag 

tyckte om och har fortsatt att delta i efteråt” – (Kvinna 23 år) 
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4.2 Bollnäs Ess 

 

Här nedan presenteras resultatet av intervjuerna angående kampanjen Bollnäs Ess. 

 

Socialt stöd 

 

I intervjuerna framkommer det att socialt stöd var något som var viktigt för deltagarna 

under kampanjen. Majoriteten av de intervjuade hade med sig en nära vän eller 

familjemedlem under helgen. Detta för att känna att de hade någon som de kunde få 

stöd och motivation av under träningen. De flesta var ändå noggrann med att påpeka att 

det inte bara var det nära stödet av en anhörig som var viktigt under helgen. Alla andra 

deltagare under helgen som medverkade under samma träningspass eller föreläsning var 

också väldigt viktiga för att de skulle bli motiverade till att träna ännu lite hårdare eller 

lyssna och ta till sig extra mycket information under föreläsningen. De inspiratörer som 

medverkar under kampanjhelgen var även de väldigt viktiga som stöd och extra 

motivation. Det framgick under analysen att dessa välkända inspiratörer ingav en känsla 

av trygghet och stöd för de deltagande då de visste vad de pratade om och var etablerad 

i träningsvärlden.  

”… Det är en stor grej, det är stora inspiratörer från hela Sverige som 

har instruktörsrollen som sitt arbete. Stora förebilder och inspiratörer 

som kommer.” - (Kvinna 25 år) 

 
 
 
 
 
 

Marknadsföring 

 

Av alla som blev intervjuad i denna studie svarade de att just marknadsföringen om att 

kampanjen Bollnäs Ess skulle äga rum var väldigt motiverande. Det var väl annonserat 

på både gym och tidsskrifter som delades ut med information om att kampanjen skulle 

bli av. Detta visade sig vara av stor vikt varför dessa personer valde att delta i 

kampanjen. Media bidrog med tilltalande bilder och beskrivningar om kampanjen som 

verkade nog lockande för att de skulle vilja vara med och testa. För en av de intervjuade 

var detta avgörande för om denne skulle vilja delta eller inte: 

 

”.. Det visade ju sig genom informationen att det inte var något krav på 

att man skulle vara superfit eller jättevältränad för att kunna vara med. 

För just det tänkte jag på lite innan, att jag kanske inte skulle orka.. Men 

det fanns något för alla under helgen och det tycker jag var jätteviktigt!” 

– (kvinna 24 år) 
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Inspiration 

 

Inspiration visade sig vara ett tydligt tema som alla de intervjuade talade om. De 

menade att deras deltagande i Bollnäs Ess var mycket inspirerande och att träningen i 

sig blev väldigt rolig. Detta på grund av all motivation och peppning som de fick av 

både andra deltagare samt inspiratörerna. Några av intervjupersonerna deltog i 

kampanjen för att få mer inspiration gällande träningsvarianter och tips från 

föreläsningarna. Andra deltog mest för att det verkade roligt men blev inspirerade av att 

delta.   

 

”.. Man blev ju liksom mer inspirerad och dels så kände jag att jag orkade 

mer än vad jag kanske trodde och jag fick den här känslan om att jag mår 

så himla bra och att det var så roligt!” – (Kvinna 24 år) 

 
 

4.3 Motivation  
 

Här nedan följer ett sammandrag av vad analysen visat för resultat angående frågor 

gällande motivation. 

 

Gemenskap 

Intervjuerna visade tydligt att en känsla av gemenskap var en viktig faktor som bidrog 

till att de deltagande kände sig motiverade. De intervjuade upplevde genom att det var 

så många deltagare på en och samma plats som alla var där för samma sak, fick det att 

kännas som om alla var där tillsammans. De som var där peppade varandra trots att de 

kanske inte kände varandra så blev de ändå som en sluten grupp med människor. 

Känslan av att de var där och gjorde träningen tillsammans och hjälpte varandra igenom 

den var något som de intervjuade menade var väldigt motiverande och gjorde att de 

presterade bättre.  

 

”.. Det var liksom så roligt, dels för att det var så många som tränade 

tillsammans och alla var peppade och det var kul att fortsätta. Man levde 

ju på det ett bra tag efteråt!” – (Kvinna 23 år) 

 

De intervjuade berättar att under sitt deltagande i kampanjen så blev de motiverade till 

fysisk aktivitet. De provade på nya träningsformer och fick nyttiga tips som var till 

hjälp. Med detta med sig när kampanjhelgen var över bidrog det till att de flesta 

intervjuade fortsatte träna de nya träningsformerna som de upptäckte under kampanjen. 

Detta betyder att kampanjen Bollnäs Ess även påverkar dess fysiska aktivitet efter 

deltagandet.  

 

 
 
 

Målsättningar 

 

Att sätta upp mål under sin fysiska aktivitet, både under deltagandet i Bollnäs Ess och 

efteråt tyckte de flesta av de intervjuade funkade bra som motivation. Att sätta upp mål 

kunde för de intervjuade vara att exempelvis ha ett lopp att träna inför eller att bara 

komma i bra form. 
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”.. Jag brukar se till att ha något lopp inbokat att träna inför, då vet jag 

att jag måste komma ut och träna för att kunna vara med!” – (Kvinna 25 

år) 

 

 En annan form av målsättning som de deltagande tyckte fungerade som motivation var 

att ha mindre delmål. Delmålen kunde exempelvis vara att köra hårdare de sista fem 

minuterna på något av passen de gick på när de var med i Bollnäs Ess. Att peppa och 

stötta varandra tyckte de flesta av de intervjuade hjälpte till att nå mål och delmål som 

de själva satt upp för att öka sin motivation. 

 

 

 

Personligt 
 

Att kampanjen kändes personligt och välkomnande var något som de intervjuade tyckte 

bidrog till att de kände sig motiverade till att vilja fullfölja hela helgen och träna så 

mycket de kunde. Det personliga välkomnandet och att arrangörerna gav ett trevligt 

bemötande gjorde stor inverkan på deltagarna. Inspiratörerna var även dom väldigt 

välkomnande och förstående och enligt de intervjuade kändes de som att de såg var och 

en av de som deltog. Ingen av intervjupersonerna kände sig bortglömda eller inte sedda 

under kampanjen.  

 

”… Det finns något för alla där. Både unga, gamla, tjocka och smala. Det 

är ju det dom vill också att de ska nå ut till alla och att alla känner sig 

välkomna. Det är litet och personligt mot för andra träningskonvent. Man 

fick ett mycket personligt och trevligt bemötande.” – (Kvinna 25 år) 

 

  

 

5 Diskussion 
 

5.1 Resultatdiskussion 

Huvudresultatet i studien visade att de intervjuade fann hälsokampanjen Bollnäs Ess 

motiverande till fysisk aktivitet. Det som visade sig vara motiverande var bland annat 

det sociala stödet från andra deltagare, inspirationen de fick ta del av under helgen i 

form av tips och råd, samt att kampanjen kändes personlig och riktad mot varje enskild 

individ.  

Resultatet av frågorna rörande fysisk aktivitet från intervjuguiden visade att alla 

intervjuade var fysiskt aktiva både innan de deltog i kampanjen och i dagsläget. De hade 

alla ett intresse för att träna vilket kan vara en bidragande faktor till att de såg 

kampanjen Bollnäs Ess som motiverande.  

Detta för att det egna intresset för träning gör det så mycket enklare att genomföra och 

fortsätta med den fysiska aktiviteten på egen hand utan att någon behöver säga till 

individen att göra det (Arborelius, 1993). Självbestämmandeteorin visar att individer 

som själva har ett intresse och tycker det är roligt att träna exempelvis håller i träningen 

mer än de som inte har ett eget intresse eller tycker träning är speciellt roligt (ibid). 

Detta kan hänga ihop med den interna motivationen som enligt Faskunger (2013) är den 

starkaste och mest motiverande motivationen. De som tycker att träning är roligt 

använder förmodligen sin interna motivation när de tränar och detta gör att de orkar och 

vill hålla i träningen kontinuerligt då de känner en stark motivation till att träna. För de 

som inte tycker att träning är speciellt roligt, ligger förmodligen motivationen till att 

träna under den som Faskunger (2013) kallar den externa motivationen. Den externa 

motivationen är inte lika stark som den interna och beror ofta på att andra styr och säger 
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åt individen hur denne ska handla (ibid). Detta gör att individen som inte ser detta som 

speciellt roligt eller har något större intresse för det snart tappar intresset helt och 

träningen i detta fall, rinner ut i sanden.  

 

I frågorna rörande kampanjen Bollnäs Ess framkom det tre faktorer som alla verkade 

som motiverande till fysisk aktivitet under kampanjen. Dessa tre var som resultatet 

visade ”Socialt stöd”, ”marknadsföring” och ”inspiration”. Det sociala stödet såg de 

intervjuade som speciellt viktigt för att känna motivation till fysisk aktivitet. Under 

kampanjhelgen så upplevde de deltagande att de fick bra socialt stöd från andra som 

deltog i kampanjen. Detta bidrog till att intervjupersonerna kände sig mer motiverade 

till fysisk aktivitet då de blev peppade och fick dela tips och råd med andra som delade 

samma intresse. Socialt stöd och sociala nätverk har en stor inverkan på människors 

hälsa (Glanz et al., 2008). Genom att individen tycker sig ha ett gott socialt stöd från sin 

omgivning och möjlighet att infinna sig på diverse sociala nätverk underlättar det för 

individen om denne skulle hamna i någon typ av krissituation eller bara känna sig i 

behov av hjälp (ibid).  

 

Det sociala nätverket kan i detta fall liknas vid kampanjen Bollnäs Ess och det sociala 

stödet kan liknas vid det stöd som deltagarna fick av varandra under helgen. Känsla av 

sammanhang, KASAM (Antonovsky, 2005) är en teori som inkluderar tre komponenter, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre delar innebär tillsammans att 

individen kan förstå situationen denne befinner sig i, hantera situationen och se 

meningsfullhet i att fullfölja det denne står inför. Detta mönster kan ses som en 

bidragande faktor som kan förklara motivationen som de intervjuade känner inför den 

fysiska aktiviteten. De har en förståelse för att de måste röra på sig för att bibehålla 

hälsa, de hanterar det genom att fysiskt röra på sig. De ser även en meningsfullhet i att 

utöva den fysiska aktiviteten då de intervjuade vet att de mår bra om de rör på sig och 

tycker även att träningen är rolig. Genom att de har en stark KASAM för fysisk aktivitet 

får de automatiskt motivationen till att fullfölja den fysiska aktiviteten då de ser en stark 

meningsfullhet i att faktiskt röra på sig. 

 

En annan bidragande faktor till motivation visade sig vara marknadsföringen som 

kampanjen Bollnäs Ess hade inför träningshelgen. De intervjuade berättade att de blivit 

motiverade till att delta då de läst mycket om kampanjen i tidsskrifter och på affischer 

inne i centrum och på den lokala sporthallen. Tidigare forskning visar att media har en 

stor roll i att värva människor till hälsokampanjer. En studie från 2009 då det 

undersöktes om massmedia var ett bra verktyg för att nå ut till så många människor som 

möjligt, visade det sig att de människor som deltog i kampanjen hade kommit i kontakt 

med den och blivit motiverad till att delta genom marknadsföringen (Bauman & Chau, 

2009). Detta stämmer bra överens med resultatet i denna studie då alla de intervjuade 

svarade att de sett reklamen och på så vis blivit motiverad till att delta. En annan studie, 

vars syfte var att se vilken roll media har i hälsokampanjer som främjar fysisk aktivitet 

var resultatet tydligt. Studien visade att media hade en stor inverkan för de deltagandes 

motivation när de deltog i kampanjen (Bauman et al., 2001). 

Deltagarna upplevde att inspirationen som kampanjen Bollnäs Ess gav dem motiverade 

dom till fysisk aktivitet. Detta genom att erbjuda ett brett utbud av olika träningsformer 

och intressanta föreläsningar. Detta bidrog till att var och en de som deltog hittade något 

som passade just dem. Ett av Bollnäs Ess mål är att erbjuda så pass stor bredd på 

utbudet så de ska locka till sig en bred målgrupp, vilket de tycks lyckas med.  

 

Frågorna i intervjuguiden rörande motivation gav tre gemensamma teman efter analys, 

”gemenskap”, ”målsättningar” och ”personligt”. Just gemenskap visade sig vara en 

viktig och gemensam faktor till motivation enligt de intervjuade. Känslan av att alla 
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som deltog i kampanjen var där tillsammans och stöttade varandra samt delade goda råd 

och tips fick kampanjen att kännas som ett tryggt ställe för individen. Även detta kan 

kopplas till teorin om sociala nätverk och socialt stöd (Glanz, Rimer & Viswanath, 

2008). Detta eftersom att stället där Bollnäs Ess ägde rum blev som ett socialt nätverk 

och deltagarna som fick en relation till varandra verkade som socialt stöd. Det sociala 

stödet och tryggheten av ett socialt nätverk stärker individens hälsa på så vis att denne 

vet sig ha stöd om hon/han skulle vara i behov av det (Antonovsky, 2005).  

Att sätta upp mål och delmål visade sig vara en källa till motivation enligt de 

intervjuade. Målen hjälper individen att ta sig igenom det som för stunden kan kännas 

jobbigt, det positiva blir då att blicka framåt och se att denne faktiskt närmar sig sitt 

mål. Detta kan liknas vid vad som Arborelius (1993) beskriver som den inre 

motivationen. Den inre motivationen i detta fall blir det som motiverar individen mot 

målet då det ligger ett intresse och en vilja i att ta sig hela vägen fram. Något som 

deltagarna tyckte kändes motiverande i och med kampanjen Bollnäs Ess var att det hela 

kändes väldigt personligt arrangerat. Det kändes välkomnande och som att arrangörerna 

såg var och en av deltagarna trots att det var så mycket folk på en och samma plats. Att 

deltagarna kände motivation av detta styrker hur det tidigare har planerats för att göra 

hälsokampanjer så effektiva och framgångsrika. På 70-talet började arrangörer av 

hälsokampanjer att utforma kampanjerna mer personligt än tidigare (Svederberg, 

Svensson & Kindeberg, 2001). Tidigare bestod kampanjerna mest av allmänna råd och 

information. På 70-talet började de istället att utforma kampanjerna på så vis att de 

använda personliga pronomen som ”Jag”, ”Du” och ”Vi” för att komma närmare 

individen och på så vis få denne att känna sig mer träffad an informationen. Detta visade 

sig fungera som det var tänkt, hälsokampanjerna ökade antalet deltagare (ibid). Detta 

kan förklara varför hälsokampanjen Bollnäs Ess är allmänt omtyckt. Deltagarna berättar 

att de får en känsla av att kampanjen är personlig och detta ger en ökad motivation till 

att vilja delta.  

 

 

 

5.2 Metoddiskussion  
 

Valet av metod till denna typ av studie fungerade bra. Att utföra intervjuer var en bra 

metod för att få fram mycket beskrivande information, samt för att få ytterligare 

information från intervjupersonerna som inte stod med som frågor men som var 

användbara i resultatet. Hade det används enkät till denna typ av studie skulle det kunna 

bidragit till att informationen inte skulle räcka till, eller inte blivit tillräckligt djup för att 

besvara frågor rörande motivation. Genom att utföra intervjuer så framkommer mer 

känslor, samt har intervjupersonen tillfälle att fråga om denne inte förstår någon fråga. 

Detta kan inte göras med hjälp av enkäter. Skulle någon av personerna inte förstå en av 

frågorna i enkäten resulterar det i ett bortfall. Där av var intervju en bra metod för att 

göra denna typ av studie. En svaghet just i denna studie är att det var relativt få 

intervjuer för att få ett generaliserbart resultat. Detta är en begränsning i denna studie. 

Det resultat som framkommit här gäller enbart de fyra personer som blivit intervjuade 

om Bollnäs Ess och kan inte motsvara alla deltagare i kampanjen. Som intervjumetod 

användes telefonintervjuer. Detta kan vara både en begränsning och en styrka i denna 

typ av studie.  

Genom att utföra intervjuer via telefon får avståndet mellan intervjupersonen och 

författaren ingen betydelse (Gillham, 2008). Telefonintervjuer kan även vara en bra 

metod om tiden för studien är knapp. Det kan även vara lättare för vissa människor att 

tala genom en telefon än att sitta ansikte mot ansikte med en annan människa då det ska 

besvaras frågor gällande, i detta fall hälsa som för många kan vara ett känsligt ämne. 

Telefonen kan därför fungera som en sköld för intervjupersonen att känna sig trygg 
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bakom. Svagheten med detta kan vara att det även kan vara lättare att försköna svar 

bakom en telefon än när personen sitter ansikte mot ansikte med den som intervjuar.  

 

Innehållsanalys fungerade bra som analysmetod av materialet.  

Genom innehållsanalysen framkom en rad olika gemensamma teman som kunde ha 

varit svårt att se om författaren enbart skulle läsa igenom svaren på frågorna och skriva 

resultatet därefter. Genom innehållsanalysens framtagna teman kan även frågor som 

egentligen inte hör ihop få liknande svar som kan besvara fler än en av frågorna. 

Människor har en tendens att gå tillbaka till en föregående fråga i ett svar utan att 

egentligen nämna eller säga det (Gillham, 2008). Just därför är innehållsanalys en bra 

metod för transkribering då det är väl genomgående av materialet.  

 
 

  

5.3 Förslag till framtida forskning   
Till framtida forskning vore det av nytta att studera samma sak som i denna studie fast 

på ett större antal personer för att få ett mer generaliserbart resultat. Detta vore då 

lämpligast att genomföra med hjälp av enkäter. Detta för att det skulle ta för lång tid att 

intervjua så pass många människor. Med enkäter nås lättare en större 

undersökningsgrupp. Det vore även intressant ur folkhälsoarbetessynpunkt att studera 

vilken effekt hälsokampanjer har på folkhälsan. Med vilken effekt menas i detta fall hur 

befolkningens fysiska aktivitet påverkas när de deltar i hälsokampanjer. Detta vore av 

intresse att studera för att se om hälsokampanjer har någon inverkan på befolkningens 

fysiska aktivitet. 

 

 

5.4 Slutsats 

Denna studie visade att de intervjuade upplevde hälsokampanjen Bollnäs Ess som 

motiverande till fysisk aktivitet. Det som deltagarna upplevde som motiverande var 

gemenskapen med andra som var med och deltog i kampanjen, att det kändes personligt 

och välkomnande, samt att kampanjen motiverade deltagarna till att sätta upp mål för 

sin fysiska aktivitet. Deltagarna blev motiverade genom att de fick tillfälle att dela med 

sig och få råd och tips av andra som deltog i kampanjen. De fick även stöd av arrangörer 

och inspiratörer till att sätta upp mål och delmål med sin träning. Genom att kampanjen 

kändes personlig och hade en trevligt bemötande från start upplevde de intervjuade att 

de blev sedda och kände sig omhändertagna. Detta motiverade deltagarna till att vara 

fysiskt aktiva.    
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Bilaga 1  
 

Missivbrev 

 

Hallå! 

 

Jag heter Petra och studerar på hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle. 

Jag ska nu i vår skriva min C-uppsats i ämnet folkhälsovetenskap och skulle behöva din 

hjälp för att få svar på några frågor. 

  

Min uppsats kommer att handla om lokala hälsokampanjers möjligheter att ge ökad 

motivation till fysisk aktivitet. 

 

Syftet är att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt en lokal hälsokampanj 

motiverar till fysisk aktivitet. 

 

Uppsatsen inriktar sig på den lokala hälsokampanjen Bollnäs Ess, i vilken du har 

deltagit. Din medverkan är därför en viktig del i undersökningen. Jag är intresserad av 

dina åsikter kring ditt deltagande i kampanjen och om det motiverat dig till förändringar 

i din fysiska aktivitet. 

 

Det är högst frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta din medverkan. Alla 

insamlade uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, inga namn kommer att stå 

med i uppsatsen. Detta betyder alltså att du kommer att vara anonym. Materialet 

kommer endast att användas för denna uppsats och kommer efter analysen att förstöras. 

 

Genom att delta, ger du ditt samtycke till deltagande i denna undersökning.  

 

Tack på förhand! 

 

Vid eventuella frågor eller mer information kan du kontakta mig på 0722053337 

 

Varma hälsningar, 

Petra Nilsson, Högskolan i Gävle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 
 

 

Intervjufrågor tidigare deltagare i Bollnäs Ess. 

 

 

 

Kön, ålder 

 

Fysisk aktivitet 

- Berätta om hur din fysiska aktivitet ser ut idag?  

o Om fysiskt aktiv, vad utövar du idag? 

o Hur ofta motionerar/tränar du idag 

o Känner du till några rekommendationer inom fysisk aktivitet? 

- Hur såg din fysiska aktivitet ut innan du deltog i Bollnäs Ess? 

o Om fysiskt aktiv, vad utövade du då? 

o Hur ofta motionerade/tränade du då? 

- Har ditt deltagande i Bollnäs Ess haft någon påverkan på din fysiska aktivitet?  

o Om ja, berätta i sådana fall hur? 

o Om nej, varför inte? 

- Hur viktigt är det för dig att vara fysiskt aktiv? 

o Kan du berätta varför i sådana fall? 

 

Bollnäs Ess 

- När deltog du i Bollnäs Ess? 

o Deltog du själv eller hade du en vän med dig? 

- Berätta om hur du blev informerad om konventet? 

o Hade du hört talats om det innan? 

- Berätta om varför du valde att delta? 

 

Motivation 

- Berätta om hur du tänker kring motivation och fysisk aktivitet? 

o Är det något särskilt som motiverar dig till att vara fysiskt aktiv? 

o Om ja, vad i sådana fall? 

- Berätta om kampanjen Bollnäs Ess, tycker du att det gav dig motivation till att 

vara fysiskt aktiv? 

o På vilket sätt var det/var det inte motiverande? 

o Om motiverande, hur blev du motiverad i och med kampanjen? 

o Om inte, vad tror du det beror på att du inte blev motiverad? 

 

 

 

 

 

 

 


