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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Fysisk träning är viktigt för hälsa och välbefinnande. Forskningen visar att 
träning kan ge både positiva och negativa resultat. Det är många tjejer som slutar att träna i 
tonåren.  

Syfte: Undersöka unga tjejers uppfattning om och motivation till fysisk träning.  

Metod: I denna studie användes en explorativ, kvalitativ design med induktiv ansats. Vid 
datainsamling användes semistrukturerade individuella intervjuer och materialet 
analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: I analysprocessen framkom sex underkategorier och fem kategorier. Kategorierna 
som framkom var yttre påverkan, träna eller inte träna, faktorer som påverkar åsikt om 
träning, vad fysisk träning är och resultat av träning.  

Diskussion: Deltagarnas önskade resultat av träning var att förbättra den fysiska förmågan, 
öka välbefinnande och uppnå muskulösare kropp. Resultaten till att träna kunde upplevas 
som motiverande men deltagarna kunde även känna sig tvungna till att träna. Deltagarnas 
uppfattning om fysisk träning påverkas av den sociala omgivning de befinner sig. 

Slutsats: Deltagarnas uppfattning om och motivation till fysisk träning kan påverkas av 
kompisar, familj, tränare, media och utfallsförväntningar. Deltagarnas uppfattningar kan 
härledas till den socialkognitiva teorin och det ömsesidiga sambandet mellan individ, 
beteende och omgivning. 

Nyckelord: Fysioterapi, kroppsuppfattning, kvalitativ innehållsanalys, media, social 
kognitiv teori, utfallsförväntningar.  



 

ABSTRACT 

Background: Physical exercise is important for health and wellbeing. Research shows that 
exercise can provide both positive and negative results. There are many girls who quit 
exercise in adolescence. 

Aim: Examining young girl’s perception of and motivation for physical exercise. 

Method: The study used a exploratory, qualitative design with an inductive approach. Semi-
structured individual interviews were used for data collection and the material was analyzed 
based on a qualitative content analysis. 

Result: In the process of analysis emerged six undercategories and five categories. The 
categories that emerged were influence by others, exercising or not exercising, influence on 
perception about training, what exercise is and the results of training. 

Discussion: The participant’s desired outcomes of training was to improve physical ability, 
increase wellbeing, reach a more muscular body. The results from training could be perceived 
as motivating but participants could also feel obliged to train. The participant’s perception of 
physical exercise is influenced by the social environment they find themselves in.  

Conlusions: The participant’s perception of and motivation for physical exercise may be 
influenced by friends, family, coaches, media and outcome expectations. Participant’s 
perceptions can be read as the social cognitive theory and the interdependencies between 
individual, behavior and environment. 

Keywords: Body image, media, outcome expectancies, Physiotherapy, qualitative content 
analysis, Social cognitive theory. 
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1 BAKGRUND 

1.1 Fysisk träning och fysisk aktivitet  
Fysisk träning och fysisk aktivitet är två begrepp som skiljer sig från varandra. Enligt Beyer, 
Klinge och Lund (2010) definieras träning som ”planerad och strukturerad fysisk aktivitet 
som genomförs regelbundet för att bevara eller förbättra fysisk form och välbefinnande”. 
Fysisk aktivitet definieras som ”… all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 
sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning”. Fysisk aktivitet kan därmed 
innefatta fysisk träning (SBU, 2007). Enligt Folkhälsomyndigheten (2011) är 
rekommendationen för fysisk aktivitet i hälsofrämjande syfte för personer som är 18 år och 
äldre:  

• Aktivitet med måttlig intensitet minst 150 minuter per vecka. Vid hög intensitet minst 
75 minuter per vecka. 

• Aktiviteten bör spridas ut på olika dagar i veckan i pass om minst 10 minuter. Vid 
ökning av intensitet eller tid ökar även hälsoeffekterna. 

• Styrketräning bör ske minst två gånger per vecka.  

• Undvika långvarigt stillasittande. 

För att förbättra specifika kroppsfunktioner finns det olika rekommendationer för frekvens, 
duration och intensitet. Vid förbättring av konditionen bör träning ske 3-5 gånger i veckan, 
60-90 % av maximal hjärtfrekvens i 20-60 minuter. För att förbättra styrka så bör träning 
ske 2-3 gånger i veckan, med 75 % av repetitions maximum med minst 1 set av 8-10 övningar 
(Anderssen & Jansson, 2008). 

Stillasittande är en stor del av vardagen och många kommer inte i närheten av de 
rekommendationer för fysisk aktivitet som beskrivs ovan (Chief Medical Officer, 2004). Ett 
exempel på underskottsbeteende av fysisk aktivitet kan vara en stillasittande fritid. 
Socialstyrelsens folkhälsorapport från 2013 skriver att stillasittande fritid leder till negativa 
effekter, bland annat ökad dödlighet, oavsett ålder.  

1.2 Negativ kroppsuppfattning 
I dagens samhälle finns det situationer där det sker ett överskottsbeteende av träning. Ett 
begrepp som beskriver detta är ortorexi. Ortorexi beskrivs av Grigorenko och Lin (2014) som 
”ett syndrom med symtom av stark fokus vid nyttiga livsmedel och överdriven träning som 
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saknar tydliga prestations- och/eller hälsomål” (s.137). Kroppsuppfattning är ett begrepp 
som används för att beskriva relationen till sin egen kropp. Frisén, Holmqvist och Lunde 
menar att ”… kroppsuppfattning inrymmer människors upplevelser, känslor, attityder och 
beteenden i förhållande till kroppen” (s.17). Detta är en förklaring till begreppet och är den 
definition som författarna i denna studie använder sig av. En negativ kroppsuppfattning i 
tonåren är vanligt, 30-40 % av alla unga tjejer är inte tillfreds med sin kropp eller sitt 
utseende (Gattario, Frisén, & Lunde, 2014). Det är ett viktigt område då en negativ 
kroppsuppfattning kan leda till bland annat depression, fetma och ätstörningar (American 
Psychological Association, 1994). Olika former av ätstörningar är bland annat anorexi och 
bulimi. Anorexi är en ätstörning där kroppen får i sig för lite mat vilket kan leda till en sjuklig 
kroppsuppfattning och en låg kroppsvikt. Vid bulimi sker en form av hetsätning under en 
kort period till följd av kompensatoriska beteenden (Gattario, Frisén, & Lunde, 2014). 
Anledningen till att träna kan påverka resultatet av träning, träning kan resultera i negativa 
effekter i form av en negativ kroppsuppfattning. Greenlauf och Petrie skriver om atleter och 
deras kroppsuppfattning. De menar att träning kan ha en negativ inverkan på människors 
kroppsuppfattning då kroppen blir ett objekt vid strävan efter att den ska vara i bästa möjliga 
form för det som ska utföras (2011).  

1.3 Resultat av träning 
Individuellt utprovad fysisk träning får människor att må bra både fysiskt och psykiskt. Det 
är viktigt för kroppen och det finns många hälsoeffekter. Bland annat stärker det skelettet, 
förbättrar sömnkvaliteten, minskar symtomen vid depression samt förbättrar självkänslan 
(Henriksson & Sundberg, 2008). Det finns med andra ord många hälsofrämjande effekter av 
att träna och studier visar även att människor anser sig själva må bättre av att träna utan 
särskilda påvisbara effekter kroppsmässigt (Bassett & Ginis, 2012). Människor som tränar 
regelbundet, rapporterar ett högre välbefinnande och en positiv kroppsuppfattning (Arent, 
Bassett, Brays, Ginis, & Strong, 2014; Fallon & Hausenblas, 2006).  

Trots de hälsoeffekter som uppnås av träning är det många tjejer som slutar träna i tonåren 
(Centrum för idrottsforskning, 2012). I en systematisk översiktsartikel har de undersökt hur 
fysisk aktivitet förändras under hela tonåren. Studiens resultat visar att fysisk aktivitet 
sjunker bland både killar och tjejer i tonåren (Domingues, Dumith, Gigante, & Kohl, 2010). I 
tonåren kan tjejer påverkas av andra i sin omgivning när det gäller fysisk aktivitet och 
deltagande i idrott (Inchley, Kirby, & Levin, 2013). Det är även viktigt med stöttande sociala 
relationer i omgivningen för att fysisk aktivitet ska öka (Biddle & Whitehead, 2008). 

1.4 Social kognitiv teori 
Socialkognitiv teori (SCT) bygger på interaktionen mellan individ, omgivning och beteende. 
Inom teorin är beteendeförändringar en konsekvens av samspelet mellan dessa faktorer. 
Bandura beskriver att faktorerna inte alltid påverkar varandra lika mycket utan vissa kan 
verka starkare än andra (1989). Teorin menar att ett beteende formas på olika sätt beroende 
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på individen, omgivningen och miljön. Ett beteende kan visa sig på olika sätt beroende på 
situation och vem personen är (Mcalister, Parcel, & Peryl, 2008).  

Individ beskrivs som individens fysiska och psykiska egenskaper (Andersson, Williams, & 
Winet, 2005). Ett beteende kan delas in i yttre och inre beteenden. Yttre beteenden kan vara 
verbala eller motoriska medan inre beteenden innebär tankar och känslor hos en individ, och 
det är något som utvecklas från arv och erfarenhet (Denison & Åsenlöf, 2012). Bandura 
beskriver omgivning som ett förhållande runt omkring oss som skapas av människan (1989). 

Inom teorin är social inlärning ett viktigt begrepp. Två former som beskrivs av social 
inlärning är inlärning genom observation och modellinlärning (Denison & Åsenlöf, 2012). 
Inlärning genom observation beskriver hur vi lär oss nya beteenden genom exponering av 
media och mänskliga samspel. Modellinlärning är en specifik form då det som efterliknas bör 
vara likt individen själv. Vad en individ lär sig från omgivningen beror på flera faktorer, det 
krävs att det är något som finns i omgivningen som får uppmärksamhet, något som förstås 
och som utförs. Det krävs även motivation till att utföra beteendet, vilket styrs av individens 
utfallsförväntningar (Mcalister, Parcel, & Peryl, 2008). 

Inom teorin används begreppet utfallsförväntningar. Utfallsförväntningar består av både 
värdeförväntningar och resultatförväntningar. Resultatförväntningar är förväntningar om 
resultatet av ett beteende. Värdeförväntningar är ett begrepp för hur viktigt det är för 
individen att nå beteendet (Denison & Åsenlöf, 2012). Genom att förvänta sig ett resultat av 
något i framtiden kan en individ bortse från att det kan vara ansträngande att nå målet 
(Mcalister, Parcel, & Peryl, 2008). Tidigare erfarenheter inom ett beteende påverkar senare 
utfallsförväntningar för ett liknande beteende. Beroende på individens uppfattningar om 
träning kan utfallsförväntningarna vara positiva eller negativa (Ogden, 2007).  

1.5 Uppfattning 

Enligt nationalencyklopedin definieras uppfattning som ”det att kunna uppfatta med (ngt av) 
sinnena” eller ”personligt sätt att betrakta och bedöma ngt”. 

En kvalitativ studie utförd på tonårstjejer i Storbritannien menar att tjejer kan påverkas av 
social omgivning vid deltagande i fysisk aktivitet. Tjejernas uppfattning om utseendeideal 
kan vara begränsande för träning då det kan upplevas som besvärande att inte nå upp till 
idealen. Uppfattning om träning har förändrats genom åren och tjejerna ägnar sig mer gärna 
åt aktiviteter som anses kvinnliga än de som är roliga i senare tonåren (Biddle & Whitehead, 
2008).  

Dyremuhr, Diaz och Eivind har kommit fram till att träning kan uppfattas som positivt för 
hälsan men att det kan i vissa fall även kopplas ihop med en negativ kroppsuppfattning. 
Studien gjordes på 2527 norska ungdomar där de undersökte förhållandet mellan kön, 
kroppsstorlek, mängd och typ av träning samt självskattad hälsa, viljan att vara smal och 
önskan av att förändra sin kropp. Hälsofrämjande insatser bör ta hänsyn till dessa 
uppfattningar och rekommendera träning i samband med behandling för en mer positiv 
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kroppsuppfattning (2014). Faktorer som påverkar motivation till och uppfattning om träning 
i tonåren är centralt då det är en period när det är extra viktigt att möta förväntningar som 
visar sig i omgivningen (Gustavsson R. , 1994). 

1.6 Motivation 

Motivation definieras som ”den drivande kraften som ger energi till ett beteende” (Kowalski 
& Western, 2011, s. 331).  

Inchley, Kirby och Levin (2013) har genom kvalitativa metoder identifierat miljöfaktorer som 
påverkar fysisk aktivitet och delaktighet hos ungdomar i Edinburgh, Skottland. De menar att 
ungdomarnas fysiska aktivitet påverkas av familj, kompisar, skola samt närhet och tillgång 
till lokala anläggningar. För att öka fysisk aktivitet är det viktigt med engagerade föräldrar, 
att aktiviteterna är roliga och att de utförs tillsammans med vänner (Haynie, Iannotti, Li, 
Perlus, & Simons-Morton, 2014; Biddle & Whitehead, 2008).  Studie som utförts på två 
grupper, personer med normal kroppsvikt och personer med övervikt, har undersökt om 
kompisar eller någon annan jämlik ökar motivationen till att vara fysiskt aktiv. De kom fram 
till att kompisar både främjar och ökar motivationen till fysisk aktivitet i båda grupperna 
(Bowker, Epstein, Roemmich, Romero, Salvy, & Stadler, 2009). Motivation till träning 
påverkas av utfallsförväntningar och tidigare erfarenheter av träning påverkar om 
utfallsförväntningar är positiva eller negativa för samma beteende. Om den träning som 
utförts har varit rolig är det sannolikt större chans att individen skapar sig positiva 
utfallsförväntningar till att träna (Ogden, 2007). 

Frisén, Gattario, Holmqvist och Lunde skriver om träningsmotiv. Träningsmotiv kan vara 
både interna, dvs. motiv som kommer från den enskilde, och externa dvs. motiv som kommer 
från omgivningen. Författarna har undersökt hälsa, kropp och utseende hos 800 tjejer i 
åldern 14-21 år. Hälften av de som tillfrågades önskade en mer muskulös kropp. Vad som 
uppfattas som kroppsideal har förändrats genom tiderna och idag finns det många olika 
ideal. Att se vältränad ut är ett kroppsideal som både kvinnor och män eftersträvar i dagens 
samhälle (2014). Gillison, Sebire & Standage (2012) genomförde en enkätstudie som sedan 
utvecklades vidare med semistrukturerade intervjuer, de undersökte faktorer som påverkar 
motivation till träning hos tjejer i tonåren. Studien visade att det är motiverande att möta 
personliga utmaningar och att känna sig hälsosam. De menar även att många tjejer relaterar 
hälsa med utseende och att vara smal. Prichard och Tiggermann (2008) menar att motivet 
till att träna har betydelse, de har kommit fram till att träning kan leda till sämre 
kroppsuppfattning när det motiveras av utseendeskäl. Kvinnorna blev mer missnöjda och såg 
sig själva som objekt. Ett motiv till att träna kan leda till ett specifikt mål, ett mål är 
motiverande och leder till handlingar i syftet att nå målet (Bandura, 1989).  

För att ett mål ska vara motiverande och fungera som drivkraft krävs det att det formuleras 
på ett specifikt sätt. Faktorer som ska vara med i målformuleringen är att målen bör vara 
specifika, mätbara, aktivitetsinriktade, realistiska och tidsavgränsade. Därför används 
akronymen SMART för att visa att alla fem kriterier ska vara med i ett välformulerat mål 
(Denison & Åsenlöf, 2012; Siegert & Taylor, 2004). Det är lättare att nå ett mål om individen 
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tror sig klara av målet, dvs. att individen har positiva utfallsförväntningar. Det kan påverkas 
av att personer i omgivningen kan nå vissa resultat genom träning, vilket kan förklaras 
genom inlärning vid observation och modellinlärning (Mcalister, Parcel, & Peryl, 2008). 
Exponering av media är en faktor i omgivningen som påverkar unga tjejer. Enligt Levine 
(2012) kopplas hur mycket tid som spenderas vid media ihop med hur mycket tid som tjejer 
engagerar sig för att nå kroppsideal.  

1.7 Träning och media 
Enligt Nationalencyklopedin definieras media som ”kanaler för förmedling av information 
och underhållning”. 

I en meta-analys har Ward och Grabe undersökt 77 korrelations- och experimentella studier 
om sambanden mellan media och unga kvinnors missnöje med sina kroppar, kroppsideal och 
ätbeteende. De har dragit slutsatsen att de kvinnor som tar del av media kopplat till 
utseendeideal får en ytterligare negativ kroppsuppfattning och anstränger sig mer för att 
förändra sitt utseende (2008). En annan studie har undersökt samband mellan 
socialkulturella faktorer och tvångsmässig träning hos tonåringar, studien resulterade i att 
media verkar ha stor påverkan vad gäller strävan efter kroppsideal och skulle kunna leda till 
en allt större del tvångsmässig träning (Goodwin, Haycraft, & Caroline, 2011). Tvångsmässig 
träning kan relateras till anorexi och bulimi (Cochrane, Hodges, Stellefson, & Brewerton, 
1995) och kan kopplas ihop med negativa känslor, som upplevelsen av skuld när träningen av 
någon anledning inte utförs (Owen, Rodgers, Hay, & Mond, 2006). 

Homan har undersökt medias framhävande kroppsideal om att vara vältränad eller smal och 
vad det kan resultera i. Det resulterar bland annat i att strävan efter olika sorters kroppsideal 
kan ge olika konsekvenser. Homan menar att strävan efter ett atletiskt kroppsideal leder till 
tvångsmässig träning och idealet om att vara smal kan leda till både tvångsmässig träning, 
negativ kroppsuppfattning och bantning. Strävan efter en atletisk kropp är i det fallet inte 
lika skadligt som att påverkas av idealet av att vara smal (2010). 

1.8 Problemformulering  
Fysisk träning kopplas ofta samman med kroppsmissnöje enligt tjejer i tonåren och kan leda 
till bland annat depression och ätstörningar. Studier visar att denna samhällsgrupp kan ha 
både ett över- och ett underskottsbeteende vad gäller träning, vilket kan ge negativa effekter 
för hälsan. I yrkesutövningen för fysioterapeuter är det centralt att kunna individuellt 
anpassa fysisk träning utifrån rådande evidens och praxis. Förståelse för unga tjejers 
uppfattning om och motivation till fysisk träning är således viktigt för fysioterapeuter för att 
kunna bemöta denna grupp och för att kunna identifiera eventuella riskfaktorer.  

För fysioterapeuter kan det vara betydelsefullt att undersöka individ, omgivning och 
beteende vilket kan härledas till SCT. SCT kan vara en hjälp för fysioterapeuter för att förstå 
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unga tjejers uppfattning om och motivation till fysisk träning eftersom faktorerna påverkar 
individers beteende.  

2 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka unga tjejers (18 år) uppfattning om och motivation till 
fysisk träning. 

3 METOD OCH MATERIAL 

3.1 Design 

Studien är en explorativ, kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats (Hällgren Graneheim 
& Lundman, 2012).  

3.2 Urval 
Ett ändamålsenligt urval har använts i studien (Carter, Domholdt, & Lubinsky, 2005) för att 
rekrytera 18-åriga tjejer. Deltagarna rekryterades från olika klasser på en gymnasieskola i 
Mellansverige. Alla tjejer som fyllt 18 år i de klasser som informerades fick möjlighet att 
anmäla sig till studien. Såldes ingick inga inklusionskriterier i studien förutom åldern. Fem 
tjejer anmälde sig totalt till studien, vilket gjorde att alla rekryterades. Under arbetets gång 
avbröt en av tjejerna vilket resulterade i att det blev sammanlagt fyra intervjuer. Om sex 
tjejer anmält sig till studien hade de två första tjejerna rekryterats till provintervjuer. Om det 
hade blivit fler anmälningar än så, hade sex deltagare rekryterats i den ordning anmälan 
skedde av tjejerna. Om färre deltagare anmält sig eller om det skedde fler bortfall hade fler 
gymnasieskolor informerats för att rekrytera fler deltagare.  

Deltagare som ingick i studien hade alla erfarenheter av att träna. Träning som deltagarna 
utförde var framför allt tillsammans med andra men omfattade också träning på egen hand.  
Träning i grupp bestod av både lagidrott, enskilda idrotter där träning sker tillsammans och 
träning som utövas tillsammans med kompisar eller familj. I träningspassen ingick bland 
annat styrka och kondition.  



7 

3.3 Datainsamling 
Data samlades in från fyra semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 
användes för att med struktur på frågorna kunna besvara syftet med studien. Enskilda 
intervjuer med öppna frågor ställdes utifrån en intervjuguide (se bilaga B).  

Intervjuerna utfördes enskilt för att utesluta påverkan från andra deltagare (Carter, 
Domholdt, & Lubinsky, 2005). För att inte styra intervjun undvek författarna ledande frågor 
(Kvale, 1997). Intervjuerna utfördes med ett neutralt utgångsläge som gjorde det möjligt att 
se enskilda individers åsikter och främja olika synvinklar om uppfattningar och motivation 
till träning (Bengtsson, Malin, Helena, & Thelander, 1998).  

Insamling av data utfördes med hjälp av en lösenordskyddad mobiltelefon med 
ljudinspelning och ljudfilerna sparades på en lösenordskyddad dator. Intervjuguiden 
utformades utifrån social kognitiv teori genom att intervjufrågorna belyser samspelet mellan 
individ, omgivning och beteendet. Nyckelbegreppen utfallsförväntningar och inlärning 
genom observation undersöktes i intervjuguiden. Efter datainsamlingen transkriberades och 
analyserades materialet. 

3.4 Tillvägagångssätt 
Författarna kontaktade rektorn på en gymnasieskola i Mellansverige för att få tillstånd till 
utförande av studien. En lärare på skolan ordnade informationstillfällen i sex olika klasser 
med elever i årskurs tre. Klasserna valdes slumpvis av läraren efter vilken dag som passade 
både författarna och klasserna. Elever som informerades var de som var tillgängliga under 
den planerade lektionstiden, vilket gjorde att informationen inte nådde alla klasser och elever 
i årskurs tre på skolan. Författarna informerade om syftet med studien och att alla tjejer som 
fyllt 18 år kunde delta, både de som tränar och de som inte tränar. Lärarna var positiva till att 
eleverna skulle medverka i studien och uppmuntrade till deltagande. 

Anmälan gjordes samma dag muntligt, på mail eller via telefon till författarna. En lärare var 
alltid närvarande när eleverna fick chans att anmäla direkt på lektionstid. Ett 
informationsbrev skickades ut till de deltagarna som anmält sig innehållande studiens syfte 
och deltagarnas rättigheter (se bilaga A). Deltagarna skrev på informationsbrevet och 
skickade tillbaka det till författarna i ett medskickat förfrankerat kuvert. Under rekryteringen 
var det en person som valde att avsluta sitt deltagande. De resterande fyra tjejer som anmält 
sig inkluderades i studien. 

Alla intervjuer styrdes av en av författarna till studien, men den andra författaren närvarade 
också under intervjun och koncentrerade sig på att ställa kompletterande följdfrågor (se 
bilaga B). Plats för intervjun bestämdes tillsammans med varje enskild deltagare genom 
kontakt via mail eller telefon. Deltagarna fick själva välja plats för att möjliggöra att intervjun 
skedde i en trygg miljö (Trost, 2005, s. 44). Skolans lokaler fanns tillgängliga om deltagarna 
önskade att utföra intervjun där. Platser som deltagarna bestämde för intervju var bl.a. på 
deras skola eller på stadsbiblioteket. Varje intervju uppskattades pågå i ca 30 minuter men 
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tog sedan cirka 15 minuter. Av de fyra intervjuer som genomfördes resulterade samtliga i god 
kvalitet med svar som relaterade till syftet och inkluderades därför i studien. 

3.5 Dataanalys 
Insamlad data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats inspirerad 
av Hällgren, Graneheim och Lundman (2012). En induktiv ansats användes för att 
förutsättningslöst granska, analysera och tolka resultatet som framkommer under 
intervjuerna (Hällgren Graneheim & Lundman, 2012).  

Intervjuerna transkriberades genom att författarna till studien lyssnade på ljudfilerna från 
den lösenordskyddade datorn och skrev ner innehållet i ett Worddokument. Författarna 
transkriberade två intervjuer vardera. Data transkriberades ordagrant där även tankepauser 
och mellanord skrevs med (Malterud, 2009), tankepauser skrevs som tre punkter.  

Författarna analyserade materialet tillsammans utifrån syftet och utifrån SCT. Data 
sorterades i meningsenheter genom att markera enheterna med färg. Enheterna kopierades 
sedan till ett separat Worddokument med en tabell. Det centrala kvarstod i enheterna men 
förkortades genom kondensering, kondenseringen utfördes genom en diskussion mellan 
studieförfattarna och skrevs ner i en egen kolumn i samma tabell. Varje intervju skildes åt i 
olika dokument genom att skriva med olika färger på texterna. Varje kondenserad 
meningsenhet fick därefter en kod som gav underlag till underkategorier och kategorier. De 
underkategorier och kategorier som framkom skrevs ner i samma tabell (se tabell 1). 
Analysen resulterade i sex underkategorier och fem kategorier. Tre av kategorierna fick 
därför inga underkategorier.  
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Tabell 1. Exempel över analysprocessen 

 

Koder skrevs ner på post-it lappar med olika färger för att analysera och sortera in i olika 
underkategorier och kategorier. Namnet på de kategorier som framkom skrevs på ett A4-
papper där de tillhörande koderna sedan placerades. Ett nytt Worddokument skapades med 
en ny tabell. I första kolumnen kopierades alla koderna in från intervjuerna, med olika färger. 

Meningsenhet  Kondenserad 
meningsenhet 

Kod  Underkategori Kategori  

Träning där man 
involverar rörelser 
med kroppen som gör 
att man mår bra. 
Träning, alltså det 
känns som om alla 
tänker på träning som 
att ah typ gå till 
gymmet, gå till 
träningen men alltså 
jag tänker typ så asså 
bara att jag har tagit 
en promenad då har 
jag typ gett kroppen 
det den behöver för 
dagen. Alltså man 
behöver ju inte träna 
varje dag (Ip3).  

Fysisk träning är 
när man 
involverar 
rörelser med 
kroppen som gör 
att man mår bra. 
Promenad kan 
räcka ibland som 
träning, man 
behöver inte alltid 
åka iväg och 
träna. 

Rörelser 
med 
kroppen 

 Vad fysisk 
träning är 

Alltså jag vet inte 
eftersom jag började 
när jag var jätte jätte 
liten, det var väl såhär 
föräldrar som 
uppmanade än och 
sen att jag tyckte att 
det var kul att 
fortsätta sen (Ip4).  

Jag började träna 
som väldigt liten 
när mina 
föräldrar 
uppmanade mig. 

Föräldrar 
motiverar 

Föräldrar Yttre 
påverkan 
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I kolumn två skrevs underkategorierna in och i kolumn tre de kategorier som visat sig i 
analysen (Hällgren Graneheim & Lundman, 2012). 

3.6 Forskningsetiskt ställningstagande 
Studien efterföljde Helsingforsdeklarationen, tog hänsyn till övriga riktlinjer som avser 
forskning som involverar människor samt Vetenskapsrådets skrift God Forskningssed 
(Gustavsson, Hermerén, & Petterson, 2011). Grundläggande etiska principer såsom mänsklig 
värdighet, nyttoprincipen, inte göra skada och rättvisa är principer som respekterats i 
studien. Enligt CODEX riktlinjer om forskning som involverar människan (2013) krävs 
informerat samtycke. Deltagarna som tillfrågas har fyllt 18 år och har skriftligt i 
informationsbrevet (se bilaga 1) samtyckt till studien. I informationsbrevet informerades 
deltagarna om syftet till studien, hur datainsamlingen genomförs, att de närsomhelst, utan 
anledning kunde avbryta sitt deltagande med omedelbar verkan samt de följder och risker 
som forskningen kunde medföra, vem som var forskningshuvudman och att deltagande i 
forskningen var frivillig (Universitet & Vetenskapsrådet, 2013).  

Studien uppfyllde konfidentialitet genom åtgärder för att skydda försökspersonernas 
integritet och privatliv (Gustavsson, Hermerén, & Petterson, 2011). Konfidentialitet och lagen 
om personuppgifter efterföljdes genom att patientdata och intervjumaterial förvarades inlåst 
på dator med lösenordsskydd så att inga obehöriga kunde få tillträde. All kontakt som gjorts 
med deltagarna via sms eller mail raderades efter att det blivit läst. Ljudfilerna på telefonerna 
fördes direkt efter intervjun in på dator. Insamlad data användes endast i studien och 
datamaterialet kommer att förstöras efter att examensarbetet är godkänt och arkiverat. 

Det fanns risk för att deltagarna kände obehag eller blev känslomässigt berörda i intervjun. 
Författarna till studien har därför varit tillgängliga efter intervjun samt på mail om någon 
deltagare önskade detta.  

4 RESULTAT 

I analysprocessen framkom fem kategorier: Yttre påverkan, träna eller inte träna, faktorer 
som påverkar åsikt om träning, vad fysisk träning är och resultat av träning. De 
underkategorier som växt fram redovisas i tabell 2. 
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Tabell 2. Studiens resultat i form av underkategorier och kategorier   

Underkategorier Kategorier 

Kompisar Yttre påverkan 

Kändisar 

Föräldrar 

Tränare 

Anledningar till att träna Träna eller inte träna 

Anledningar till att inte träna 

 Faktorer som påverkar åsikt 
om träning 

Vad fysisk träning är	  

Resultat av träning	  

 

4.1 Yttre påverkan 
Deltagarna i studien berättar om olika personer i deras sociala omgivning som de påverkas av 
när det gäller träning. Gemensamt för alla är att de påverkas av någon men det skiljer sig av 
vem. De påverkas på olika sätt av de olika personerna, läs mer under nedanstående 
underkategorier. 

4.1.1 Kompisar 

Under analysen framkom det att deltagarna kan påverkas av kompisar när det gäller träning. 
Att de påverkades av kompisar kunde uppfattas både negativt och positivt. Det framkom även 
att kompisar inte påverkar någonting, det visar följande citat: 

”Ja alltså jag tror inte att mina vänner tränar så jättemycket, alltså några går i nån sport och 
sådär men ingen som jag har jättemycket inspiration av.” (IP3)  

Att påverkas av en kompis som tränar kunde uppfattas som negativt då en känsla av press att 
följa med och träna uppstod. Om en kompis frågade om de skulle med och träna kunde det 
upplevas som svårt att neka oavsett vad anledningen var att de inte kunde. Det upplevs som 
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ett måste även fast de inte vill. Deltagarna uttrycker att de inte vill att det ska vara på detta 
sätt då det upplevs som en negativ känsla. 
 
Det framkom att se och träna tillsammans med kompisar kan vara mycket roligt och lärorikt. 
Om en kompis är bättre på en idrott upplevs det motiverande och kul att lära sig av hen. 
Genom att en kompis också är positiv till träning smittar det av sig och inspirerar till att själv 
vara positiv. Uppfattningen är att om träningskompisarna är positiva så blir det lättare att 
själv vara det. Om träningsgruppen inte är motiverad eller kämpar på träningarna blir det 
svårt att vara positiv själv, vilket kan resultera i att träningstillfällen hoppas över. En annan 
uppfattning som framkom ur analysen var att beroende på vilken träningsform som utförs 
kan det vara skönare att träna själv, samtidigt som det ibland uppfattas som bättre att träna 
med andra. Löpning är ett exempel på träningsform som uppfattas skönare att göra själv. 
Följande citat visar att träning med andra kan uppfattas som bra: 

“Förut var jag jättedålig på volleyboll men nu har jag liksom lärt mig och är mycket bättre än 
vad jag var förut och liksom om någon annan är bra och de andra är positiva så blir man ju 
bättre själv också.” (IP2)  

När det handlar om att motiveras av kompisar framkom det att personer som är hälsosamma 
överlag uppmuntrar och inspirerar mest. Deltagarna menade att i begreppet hälsosamma 
ingick mat, träning och tobak. Om kompisar exempelvis röker eller snusar uppfattas de som 
ohälsosamma, vilket inte leder till ökad motivation. Kompisar som tränar mycket kunde 
däremot vara en motivationskälla och inspirera till att själva träna mer. Vikten av att vara 
hälsosam överlag för att motivera visar nedanstående citat:  

“Ja vissa personer uppmuntrar ju till att träna och vara hälsosam medans andra inte gör det, 
då tänker jag typ såhär på vänner som typ röker och sånt där. Alltså jag får ju inte direkt 
inspiration att träna och vara hälsosam när jag ser deras livsstil.”(IP3)  

4.1.2 Kända personer 

Deltagarna i studien uppfattar att kända personer som tränar påverkar dem, en uppfattning 
är att vältränade personer som ses på film eller elitidrottare som syns i TV påverkar genom 
att motivera till att träna mer. Dessa “kändisar” uppfattas som förebilder och inspirerar till 
att träna mycket för att bli som dem. Kända personer som syns i sociala medier på 
exempelvis Instagram eller i tidningar påverkar också deltagarna genom att det kan uppfattas 
motiverande till att träna. Följande citat visar på att vältränade och duktiga kända personer 
uppfattas som motiverande:  
 

/…/”både kanske om man ser någon på film som är såhär jättevältränad eller så ser man 
någon som spelar i en högre som typ i elitlaget som är jätteduktig och sånna saker, så vill man 
träna mer.” (IP4)  
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En uppfattning som framkommer under analysen är att media går i trender. De menar att om 
den enda motivationskällan är från media och kända personer så kommer träningen inte att 
upprätthållas. De tror att media kan inspirera under en liten period men att 
beteendeförändringen inte kommer vara för alltid. I följande citat diskuteras media och hur 
det påverkar: 
 

“Mmm ja precis men jag tror inte att det håller i längden alltså jag tror inte att det är såhär att 
jag tränar i flera år exakt och så utan jag tror mer att det är kanske en liten period.” (IP4)  

 

4.1.3 Föräldrar 

Deltagarna menar att föräldrar påverkar dem när det gäller fysisk träning. Föräldrar 
uppfattas som att de motiverar och uppmuntrar deltagarna till att träna och vara 
hälsosamma. Det framkommer att föräldrarna framförallt är ett positivt stöd som hjälper 
dem på ett bra sätt i träningen genom att “peppa” osv:  
 

“Men mina föräldrar de motiverar mig självklart de blir ju jätteglada när de ser att jag försöker 
ta hand om min kropp.” (IP3)  

 
Ur analysen framkommer det också att det främst är de sportintresserade 
familjemedlemmarna som ger inspiration och motivation. Ett utvecklat träningsintresse 
verkar komma från ett intresse som redan finns i familjen sedan tidigare. Hur deras uppväxt 
sett ut vad gäller träning i tidig ålder är något som påverkar vad de har för uppfattningar om 
träning nu.  

”Jag har en storasyster som spelade fotboll men hon är inte såhär lika sportintresserad som jag 
och pappa. /…/ Mitt träningsintresse har mest kommit från min pappa.” (IP4) 

4.1.4 Tränare 

Ur analysen framkom uppfattningar om att tränare har negativ påverkan vad gäller träning. 
Tränaren kunde uppfattas som orättvis då hen bestämmer vilka som får spela och på vilken 
position. Att tränaren uppfattades som dålig kunde tillsammans med andra anledningar 
resultera i att de slutar med idrotten.  
 

”… och sen så fick jag dåliga tränare i slutet, så de gjorde liksom saken ännu värre, asså ehm 
och då vart det ju ännu tråkigare, de gjorde så att man inte ville komma dit.” (IP2) 
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Det framkom även att tränare påverkar positivt genom att de bestämmer vad som ska göras 
på träningen, vilket uppfattades skönt:  

 

”... där har man någon som peppar än alltså en tränare som säger åt en, vad man måste göra 
för att klara det. Eller typ få en bra träning...” (IP3)  

4.2 Träna eller inte träna  

De flesta deltagarna utförde själva någon form av träning eller har gjort tidigare. I analysen 
framkom fler anledningar till att träna jämfört med att inte träna.  

4.2.1 Anledningar till att träna 

Deltagarna ser anledningar till att träna som något de motiveras av. Under analysen 
framkom många olika anledningar till att deltagarna tränar, en anledning var att de anser att 
det är viktigt för hälsan och för att de själva ska må bra, både fysiskt och psykiskt. Det 
framkom att deltagare ibland kunde intala sig själva innan träningen att de kommer att må 
bra efteråt även om de inte orkar träna egentligen. I begreppet att må bra ingick bland annat 
att känna sig fräsch, kunna koncentrera sig i skolan och att sova bra, enligt deltagare i denna 
studie. Just att må bra både biologiskt och psykologiskt, och att det var en anledning till att 
träna var något flera deltagare berättade, vilket följande citat är ett exempel på: 

“Ja alltså, jag vill ju för att jag vet att jag mår bra av det och känner mig fräsch.” (IP3) 

Träningar kunde uppfattas som ett måste och att det var något som var tvungen för att inte 
känna sig dålig:  

“Men ibland känns det lite som om det är lite som, eh jag vet inte hur jag ska förklara. Det blir 
till någonting annat det blir till att jag inte gör det i det syftet att jag ska må bra. Eller nästan 
som att jag försöker även fast jag inte vill eller orkar träna så försöker jag intala mig själv att jo 
du mår bra av det, det är ju bra efteråt.” (IP 1) 

Det fanns också anledningar som att de tycker om att träna eller att de har ett gediget 
intresse. Att det ska vara roligt att träna är en anledning som tas upp av flera deltagare. 
Träningsformer som är kul kopplades flera gånger ihop med att de tränar tillsammans i ett 
lag eller i samma sport som deras kompisar. En anledning till att träna var för att känna sig 
som en i laget för sin egen skull, men även för att hjälpa till med lagkänslan för lagets skull. 
De har förväntningar på sig själva att de ska komma på träningen men även förväntningar 
från laget att de ska vara där. Att komma bort från skolan och tänka på något annat är 
ytterligare en anledning som lyfts fram. 
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4.2.2 Anledningar till att inte träna 

Under analysprocessen framkom ett par olika anledningar till att inte träna. Skador, att 
träningsformen var tråkig eller att det var svårt att motivera sig själv när de tränar själva är 
några anledningar som lyfts upp. En annan anledning är att träningen blir svår att hinna med 
då det är mycket i skolan, träningen kan uppfattas som stressig när det blir för mycket. En av 
anledningarna till att inte träna framgår i citatet nedan:  

”Asså det är framförallt skadorna eftersom jag kunde inte, det gick liksom inte” (IP2)  

4.3 Faktorer som påverkar åsikt om träning 

Deltagarna anser att åsikten om träning påverkas på olika sätt, åsikten kan påverkas av flera 
saker i omgivningen och kan påverka uppfattningen om träning både positivt och negativt. 
Media är något som ses som inspirerande av deltagarna men kan även uppfattas som något 
som medför en press till att träna. Följande är ett exempel på hur media påverkar deltagarens 
åsikt om träning:  

“Jag vet inte jag tycker det är väldigt mycket kroppsfixering så faktiskt. Jag tycker det är 
jättekul att träna när det blir rätt och man gör det bra och det blir en bra dag helt enkelt men 
det är ju många gånger man går dit och typ tvingar sig själv helt enkelt. Tycker jag. Jag är 
också väldigt lätt påverkar på det sättet, alltså såhär kropps alltså så. Nej jag vet inte, jag tror 
att det kan vara mycket internet, man ser bilder o så, och instagram.” (IP1)  

Pressen att vara tvungna att träna upplevs påverka åsikten om träning till det negativa. 
Åsikter om träning uppfattas även komma från deltagarna själva. Pressen från de själva 
resulterar i att träning är ett måste, de kan uppleva en press från sig själv att de behöver gå 
till träningen om de under den närmsta tiden skippat träningarna. Pressen de upplever 
minskar om de går på de träningar som är planerade. Åsikter om träning uppfattas även 
påverkas av familj och kompisar, det finns deltagare som särskilt beskriver att uppväxten 
påverkar deras åsikt om träning. Det uttrycks att åsikten om sport påverkas av om man har 
tränat även när man var liten.  

4.4 Vad fysisk träning är 

Deltagarna har alla en uppfattning om vad de anser att fysisk träning är, denna uppfattning 
kan variera hos deltagarna i studien. En uppfattning kan vara att träning är något som sker 
utanför vardagsaktiviteter. Det kan också uppfattas som att träning ska vara ansträngande 
och att det är en viktig del, ett exempel på vad deltagarna har svarat på vad fysisk träning är 
visar följande citat: 
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“Fysisk träning, ja fysisk det är väl när man anstränger kroppen och musklerna skulle jag säga. 
Mer än vad man rör sig i vardagen, jag går ju uppför trappor och så men det är inte det jag ser 
som träning.”(IP1)  

Det finns även en uppfattning om att träning inte behöver vara en specifik aktivitet utan kan 
vara en rörelse som man mår bra av. Fysisk träning behöver inte innebära att gå till gymmet 
eller att träna i ett lag utan det är helt individuellt och kan variera från dag till dag. Det 
framkommer även att träning är olika beroende på vilka förutsättningar man har. Något som 
är enkelt för någon kan vara ansträngande för någon annan, det är individen själv som avgör 
vad som är fysisk träning. Det uppfattas att musklerna ska ansträngas vid fysisk träning.  

/.../ gå ut och gå kan vara fysisk träning om man själv inte har så bra kondition eller någonting 
asså nånting som man själv tycker är fysiskt som att man rör på sig eller vad som helst asså. 
Alla måste ju eh ha en asså tycka själv vad fysisk träning är /…/ ” (IP2)  

4.5 Resultat av träning 

Deltagarna i studien önskar att få resultat av träning, resultaten handlar främst om att 
deltagarna har en bild av hur de själva skulle förändras. Ett önskvärt resultat kan också 
handla om att det ska ske någon typ av förändring, fysiskt, psykiskt eller både och. Det kan 
även handla om att önska att det ska ske någon typ av förändring, fysiskt, psykiskt eller 
bådadera. Det är varierande om fysiska eller psykiska resultat är viktigast för deltagarna men 
det framkommer att utseende kan vara viktigare än att vara hälsosam. I det här citatet visas 
ett exempel på ett resultat som är både fysiskt och psykiskt. 

”Ehh ja det första det är att jag vill må bra, de gör jag genom att jag typ är pigg, fräsch, alltså 
jag skulle inte må bra över om själv om jag hade jättemycket såhär, var jättetjock och sånt där, 
så självklart mitt utseende.” (IP3) 

Resultatet som önskas nås kan vara en blandning av att både utvecklas och bli bättre inom 
något samt att förändra sig själv fysiskt eller psykiskt. Det kan även handla om att vilja 
undvika något, som till exempel att bli överviktig, vilket stärks i citatet ovan. Deltagarna 
uttrycker sig inte ha något SMART mål som resultat men det kan handla om att ospecifikt 
utvecklas inom en sport. Anledningen till att de önskar att bli exempelvis starkare eller 
smidigare kan även vara att dessa fysiska egenskaper krävs för att bli bättre inom en sport. 
Nedan visas ett exempel på resultatet att utvecklas inom en sport. 
 

”Ja, alltså. Jag vill ju bli bättre i [min sport], vill jag ju klara av mer och så” 

 
Resultatet kan vara viktigt för deltagarna då de kan motiveras till att träna pga. av att de vill 
ha ett bra resultat. Viljan av att nå sitt resultat kan uppfattas viktigare än viljan att faktiskt 
utföra träningen. Det kan resultera i att deltagarna utför träningen trots att de inte känner för 
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det. Det uttrycks att de kan utföra någon annan typ av aktivitet utanför den sport de tycker är 
kul med syftet att förändra sig själv på något sätt. 

5 DISKUSSION 

5.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka unga tjejers uppfattning om och motivation till fysisk 
träning. Resultatet visar att det finns flera uppfattningar kring fysisk träning och att 
motivationen till detta varierar beroende på vilken individ som blir tillfrågad. Resultat som 
kan önskas uppnås är t.ex. att bli bättre inom den idrott som utövas eller uppnå ett visst 
utseende kroppsmässigt. Att må bra både fysiskt och psykiskt är också en viktig anledning till 
att fysisk träning utförs. Att det är kul att träna och göra det tillsammans med andra är 
positiva anledningar som deltagarna belyser, men det finns även uppfattningar om att 
träning känns tvångsmässigt. Resultatet visar även på att den sociala omgivning som 
deltagarna befinner sig påverkar deras syn på träning. Kompisar, familj, tränare och kända 
personer i form av media är exempel på faktorer som påverkar. Författarna till studien anser 
att syftet till studien uppnås då både uppfattningar om och motivation till fysisk träning 
framgår i resultatet.  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Vad fysisk träning är och resultat som vill uppnås 

Fysisk träning uppfattas av deltagarna som något ansträngande och ett viktigt resultat av 
träningen var att må bra. Deltagarna uppfattade fysisk träning som definitionen för fysisk 
aktivitet när det beskrevs generellt, eftersom det inte beskrevs att träning bör vara 
strukturerad eller planerad (SBU, 2007). När deltagarna beskrev vilket resultat som önskas 
av träning innebar det att förbättra fysisk förmåga och öka välbefinnandet. I detta 
sammanhang uppfattades träning mer som definitionen för fysisk träning (Beyer, Klinge, & 
Lund, 2010). Träning kunde uppfattas som något individuellt, ett beteende som var 
ansträngande för någon behövde inte vara det för någon annan. Alla deltagarna i studien var 
fysiskt aktiva, utövade eller har utövat någon sport och tränade flera gånger i veckan. De 
uppfattade själva att de var individer som tränar.  
 
Resultat av att träna beskrevs inte i form av SMART mål (Siegert & Taylor, 2004). Att vilja bli 
bättre inom en sport genom att förbättra fysisk förmåga var ett resultat som ville uppnås, 
men det fanns inte t.ex. några bestämda tidsramar för när resultatet ska vara uppnått. Det 
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beskrevs att deltagarna kan ha ett syfte med träningen. De utförde t.ex. planerade aktiviteter 
för att få en mer muskulös kropp. Dessa planerade aktiviteter uppfattades av tjejerna som 
fysisk träning (Beyer, Klinge, & Lund, 2010). Resultat som deltagarna ville uppnå med 
träning beskrevs som viktigt och motiverande och kunde vara både fysiska och psykiska.  
 
Tidigare erfarenheter av träning är något som enligt SCT påverkar individens 
utfallsförväntningar (Denison & Åsenlöf, 2012). Att känna sig pigg och fräsch är positiva 
resultat av att träna som deltagare har beskrivit. När deltagare upplever dessa positiva 
resultat kommer även deltagarnas utfallsförväntningar att bli positiva, vilket innebär en 
större chans till att beteendet utförs igen (Mcalister, Parcel, & Peryl, 2008).  Deltagarna 
beskrev att utseende är ett viktigt resultat av att träna. Fallon och Hausenblas visar att 
träning kan resultera i en mer positiv kroppsuppfattning (2006). Om så är fallet är den 
positiva upplevelsen av träning något som kan ha påverkat deltagarnas utfallsförväntningar 
för träning positivt.  
 
Deltagarna beskrev att resultat av att träna kunde vara att undvika att förändra sin kropp 
eller att förändra sitt utseende. Träning som inte uppfattades som rolig utförs ändå med 
syftet att förändra sin kropp på något sätt. Att vara missnöjd med sin kropp i tonåren är 
väldigt vanligt (Gattario, Frisén, & Lunde, 2014), deltagarna i den här studien beskrev inte 
bara kroppsmissnöje som strävan efter att se ut på ett visst sätt utan det beskrevs även som 
ett missnöje att kroppen inte var tillräckligt stark eller smidig för den sport som utfördes När 
atleter strävar efter ett resultat kan kroppen upplevas som ett objekt, vilket ger en negativ 
kroppsuppfattning (Greenleaf & Petrie, 2011).  En negativ kroppsuppfattning är viktig att 
uppmärksamma eftersom det kan leda till depression, fetma och ätstörningar (American 
Psychological Association, 1994). 
 
Social kognitiv teori menar att det sker en interaktion mellan individ, omgivning och 
beteende (Bandura, 1989). Resultaten i denna studie kan tolkas utifrån Banduras interaktion 
eftersom de resultat som deltagarna kunde vilja uppnå med sin träning påverkas av dessa tre 
faktorer. Att vilja förändra sitt utseende är en påverkan från omgivningen eftersom det är en 
strävan efter att likna någon annan, vilket enligt socialkognitiv teori definieras som inlärning 
genom observation (Mcalister, Parcel, & Peryl, 2008). 

5.2.2 Träna eller inte träna 

Att alla deltagare hade erfarenhet av att träna kan vara en orsak till att det framkom fler 
anledningar till att träna jämfört med att inte träna. Anledningen till att träna för att må bra 
både fysiskt och psykiskt var centralt för denna studie, vilket också Bassett och Ginis menar i 
deras studie (2012). Enligt denna studie kunde det även finnas uppfattningar om att träning 
är ett måste och kännas tvångsmässigt. Tidigare studie visar att medias påverkan på 
kroppsideal kan leda till tvångsmässig träning (Goodwin, Haycraft, & Caroline, 2011). 
Sambandet mellan den här studien och Goodwin, Haycraft och Caroline’s studie är att 
träning kunde uppfattas som ett måste. Media var i den här studien något som motiverade till 
att träna mer och deltagarna beskrev inte att media var orsaken till att träning uppfattades 
som ett måste. Att det ska vara kul att träna och att det ofta är roligare tillsammans med 
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kompisar är faktorer som lyftes fram i denna studie för att träningen skulle utföras, vilket 
även Biddle och Whitehead (2008) menar i deras studie. I den här studien framkom ett fåtal 
anledningar till varför man inte tränar. Två av anledningarna till att inte träna var att det är 
svårt att motivera sig när träningen utförs ensam eller att den är tråkig. Även detta tyder på 
att deltagandet av fysisk aktivitet ökar om det genomförs tillsammans med andra eller om 
aktiviteten är rolig.   

5.2.3 Motivation till träning 

Träning som motiveras av utseendeskäl kan leda till en sämre kroppsuppfattning (Prichard & 
Tiggemann, 2008), därför är det viktigt som fysioterapeut att undersöka om förändring av 
sitt utseende är det önskade resultatet av träningen. I den här studien har det inte visat sig att 
träningen leder till en sämre kroppsuppfattning men det har visat sig att deltagarna önskade 
att förändra sin kropp. Har deltagarna resultatförväntningar att träning leder till ett bättre 
utseende kan det leda till att inte förväntningarna uppfylls. Detta pga. att om syftet är 
utseendesjäl, så kan det leda till sämre kroppsuppfattning enligt Prichard och Tiggermann. 
När inte förväntningarna uppfylls kan den erfarenheten leda till negativa utfallsförväntningar 
för beteendet i framtiden (Ogden, 2007), och därmed minska beteendet. Deltagarna i denna 
studie beskrev att de motiveras av att försöka nå sina resultat men att de kunde känna sig 
pressade till att träna, både av sig själva som individer och från omgivningen. Att vara 
motiverad till att träna är positivt men känslan av att vara tvungen att träna kan leda till 
negativa känslor (Owen, Rodgers, Hay, & Mond, 2006) och är relaterat till både anorexia och 
bulimi (Cochrane, Hodges, Stellefson, & Brewerton, 1995).  
 
I denna studie framkom det inte att deltagarna var deprimerade eller hade ätstörningar. 
Deltagarna beskrev att de önskade att träningen skulle resultera i en mer muskulös kropp, 
vilket också är ett vanligt ideal att sträva efter (Gattario, Frisén, & Lunde, 2014). Enligt 
Homan kan det vara så att strävan efter en atletisk kropp endast leder till tvångsmässig 
träning och inte till kroppsmissnöje och bantning som strävan efter att vara smal kan leda till 
(2012). Syftet med den här studien var inte att undersöka kroppsmissnöje eller bantning och 
intervjuguiden var därmed inte utformad efter det, vilket kan ha påverkat vilka resultat 
denna studie kom fram till kring detta.  

5.2.4 Yttre påverkan 

Deltagarna i studien kunde påverkas av andra i sin sociala omgivning när det gäller fysisk 
träning. Detta menar även Inchley, Kirby och Levin som visar att faktorer som påverkar 
fysisk träning på olika sätt i omgivningen är bland annat kompisar, skola och familj (2013). 
Att påverkas av sin omgivning är en del i interaktionen mellan individ, omgivning och 
beteende (Bandura, 1989). Att påverkas av kompisar var en faktor som kunde uppfattas som 
både positiv och negativ hos deltagarna i denna studie. Tidigare studier visar på att kompisar 
har inflytande vad gäller fysisk aktivitet (Dyremyhr, Diaz, & Eivind, 2014) och att involvera 
vänner i träningen kan hjälpa till att öka deltagandet (Biddle & Whitehead, 2008). Att 
kompisar påverkade deltagarna så att mängden träning ökade är något som i denna studie 
kunde uppfattas mer negativt än positivt eftersom det resulterade i press av att följa med. 



20 

Biddle och Whiteheads studie (2008) utfördes på tjejer i åldern 14-16 år, vilket skiljer sig från 
denna studie och kan därför vara en tänkbar förklaring till att resultatet skiljer sig. Det fanns 
exempel på att kompisar inte påverkade alls, vilket kan förklaras av SCT då faktorerna 
individ, omgivning och beteende inte alltid behöver påverka varandra lika starkt (Bandura, 
1989). I denna studie kunde träning tillsammans med kompisar uppfattas som både roligt 
och lärorikt. Detta menar även Biddle och Whitehead (2008) då deras studie visar att 
aktiviteter som är kul ökar deltagandet av fysisk aktivitet. Modellinlärning är ett begrepp 
inom SCT som kan förklara varför deltagarna lär sig av kompisar, då det är lättare att ta efter 
personer i omgivningen som är lika en själv (Mcalister, Parcel, & Peryl, 2008). Att det är 
viktigt att vara hälsosam och att motiveras av kompisar var något återkommande i den här 
studien. I resultatet framkom det att kompisar som är hälsosamma överlag kan vara mer 
motiverande än andra. Det stämmer överens med tidigare forskning om att de som har aktiva 
kompisar har större motivation till att träna (Haynie, Iannotti, Li, Perlus, & Simons-Morton, 
2014). Författarna till denna studie menar att eftersom alla deltagare hade erfarenhet av att 
träna tillsammans med andra kunde det resultera i att resultatet visar liknande 
uppfattningar. Om deltagare som inte hade erfarenhet av att träna tillsammans med andra 
rekryterats till studien kunde det medföra större variation i resultatet. 
 
Författarna till denna studie menar även att kända personer kunde påverka unga tjejer då det 
kunde finnas en önskan om att bli som dem. Att ta efter någon annan kan enligt SCT 
definieras som inlärning genom observation eller modellinlärning (Denison & Åsenlöf, 2012). 
Denna studie resulterade i att det kunde finnas utseendemässiga anledningar till varför 
kända personer motiverar. Det framkom även hos deltagarna att kända idrottsprofiler som är 
oerhört duktiga inom sin idrott motiverade till att träna mer för att bli lika bra som dem. 
Enligt Grabe och Ward kan media ge en mer negativ kroppsuppfattning (2008) och det kan 
även ha stor påverkan i strävan efter ett visst kroppsideal, vilket kan leda till att tjejerna 
känner sig tvingade till att träna (Goodwin, Haycraft, & Caroline, 2011). Att kända personer 
påverkar kroppsideal är gemensamt för den här studien och tidigare forskning. Resultatet i 
den här studien visade att media både kunde uppfattas som motiverande och som en press 
till att träna. Pressen att vara tvungen att träna påverkade uppfattningen om träning till det 
negativa. Uppfattningar om träning kunde komma från deltagarna själva men kunde även 
påverkas av omgivningen och vilken typ av träning som utfördes.  

Föräldrar kunde enligt denna studie uppfattas som ett positivt stöd när det gällde fysisk 
träning. Biddle och Whitehead (2008) menar att stödjande föräldrar är en viktig faktor för 
att öka deltagandet av fysisk aktivitet, skillnaden mellan aktuell studie och Biddle och 
Whiteheads studie är åldern på deltagarna då Biddle och Whiteheads studie undersökte tjejer 
i ett tidigt stadie av tonåren. Enligt resultat från den här studien kunde ett sportintresse 
utvecklas enklare om någon annan familjemedlem redan har intresset. Det framkom även att 
det framförallt var aktiva familjemedlemmar som motiverar och inspirerar till att utöva 
idrotten. Detta kan förklaras genom SCT, att som i detta fall den sociala omgivningen 
påverkar en individ och dess beteende, men det kan också förklaras genom nyckelbegreppet 
inlärning genom observation där vi lär oss nya beteenden genom sociala samspel (Mcalister, 
Parcel, & Peryl, 2008).  
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Enligt tidigare studie har tränaren i barndomen påverkan på idrottarnas ansträngning och 
hur rolig träningen är, och det är främst den sociala påverkan som har betydelse. Det är 
något som minskar i tonåren och tränaren påverkar då mer idrottarnas kompetens i större 
grad (Chan, Fung, & Lonsdale, 2012). Det överensstämmer med denna studie som visade på 
att tränare kunde uppfattas på ett positivt sätt då de vet vad som ska utföras för att det ska bli 
en bra träning. Denna studie kom även fram till att tränare kunde uppfattas som sämre om 
de upplevdes orättvisa. Att tränares sociala inflytande påverkar idrottarna skulle kunna 
förklara detta och att det har större betydelse även upp i äldre tonår.  

5.3 Metoddiskussion 
I studien användes metoden kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats eftersom syftet var 
att undersöka unga tjejers uppfattning om och motivation till fysisk träning. Designen var 
explorativ ger en djupare förståelse om tjejernas uppfattning om fysisk träning (Trost, 2005), 
eftersom det finns möjlighet att ställa öppna frågor. Att ställa öppna frågor kan vara en 
svårighet i t.ex. en enkätstudie (Carter, Domholdt, & Lubinsky, 2005).   

Studien har inte som intention att mäta eller räkna något och utfördes därför med en 
kvalitativ innehållsanalys. Designen används för att tolka och granska texter. Induktiv ansats 
användes för att undvika att författarnas värderingar påverkade resultatet. En deduktiv 
ansats användes inte eftersom att studien inte ville utgå från något i förväg. Däremot blev 
ansatsen inte helt deduktiv då författarna utgick från SCT vid utformandet av intervjuguiden. 
En helt deduktiv ansats kan dock ha resulterat i ett styrt material där tjejernas egna 
uppfattningar och motivationer inte visat sig (Hällgren Graneheim & Lundman, 2012).  

En svaghet med studiedesignen är att resultatet inte kan överföras till andra tjejer i tonåren, 
risk för att styra intervjupersonens svar och att författarna kan blanda in egna erfarenheter. 
Är tjejen som blivit intervjuad fåordig upplevdes det som en svårighet att inte styra samtalet, 
men att styra samtalet med ledande frågor kan forma det som sägs vilket minskar studiens 
reliabilitet (Kvale, 1997). Intervjupersonen kan även ha känt sig utpekad eftersom intervjun 
utfördes enskilt. En fördel med att intervjua en tjej i taget istället för att göra en 
gruppintervju är att det inte förekommer grupptryck eller påverkan av de andra tjejerna i 
intervjun. Vid enskilda intervjuer kan den intervjuade känna sig trygg då den vet om att 
intervjuaren har fullständig tystnadsplikt, vilket inte kan garanteras i samma utsträckning 
vid en gruppintervju (Trost, 2005).  

Endast fyra personer tackade ja till deltagande i studien. Författarna tillfrågade inte fler 
skolor eftersom att innehållet i de fyra intervjuerna besvarade syftet med studien. Risken 
finns att de som tackade ja till studien var tjejer som hade uppfattningar kring träning som 
de gärna ville dela med sig av och att resultatet därav fick mindre variation. Det finns risk att 
tjejerna på samma skola i samma ålder har liknande erfarenheter, vilket också kan leda till 
mindre variation i resultatet. Det hade varit en fördel att utföra fler intervjuer så att 
författarna till studien utvecklat sina färdigheter som intervjuare. Hade deltagarna 
rekryterats från olika skolor kan det även ha gett en större variation i resultatet. Tjejer 
rekryterades dock från olika klasser, vilket kan ha resulterat i en större variation. De 
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deltagare som anmälde sig var endast tjejer som tränade just nu eller hade erfarenhet av 
träning, vilket kunde minska bredden på variation. En variation av deltagare gör att 
resultatet visar en större bredd av erfarenheter (Hällgren Graneheim & Lundman, 2012). 
Intervjuerna tog inte lika lång tid som författarna förväntat sig, vilket kunde bero på att 
författarna inte hade tillräckligt med erfarenhet eller tillräckligt bra intervjuteknik. Detta kan 
även ha varit en anledning till att provintervjuer borde ha genomförts.  

Plats för datainsamlingen bestämdes av deltagarna, detta för att möjliggöra en trygg och 
säker miljö. Skolans lokaler fanns tillgängliga för att göra det enkelt för deltagarna att ta sig 
tid till intervjun och för att kunna sitta ostört (Trost, 2005). Datainsamlingen gjordes med en 
semistrukturerad intervjuguide, för att underlätta för författarna att hålla sig till syftet i alla 
intervjuer och att inte lägga till egna värderingar i  eventuella följdfrågor (Trost, 2005). 
Intervjuguiden var utformad utifrån SCT och undersökte samspelet mellan beteende, 
omgivning och individ t.ex. genom att fråga ”hur påverkas du av andra som tränar” (se bilaga 
B). Båda författarna satt med i intervjun för att ge varandra stöd och ge en större uppfattning 
om intervjun (Trost, 2005).  

Dataanalysen utfördes av båda författarna, vilket innebar att allt material lästes och tolkades 
av två personer. Det ökar tillförlitligheten eftersom det är större chans att variationer 
uppmärksammas. Det kan även finnas en fördel av att använda fler intervjupersoner för att 
öka just variationen (Hällgren Graneheim & Lundman, 2012). Anledningen till att författarna 
ändå valde att använda samma intervjuperson var för att båda författarna var oerfarna 
intervjuare och att det skulle medföra bättre intervjuteknik hos en av dem. Transkriberingen 
delades upp mellan författarna för att spara tid. En nackdel med det kan vara att författarna 
sedan var tvungna att sätta sig in i det material som den andra författaren transkriberat och 
vice versa. Meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier 
och kategorier diskuterade författarna tillsammans utifrån syftet för att båda skulle ha lika 
mycket inflytande. Analysen av materialet startar redan vid intervjun och båda författarnas 
närvarande gjorde att respektives tolkningar från intervjun inkluderades i materialet (Trost, 
2005). Under analysen diskuterades även  koder, underkategorier och kategorier under 
grupphandledning och separat med handledare för att öka resultatens giltlighet. Författarna 
analyserade koderna först på post-it lappar och sedan i en gemensam tabell i Word för att få 
en översikt på materialet. Materialet skrevs sedan in i en ytterligare tabell i Word för att ha 
det samlat på samma plats. Författarna analyserade materialet flera gånger tillsammans 
innan de kom fram till vilka koder och kategorier som skulle skrivas in i resultatet. 
Analysprocessen är en viktig del för att förstå intervjumaterialet (Hällgren Graneheim & 
Lundman, 2012). Författarna var noggranna med att genom hela analysen veta vilken 
intervjuperson som sagt vad för att sedan kunna ge exempel i resultatet.  

Överförbarhet är ett begrepp inom kvalitativ tradition som är viktigt för att diskutera 
studiens trovärdighet (Hällgren Graneheim & Lundman, 2012). Författarna har eftersträvat 
att vara noggranna i beskrivning av urval, deltagare, datainsamling, tillvägagångssätt, 
dataanalys och omständigheter i studien, vilket gör att det lättare att bedöma 
överförbarheten för läsaren. Giltighet och tillförlitlighet är två begrepp som är betydelsefulla 
för studiens trovärdighet. Giltighet handlar om hur mycket det går att lita på resultaten, 
vilket skulle kunna öka om experter inom just detta område fick bedöma resultatet. Detta har 
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inte genomförts i denna studie. Eftersom författarna anser att resultatet svarar på syftet och 
vad som var avsett beskrivas ökar giltigheten i studien (Johnson & Long, 2000). 

Fyra till åtta intervjuer är ett rekommenderat antal för denna typ av design. Författarna hade 
som avsikt att uppnå mättnad, men anser inte att studien uppnått detta efter fyra intervjuer. 
Detta pga. att författarna anser att fler intervjuer skulle kunnat tillföra mer information i 
ämnet (Trost, 2005). Kvale (2007) menar att antalet intervjuer styrs av om materialet 
bedöms mättat eller inte. Anledningen till att fler intervjuer inte utfördes var att resultatet 
från intervjuerna svarade på syftet, men även pga. få anmälda deltagare och tidsbrist på att 
rekrytera fler. 

5.4 Etikdiskussion 
I studien tillfrågades deltagare med hjälp en lärare som informerade författarna till studien 
om när och var informationen till eleverna kunde ske. En lärare närvarade alltid under 
informationen i klasserna och därmed kunde ta del av att någon anmälde sig direkt till 
studien. Detta skulle kunna vara ett etiskt problem om dessa lärare vet om någon elev deltog i 
studien. Det skulle också kunna vara en anledning till att inte fler elever ville anmäla sig, när 
författarna var där, om de tror att läraren kommer att läsa studien.  Intervjuerna spelades in 
på en iPhone med internetanslutning. Med denna typ av telefon kan filer och annan 
information sparas på andra enheter som är sammankopplade med telefonen. Även detta 
skulle kunna vara ett etiskt problem om intervjuerna sparats på exempelvis en annan dator. 
Detta var dock något författarna till studien var noga med för att det inte skulle ske.  

Något författarna funderat kring efter intervjuerna är att författarna själva representerar ett 
yrke som ägnar sig mycket åt träning och hälsa. Detta skulle kunna medföra att det påverkar 
deltagarnas åsikter då de kan vilja tillfredsställa författarna genom att svara det de tror 
författarna vill höra. Det skulle också kunna resultera i att elever som inte gillar träning 
undviker att anmäla sig för att de tror att författarna är dömande.  

Under arbetets gång diskuterade författarna om en tabell över deltagarna i studien var 
nödvändigt under urval i metodavsnittet. De kom fram till att det skulle bryta mot de etiska 
riktlinjer studien förhöll sig till och valde därför att undvika detta. Om en tabell över vad och 
hur mycket tjejerna tränade användes skulle detta eventuellt kunna lett till att deltagarna 
kunde spåras av utomstående läsare. Detta på grund av att några aktiviteter som tjejerna 
utförde var mer specifika och ovanliga.   

6 SLUTSATS 

Studiens resultat visar att deltagarnas uppfattning om och motivation till fysisk träning kan 
påverkas av kompisar, familj, tränare och kända personer i media. Uppfattningar och 
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motivation kan även påverkas av individens utfallsförväntningar. Deltagarnas uppfattningar 
kan härledas till den socialkognitiva teorin och det ömsesidiga sambandet mellan individ, 
beteende och omgivning. Det kan vara viktigt att ta hänsyn till detta som fysioterapeut i både 
undersökning och behandling för att ge varje individ så bra vård som möjligt. Det finns redan 
mycket forskning inom ämnet men eftersom det fortfarande existerar underskott och 
överskottsbeteende när det gäller träning samt att kroppsideal varierar och kan leda till 
negativa kroppsuppfattningar är det viktigt att forskningen fortsätter.  
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BILAGA A 
Informationsbrev för deltagande i studien om uppfattningar och motivation 
kring fysisk träning  

I dagsläget finns det väldigt lite forskning angående hur unga tjejer uppfattar fysisk träning. 
Detta är viktigt för att fysioterapeuter ska få kunskap om hur man kan bemöta unga kvinnor 
och kunna rekommendera fysisk träning på ett bra sätt.  

Härmed tillfrågas du om deltagande i denna studie som vill undersöka din 
uppfattning och motivation till fysisk träning. Anledningen till att just du tillfrågas är att du 
går tredje året på gymnasiet på en av de gymnasieskolor som ingår i studien. Du har även 
gjort en frivillig anmälan om att vara med i studien där vi då fick tag på dina uppgifter så att 
utskicket kunnat ske. 

Studien går ut på att undersöka uppfattningar. Intervjun kommer att ske med ljudinspelning 
och tar cirka 30-60 minuter. Inspelningen kommer ske på en telefon och förvaras säkert 
under hela arbetet. Efter intervjun kommer vi skriva ut intervjun i text (transkribering). När 
arbetet transkriberas kommer alla personuppgifter tas bort. Texten kommer att analyseras 
och skrivas in i examensarbetet. Ingen utomstående kommer att ha insyn eller tillgång till 
texten men den kan komma att visas för examinatorn vid behov. Efter att arbetet har blivit 
godkänt av examinatorn kommer allt inspelat material raderas.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande i studien utan motivering.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Frida Höllgård , fysioterapeutstudent Hanna Salomonsson, fysioterapeutstudent 

Frida.hollgard@hotmail.com   hanna.salomonsson@hotmail.com  

076-1333131     070-9901047  

Charlotta Thunborg, handledare  

Charlotta.thunborg@mdh.se 

021-101488 

Jag godkänner mitt deltagande i studien 

Signatur………………………………………………………………………………. 

Namnförtydligande………………………………………………………………………………. 
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BILAGA B INTERVJUGUIDE 
Bakgrundsfrågor: 

- Ålder? 
- Egen fysisk träning/inte träning? 
- I lag eller ensam? 
- Vilken typ av träning (kondition, styrketräning, extremsport osv.)? 
- Hur ofta? 
- Hur många år har du tränat det du gör?  

Grundfrågor: 

- Kan du beskriva vad du anser som fysisk träning? 
- Beskriv vad du tror påverkar vad du tycker om träning.  
- Beskriv vad det är som gör att du tränar/inte tränar? 
- Hur påverkas du av andra som tränar? 
- Vilka resultat önskar du att du får av träning?  

 

Följdfrågor: Vad är det som gör att du tycker så? Vad menar du? Hur tänker du då? Hur känner 
då?
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