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”Man hinner ju det man vill” 
Faktorer som möjliggör regelbunden motion på en hälsofrämjande nivå - 
en kvalitativ studie 
 
SAMMANFATTNING 
 
Inledning: Trots gällande rekommendationer om minst 30 minuters fysisk aktivitet per dag är 
många människor inte tillräckligt fysiskt aktiva. Endast 30 procent av kvinnorna och 23 
procent av männen motionerar två gånger per vecka. Tidigare studier visar på vilka hinder 
som finns för regelbunden motion, även möjliggörande faktorer har studerats men inte i 
samma utsträckning.   
Syfte: Att beskriva faktorer som möjliggör motion hos vuxna på en hälsofrämjande nivå.  
Metod: Studien genomfördes som semistrukturerade intervjuer med sex personer. 
Intervjuerna analyserades med manifest innehållsanalys.  
Resultat: Fem subkategorier växte fram genom analys av det manifesta innehållet: ”Har 
tidigare motionsvana”, ”Tillgång till socialt stöd”, ”Viktigt med tillgänglighet”, ”Önskan om 
självförbättring” och ”Förmåga att prioritera träning”. Dessa bildade sedan tre 
huvudkategorier ”Tidigare motionsvana”, ”Yttre betingelser” samt ”Inre betingelser”. 
Konklusion: Att ha varit fysiskt aktiv som barn eller tonåring är av stor betydelse när det 
gäller förmågan att motionera regelbundet i vuxen ålder. Socialt stöd, framför allt i form av en 
förstående familj, och egen vilja är två andra viktiga faktorer som framkom i studien. Studiens 
resultat tyder på att en stor del av det hälsofrämjande arbetet bör läggas på barn och 
tonåringar i skola och på fritiden. 
Nyckelord: Möjliggörande, hinder, motion, hälsofrämjande nivå. 
 

 



”There’s time for what you choose” 
Factors enabling regular exercise on a health promoting level – a 
qualitative study 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: Despite current recommendations of 30 minutes of daily physical activity 
many people are not physical active enough. Merely 30 percent of the women and 23 percent 
of the men exercise twice a week. Previous studies indicate barriers to exercise on a regular 
basis, facilitators have not been studied to the same extent. 
Aim: To describe factors that enable regular exercise for adults on a health promoting level. 
Method: The study was carried out as semi-structured interviews with six persons. The 
interviews were analysed recording to manifest content analysis research approach. 
Results: Five subcategories evolved through analysis of the manifest content: “Previously 
habit of exercise“, “Asset of social support”, “Importance of accessibility”, “Desire of self-
improvement” and “Ability to prioritise exercise”. These subcategories formed three 
categories; “Previously habit of exercise”, “External stipulations” and “Internal stipulations”. 
Conclusion: To have been physical active as a child or teenager is of great importance when 
it comes to ability to exercise on a regular basis as an adult. Social support, especially when it 
comes to an understanding family, and one’s own will are two other important factors that 
emerged in this study. The results of the study indicate that a great part of health promoting 
activities ought to be put on children and teenagers in school and at their leisure time. 
Key words: Enablers, barriers, exercise, health promoting level. 
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INLEDNING 
Fysisk aktivitet kan definieras som all typ av rörelse som ger en ökad energiförbrukning. 
Hälsofrämjande fysisk aktivitet är all fysisk aktivitet som förbättrar hälsan och den fysiska 
kapaciteten utan att göra skada eller utgöra en risk. Motion kan definieras som en planerad 
eller strukturerad fysisk aktivitet som syftar till att förbättra eller upprätthålla en eller flera 
komponenter av fysisk kondition (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). 
 
År 2001 presenterade Svenska Läkarsällskapet en ny svensk rekommendation för fysisk 
aktivitet för vuxna. I likhet med internationella riktlinjer rekommenderar man minst 30 
minuters fysisk aktivitet på minst en måttligt intensiv nivå varje dag motsvarande en extra 
energiförbrukning på 150 kilokalorier (Pate, Pratt, Blair, Haskell, Macera & Bouchard, 1995). 
Den rekommendationen står än så länge fast trots att det år 2007 kom en uppdaterad 
rekommendation för fysisk aktivitet från American College of Sports Medicine och American 
Heart Association (Haskell, Lee, Pate, Powell, Blair, Franklin, Macera, Heath, Thompson & 
Bauman, 2007). Där rekommenderar man att för att främja och bibehålla hälsa ska vuxna i 
åldern 18 till 65 år utöva måttlig aerobisk fysisk aktivitet minst 30 minuter fem dagar i veckan 
eller högintensiv aerobisk fysisk aktivitet minst 20 minuter tre dagar i veckan. Det är möjligt 
att utföra en kombination av intensiteterna för att nå upp till rekommendationen. Till exempel 
kan en person gå raskt i 30 minuter två gånger under en vecka och jogga 20 minuter två andra 
dagar. Fysisk aktivitet på måttlig intensitet kan jämställas med en rask promenad som 
märkbart ökar pulsen. Aktiviteten kan utföras i omgångar om tio minuter tre gånger på en dag 
och därigenom kan man nå upp till de rekommenderade 30 minuterna. Det minimum av fysisk 
aktivitet som krävs för att uppnå hälsovinster är aktiviteter med måttlig eller hög intensitet 
som förbrukar 150 kilokalorier per dag eller ca 1000 kilokalorier i veckan. Tiden för att 
förbruka 150 kilokalorier per dag beror på aktivitetens intensitet, ju högre intensitet desto 
mindre tid går följaktligen åt (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). 
 
En stor del av flera länders sjukvårdskostnader går i dag till utgifter i samband med tillstånd 
relaterade till brist på fysisk aktivitet eller fetma. Kostnaderna för hjärt- och kärlsjukdomar är 
i Sverige ca 20 miljarder och för övervikt, fetma och dess följdsjukdomar cirka sex miljarder i 
form av sjukskrivningar, sjukfrånvaro och förtidspensioneringar (Hultgren, 2002). 
 
Fysisk aktivitet är en underskattad friskfaktor. Av den svenska befolkningen över 30 år är 
cirka 75 procent inte tillräckligt fysiskt aktiva (Hultgren, 2002). Varannan person i vuxen 
ålder och cirka tre av fyra i åldern 50-60 år har en dokumenterad ökad risk för en för tidig död 
på grund av bristande kondition. Fysisk inaktivitet kan också öka risken för hjärtinfarkt, 
stroke, höga blodfetter, högt blodtryck, typ 2 diabetes, benskörhet och vissa cancerformer, 
däribland tjocktarmscancer. Dessutom har fysisk inaktivitet stor betydelse för uppkomsten av 
övervikt och fetma. Graden av fysisk aktivitet hör också ihop med individens självupplevda 
hälsa och livskvalitet (Hultgren, 2002). 
 
Motionsvanor bland svenska män och kvinnor har studerats i en undersökning av 
levnadsförhållanden, den så kallade ULF-studien (SCB, 2004). Sedan 1980-talets början har 
regelbunden motion blivit vanligare bland både män och kvinnor, 59 respektive 64 procent 
motionerar regelbundet minst en gång i veckan och ungefär 30 procent av befolkningen 
motionerar då och då. En högre andel av kvinnorna än av männen säger sig motionera två 
gånger per vecka, 30 respektive 23 procent, medan fler män än kvinnor utövar kraftig 
regelbunden motion minst två gånger i veckan, 20 procent mot 15. Betydande skillnader i 
motionsvanor finns mellan olika socioekonomiska grupper. Bland kvinnor är skillnaden 
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mellan tjänstemän och icke facklärda 21 procent, till fördel för tjänstemännen, när det gäller 
hur många som motionerar regelbundet minst en gång i veckan. Variationen i motionsvanor 
mellan storstadsområden och övriga Sverige är och har de senaste 20 åren varit relativt små. 
Regelbunden motion en gång per vecka är något vanligare bland sammanboende än bland 
ensamstående. I gruppen av män som aldrig motionerar har skillnaden mellan sammanboende 
och ensamstående minskat till knappt några skillnader alls år 2002 medan skillnaden för 
kvinnor snarast har ökat (SCB, 2004). 
 
I Storbritannien är befolkningen i huvudsak inaktiv trots de kända fördelarna med 
regelbunden motion (Williams, Hendry, France, Lewis & Wilkinson, 2007). För att påverka 
detta har man arbetat med förskriven motion. En systematisk översikt av ett antal studier om 
förskriven motion i Storbritannien har visat att vad som behövs för att få den här modellen att 
fungera, det vill säga att få befolkningen att motionera regelbundet, är att ta sig an de hinder 
för motion som beskrivs av deltagarna i studierna. Hindren är bland annat dåligt socialt stöd, 
svårigheter att ta sig tid, dålig kroppsuppfattning, brist på självförtroende och olämpliga 
öppettider på träningsställena. 
 
Oavsett hur starkt människor tror på att fysisk aktivitet är bra för hälsan så finns det många 
hinder som står i vägen när det gäller att bli fysiskt aktiv, vidmakthålla regelbunden fysisk 
aktivitet eller återuppta aktivitet efter ett avbrott (Booth, Bauman, Owen & Gore, 1997). I en 
enkätstudie på 2298 vuxna i Australien framkom hinder som otillräckligt med tid, bristande 
motivation och ansvar för barn. Samma studie visar att det stöd deltagarna önskar för att bli 
fysiskt aktiva varierar mellan åldersgrupperna. De äldsta deltagarna vill ha råd från 
professionella hälsoarbetare medan de yngre önskar att få träna i grupp. Kostnaden, vädret 
och personliga skäl hör också till de vanligaste anledningarna till inaktivitet bland Australiens 
invånare (Salmon, Owen, Crawford, Bauman & Sallis, 2003).  
 
Under åren 2000 till 2001 studerade Nationella Institutet för Folkhälsa i Norge 2709 kvinnor 
och 2212 män i åldrarna 75, 60, 45, 40 och 30 år. Frågeformulär användes för att få fram vilka 
hinder som fanns för fysisk aktivitet, hur fysiskt aktiva deltagarna var samt hur redo de var att 
bli fysiskt aktiva. Studien fick fram hinder inom fyra områden: praktiska hinder, 
känslomässiga hinder, hinder relaterade till hälsa och brist på tid och energi. Praktiska hinder 
är de hinder som har minst betydelse totalt men för kvinnor är praktiska och känslomässiga 
hinder signifikant kopplade till engagemang i fysisk aktivitet. Resultatet av denna studie visar 
på skillnader både mellan kön och mellan åldrar vad gäller upplevda hinder. Kvinnorna i 
studien upplever ett högre antal hinder än männen (Sörensen & Gill, 2007). 
 
För att utforska möjliggörare, hinder och strategier som bidrar till fysisk aktivitet gjorde Nies, 
Vollman och Cook (1997) en kvalitativ studie på 16 kvinnor vilka intervjuades i två 
fokusgrupper och resultatet analyserades med innehållsanalys. Viktiga möjliggörare som kom 
fram i analysen är socialt stöd, anpassningsbart schema, självförbättring, stödjande miljö och 
individuella faktorer. Stora hinder är bristande stöd från familjen, svårpåverkat schema, 
konsekvenser av träning, hinder i miljön och individuella hinder. Socialt stöd omfattar de tre 
undergrupperna: ansvarsskyldighet, det vill säga att någon räknar med att man ska göra något, 
stödjande familj samt professionellt stöd. Anpassningsbart schema handlar om arbetsrutiner, 
tidsplanering och utbud av träningsmöjligheter. Viktnedgång, minskad stress och personligt 
nöje sammankopplas med självförbättring och stödjande miljö handlar om miljön hemma och 
på jobbet, vädret och kommunala resurser utanför hemmet. Den sista möjliggöraren är 
individuella faktorer som beskrivs som eget kunnande, åtagande, motivation och 
kroppsuppfattning (Nies, Vollman & Cook, 1997).  
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Kvinnor i större utsträckning än män tränar för att få viktkontroll och stämningsförbättring 
(Tiggemann & Williamson, 2000). Att träna för att få bättre viktkontroll är kopplat till låg 
självkänsla medan att träna för bättre hälsa och fysik hänger samman med ökad självkänsla. 
Ett negativt samband finns mellan mängden träning och nöjdhet med kroppen samt 
självkänsla hos unga kvinnor. Ju lägre självkänsla och mindre nöjdhet med kroppen desto mer 
tränar de unga kvinnorna. Connell (1995) menar att sport och idrott skapar kroppsideal som 
fokuserar på maskulinitet, styrka och tuffhet medan Fagrell och Nilsson (1998) anser att den 
svenska skolidrotten har skapat ideal som betonar manlighet och fysisk styrka och där kvinnor 
osynliggjorts eller underordnats vilket innebär att kroppsidealen har genuskodats. 
 
Flera artiklar har skrivits om potentiella miljöbetingade förutsättningar för fysisk aktivitet 
(Wendel-Vos, Droomers, Kremers, Brug & van Lenthe, 2007). I en systematisk översikt av 47 
stycken av dessa visar sig socialt stöd och att ha en träningspartner vara starkt associerade 
med fysisk aktivitet som promenader, cykling, måttlig till hög fysisk aktivitet och 
fritidsaktiviteter i allmänhet. Tillgång till utrustning för fysisk aktivitet är också starkt kopplat 
till hög fysisk aktivitet. För både män och kvinnor är socialt stöd positivt kopplat till fysisk 
aktivitet. Översikten har endast studerat artiklar om fysisk aktivitet på fritiden eftersom 
hälsofrämjande insatser inte är tillämpbara på fysisk aktivitet i arbetslivet. 
 
I syfte att fastställa sambandet mellan social uppmuntran kontra sociala restriktioner och 
fysisk aktivitet genomförde Gabriele, Walker, Gill, Harber och Fisher (2005) en 
enkätundersökning bland 267 deltagare i åldrarna 18 till 79 år från universitet, 
campusorganisationer och hälsoklubbar. Studien visar på att social uppmuntran är signifikant 
positivt korrelerat till träningsbeteende och träningsmotivation, ett åtagande baserat på egen 
vilja, medan sociala restriktioner endast är korrelerat till ett åtagande baserat på måsten men 
däremot inte till ett träningsbeteende. 
 
När fördelarna överväger hindren lyckas deltagarna i ett promenadprogram i större 
utsträckning nå sitt mål på 90 minuters promenad per vecka (Nies & Motyka, 2006). 
Kvinnorna i programmet är mellan 30 och 60 år och är friska men inaktiva. De faktorer som 
deltagarna i studien anser till största del hjälpte dem att nå målet är att ta sig tiden, lösa 
problem, egen motivation och stöd från familj och vänner. Studien av programmets resultat 
gjordes som en sekundär analys av anteckningar från telefonrådgivning som åtgärd. Innehållet 
i anteckningarna analyserades deduktivt. Resultatet delades upp i faktorerna: fördelar, 
hinder/risker, omstrukturering, socialt stöd, träningseffektivitet, förhindrat återfall och 
upprätthållande. När det gäller upprätthållande framkommer två områden, integration av 
fysisk aktivitet i livsstilen och improvisation. Förutom att nå målet på 90 minuters promenad 
per vecka rapporterar kvinnorna andra fördelar som god fysik, mental och känslomässig 
tillfredsställelse och stressreducering. Även en del hinder kommer fram som till exempel 
personliga och/eller yrkesmässiga åtaganden, väder, skador och sjukdom samt psykosociala 
faktorer (Ibid). 
 
 
SYFTE 
Syftet med den här studien är att beskriva faktorer som möjliggör motion för vuxna på en 
hälsofrämjande nivå. 
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METOD 
Design 
Den här studien har en kvalitativ design med intervju som datainsamlingsmetod. Intervju som 
metod valdes för att få en beskrivning av informanternas erfarenheter av faktorer som 
möjliggör motion för dem. Enkät valdes bort som metod då den inte skulle ha gett en djupare 
beskrivning av faktorerna. En kvalitativ ansats valdes för att kunna beskriva egenskaper och 
kvalitéer i det som studerades. Motsatsen hade varit kvantitativ ansats om förekomst och 
frekvens hade varit i fokus (Widerberg, 2002).  
 
Urval 
Informanterna söktes genom anslag på tre träningslokaler i Sundsvall: Friskis&Svettis, Helex 
och Orkopeden, som är en träningslokal för personal på länssjukhuset Sundsvall – Härnösand, 
se bilaga 1. Anslagen sattes upp efter överenskommelse med ansvarig för respektive 
verksamhet. Av anslagen framgick att för att vara aktuella för intervju skulle informanterna 
motionera 45-60 minuter minst två gånger per vecka. Informanterna fick anmäla sig själva per 
telefon eller e-post till författaren. Eftersom fler än de som har intervjuats anmälde sitt 
intresse valdes informanterna ut utifrån kön och ålder för att få en så heterogen grupp som 
möjligt. De som inte blev utvalda till intervju meddelades detta. För att få en mer heterogen 
grupp rekryterades en informant via en kollega som kände till studien. 
 
Presentation av informanterna 
Gruppen av informanter bestod av tre kvinnor och tre män i åldrarna 25 till 63 år. Fem av dem 
var yrkesverksamma och en var sjukpensionär. Av de fem som arbetade var två 
undersköterskor, en sjuksköterska, en var medicinsk sekreterare och en var skogstjänsteman. 
En informant var ensamstående med två hemmaboende barn, två var gifta och hade 
hemmaboende barn, två var gifta och hade vuxna barn och en var sambo utan barn. 
Informanterna motionerade två till fyra gånger per vecka i 45 minuter till två timmar. Alla 
motionerade minst två gånger per vecka året runt. Val av fysisk aktivitet varierade men 
frekvens och intensitet var i stort sett de samma året runt. Aktiviteterna som informanterna 
utövade var bland annat jympa, power walking, promenader, styrketräning och joggning.  
 
Datainsamlingsmetod 
Studien genomfördes som semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide som skapats 
av författaren, se bilaga 2. Enligt Starrin och Svensson (1994) kan forskaren genom intervjuer 
försäkra sig om att det som ska avhandlas verkligen blir avhandlat. En risk med metoden är 
dock att intervjuaren sätter gränser för innehållet i informantens svar genom korrigeringar av 
felaktigheter (Ludvigsson, 2002). Intervjuerna med de sex informanterna gjordes av 
författaren själv. Informanterna intervjuades på olika platser så som författarens arbetsplats, 
informanternas arbetsplats respektive i Friskis&Svettis lokaler. Intervjuerna spelades in på 
ljudband och skrevs därefter ut ordagrant av en sekreterare på författarens arbetsplats för att 
spara tid. Intervjuerna var mellan 25 och 45 minuter långa. På grund av tekniska problem vid 
den sjätte intervjun blev inte de sista fem minuterna av intervjun inspelade. Intervjun har ändå 
tagits med i analysen eftersom de viktigaste frågorna redan hade avhandlats. Inför 
intervjuerna informerades informanterna skriftligt om att deras deltagande var frivilligt och att 
de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien och informanternas medgivande 
dokumenterades skriftligt, se bilaga 3. Informanterna fick erbjudande om att ta del av studiens 
resultat om så önskades. 
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Analysmetod 
Intervjuerna i studien analyserades med innehållsanalys. Innehållsanalys är en metod för att 
generera kunskap utifrån ett insamlat material. Metoden fokuserar på informanten och 
sammanhanget och tar hänsyn till vad som är manifest, det vill säga de synliga, påtagliga 
delarna, och vad som är latent, en tolkning av den underliggande meningen i texten 
(Graneheim & Lundman, 2004). För den här studien valdes manifest innehållsanalys av 
intervjumaterialet. Intervjuerna lästes igenom av författaren ett antal gånger för att få ett 
helhetsgrepp om innehållet. Innehållet delades sedan upp i meningar eller fraser som därefter 
bildade de meningsbärande enheterna. De meningsbärande enheterna kondenserades för att få 
fram essensen i innehållet. Utifrån de kondenserade och de meningsbärande enheterna togs 
koder fram, se figur 1. Koderna skrevs på små lappar som sedan lades ihop i olika 
sammansättningar för att därigenom hitta subkategorierna. Efter att ett antal varianter på 
sammansättningar prövats lades koderna slutligen ihop till fem subkategorier. Framtagningen 
av subkategorierna gjordes delvis med bistånd från en kollega. Subkategorierna bildade 
därefter tre huvudkategorier. Cavanagh (1997) beskriver metoden som att destillera ner orden 
till färre innehållsrelaterade kategorier där man antar att ord och fraser som klassificeras i 
samma kategori har samma innebörd. Syftet med att skapa och definiera kategorier är att 
tillhandahålla ett sätt att beskriva fenomenet som granskas, öka förståelsen för fenomenet 
samt att generera kunskap. 
 
 
MENINGSBÄRANDE ENHET KONDENSERAD ENHET KOD 
Ja, det vet jag ju att måndag och 
onsdag gör jag det. Det behöver jag 
inte tänka på utan det gör jag jämt.  
Det är väldigt sällan man hoppar över. 

Har gjort träningen till en rutin. Rutin för träning. 

Figur 1. Exempel på meningsbärande enhet, kondensering och kodning. 
 
 
Etiska överväganden 
Studien ska beakta de grundläggande etiska principerna om autonomi, att göra gott, att inte 
skada och om rättvisa (Sykepleiernes samarbeid i Norden 2003). Autonomiprincipen 
säkerställs genom ett informationsbrev till informanterna där de informeras om att deras 
deltagande är frivilligt, att de när som helst kan lämna studien och att deras uppgifter kommer 
att avidentifieras. Allt för att respektera informanternas integritet. Tanken med studien är att 
resultatet ska kunna möjliggöra regelbunden motion för dem som ännu inte hittat ett sätt att 
göra motion till en vana. Studien ska inte kunna skada någon av informanterna då den handlar 
om att lyfta fram positiva egenskaper hos dessa. För övrigt kommer resultatet att användas till 
fördel för andra. Genom att ha en så heterogen grupp av informanter som möjligt tillgodoses 
denna princip. Resultatet av studien ska kunna användas till att möjliggöra regelbunden fysisk 
aktivitet för dem som har svårast att upprätta och bibehålla regelbundna motionsvanor. 
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TIDIGARE 
MOTIONSVANA 

YTTRE BETINGELSER INRE BETINGELSER 

Har tidigare 
motionsvana 

Tillgång till 
socialt stöd 

Viktigt med 
tillgänglighet 

Önskan om 
självförbättring 

Förmåga att 
prioritera träning 

Började som barn  Fick träningsråd av 
en bekant 

Lågt pris är viktigt Motiveras av 
välbefinnande 

Träning tar tid 

Började som 
tonåring 

Fick professionella 
träningsråd 

Träna det som är 
roligt 

Upplevelse av 
välbefinnande 

Bestämde sig för 
att börja motionera 
 

Började som 
barn/tonåring 

Barnen kan klara 
sig själva 

Mindre folk på 
träningsstället ger 
effektivare träning 

Mår bättre fysiskt Tid finns alltid 
 

Började som vuxen  Priset är avgörande Blir friskare Ta beslut om att 
börja 

 Sociala biten är 
viktig 

Promenader är 
lättillgänglig 
träning 

Mår bra fysiskt Välj träning 
framför annat 

 Familjen förstår  Förfall fysiskt och 
psykiskt 

Vill man något tar 
man sig tid 

 Viktigt med en 
träningspartner 

 Mår bättre psykiskt Har inga andra 
måsten 

 Familjen förstår  Kan äta mer Ingen annan kan 
göra det åt dig 

 Dåligt stöd från 
maken försvårar 

 Äter bättre Tvinga sig själv i 
början  

    Lova inget 
 Dåligt stöd från 

familj och 
arbetskamrater 
försvårar 

 Ser bättre ut Sätt upp mål 

 Fel start ger 
negativ erfarenhet 

 Vill se bra ut Schemalägg 
träningen 

 Får lära av sina 
misstag 
 

 Vill må bra Fasta tider för 
träning 

 Brist på rådgivning 
kan göra att man 
misslyckas 

 Viktnedgång Rutin för träning 

   Belöna dig själv Utnyttjar 
friskvårdstid på 
jobbet 

    Tränar under 
barnets aktivitet 

    Tog med barnen 
med på träning 

    Tränar i anslutning 
till arbetstid 

 
Figur 2.  Koder, kategorier och subkategorier som beskriver möjliggörande faktorer för regelbunden 
motion. 
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RESULTAT 
Efter innehållsanalys av de sex intervjuerna framkom fem subkategorier och tre 
huvudkategorier som beskrev det manifesta innehållet. Subkategorierna blev ”Har tidigare 
motionsvana”, ”Tillgång till socialt stöd”, ”Viktigt med tillgänglighet”, ”Förmåga att 
prioritera träning”samt ”Önskan om självförbättring” och huvudkategorierna blev ” Tidigare 
motionsvana”, ”Yttre betingelser” och ”Inre betingelser”, se figur 2. 
 
Tidigare motionsvana 
Majoriteten av informanterna i den här studien visade sig ha det gemensamt att de hade varit 
fysiskt aktiva eller motionerat redan som barn och tonåringar. Vad man gjorde för att vara 
aktiv kunde till exempel vara att spela knattefotboll, cykla, styrketräna eller åka skidor.  
 

”Jag tänkte säga jag har väl alltid tyckt om och rört på mig. Om jag säger så då och 
hållit igång. Åkt skidor som liten, skidtävlig och sånt där va. Hållit på med lite 
orientering i av och till i hela mitt liv tänkte jag säga, ja. Och.. ja. Så länge tillbaka jag 
kan minnas.” (Intervju 4) 

 
De som började motionera som barn eller tonåringar motionerade inte kontinuerligt fram till 
vuxen ålder utan gjorde av olika anledningar uppehåll vissa perioder. För någon var det i 
samband med barnafödande och för någon i samband med skada eller sjukdom. Uppehållens 
längd varierade från ett par år till åtta år. Träning i rehabiliterande syfte räknades inte av 
informanterna som motion eller träning, vilket gjorde att perioderna av rehabilitering 
betraktades som uppehåll. 
 

”Kanske lite när min dotter var mindre så höll jag inte på och man var ute och gick och 
lekte med henne och sånt här och åkte skridskor när hon åkte skridskor och så men inte 
någon regelbunden motion så då heller.” (Intervju 3) 

 
Endast en informant började motionera som vuxen i 40-års ålder och började då promenera. 
Innan dess hade hon inte känt något behov av att röra på sig eftersom hon inte tyckte att hon 
behövde gå ner i vikt. 
 

”Jag kände bara att jag måste röra på mig, att jag måste komma ut. Jag var inne hela 
dagarna och måste komma ut och då var det liksom att gå, det var första steget.” 
(Intervju 2) 

 
Yttre betingelser 
Kategorin ”Yttre betingelser” växte fram ur subkategorierna ”Socialt stöd” samt ”Viktigt med 
tillgänglighet”. Under intervjuerna beskrevs olika förutsättningar som behövde vara uppfyllda 
för att informanterna skulle kunna motionera regelbundet på ett smidigt sätt. 
Förutsättningarna omfattade såväl andra personer som fysisk miljö och ekonomi.  
 
Tillgång till socialt stöd 
I den här kategorin beskrev informanterna olika former av stöd. Stödet kunde vara från 
familjen i form av att make/maka tog hand om barnen, att barnen var så stora att de kunde 
vara ensamma ett tag eller att make/maka tog hand om en del av hushållsarbetet. Det var 
också viktigt att någon annan i familjen motionerade, vilket underlättade förståelsen för att 
informanten lade tid på motion.  
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Att ha en träningspartner var en viktig faktor för flera av informanterna. Träningspartnern 
kunde vara en kompis eller någon i familjen. Uppgiften för träningspartnern varierade. I några 
fall var träningspartnern den som introducerade informanten i en viss sorts träning, en 
träningspartner tog med informanten till träningsstället och stod för instruktionerna. I vissa 
fall var arbetskamraterna ett bra stöd i form av träningspartner. 
 

”Ja, det är ju bra att vara två så man kan dra ut varandra för så hade jag förut när vi 
löptränade mycket när vi sprang tjejmilen. Den sprang vi i 20 år här på jobbet, då går 
det ju lättare. Är det så att man vill dra sig undan och hoppa över så är det någon 
annan som kommer och säger till att man ska ut. (Intervju 3) 

 
Ingen av informanterna som började motionera som barn hade fått några professionella 
träningsråd. Endast den informant som började i vuxen ålder hade fått detta men endast efter 
att själv ha efterfrågat råd. Brist på råd från någon professionell gjorde att informanterna fick 
lära av sina misstag. De manliga informanterna tränade inte i någon gruppverksamhet utan 
hade bland annat valt individuell träning på gym som sin verksamhet. Kvinnorna i studien 
tränade både individuellt och i grupp. Den sociala biten i träningen beskrevs som väldigt 
viktig när man inte var yrkesverksam. Här betonades behovet av att komma ut bland folk och 
att komma hemifrån. 
 

”Eftersom jag inte hade råd att gå på gym då så fick man träna hemma och det är ju 
inte lika roligt för den sociala biten att prata med folk och såhär. Det är ju tråkigare att 
träna hemma, det är roligare att träna bland folk.” (Intervju 1) 

 
Viktigt med tillgänglighet 
Studien visade på att möjligheten att motionera måste vara lättillgänglig när det gäller 
lokalisation, öppettider, pris och val av aktivitet. Promenader ägnade sig alla informanterna åt 
men i olika utsträckning. Promenader i form av power walking kunde vara den huvudsakliga 
träningen medan promenader med hunden en timme varje dag inte betraktades som motion. 
Gå kan man alltid göra ansåg informanterna, det enda som kunde hindra dem var svår halka. 
Tillgång till träningslokal eller träningsredskap på arbetet underlättade också både vad gäller 
lokalisation och pris. Att kunna träna när man vill på dygnet var också viktigt. Priset på ett 
träningsställe påverkade till viss del vad man valde att träna. Lågt pris eller gratis på arbetet 
var avgörande för valet av träningsställe. Trots detta kunde ett dyrare ställe vara ett alternativ 
för att få möjlighet att träna vid den tidpunkt och den aktivitet som föredrogs. Att det inte var 
för mycket folk på träningsstället var av betydelse för det kunde påverka möjligheten att träna 
på ett planerat sätt. 
 

”Dom är ju några styrkelyftare som tränar där men det är som ett vanligt gym också så 
att det är ju.. Det är väl mest billigt. Det har ju lite stämpel av att vara så här att alla 
ska vara jättestora och träna hårt och sådär men det är ju mest att det är billigt.” 
(Intervju 5) 
 
”Jag har löst kort, autogiro per månad, och jag tror det kostar 320 kronor i månaden. 
Jag tycker att det är dyrt. Jag har ju tillgång till alla pass och till träningslokal.”  
(Intervju 2) 
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Inre betingelser 
Kategorin ”Inre betingelser” växte fram ur subkategorierna ”Önskan om självförbättring” 
samt ” Förmåga att prioritera träning”. De inre betingelser som framkom i intervjuerna 
handlade om personliga egenskaper och förmågor. Både de egenskaper och förmågor som 
informanterna redan hade och de som var önskvärda att uppnå.  
 
Önskan om självförbättring 
Begreppet självförbättring omfattade i den här studien att må bättre, att se bättre ut och att 
känna sig bättre. Informanterna beskrev att må bättre fysiskt som att bli starkare och orka mer. 
Att bättre stå emot sjukdomar och att förhoppningsvis få ett längre liv ingick i detta. 
Hälsovinster genom bättre värden när det gäller blodsocker och blodfetter var också en del i 
att må bättre fysiskt. 
 

”Man mår bättre, man lever förmodligen längre, ja allting går ju lättare.” (Intervju 6) 
 
Den psykiska hälsan hos informanterna påverkades genom att de blev piggare, gladare, 
mindre stressade och orkade mer mentalt. Att orka mer gjorde att de hann med mer saker och 
inte behövde prioritera bort så mycket. 
 

”Får jag åka och träna så är jag på bättre humör. Då känner jag för att få komma ut 
istället för att vara hemma och må halvdåligt.” (Intervju 1) 
 
”Inte lika kinkig och grinig och trött och sådär stressad utan gladare. Jag tror min 
omgivning uppfattade mig gladare.” (Intervju 2)  

 
Träningen måste vara rolig för att man ska vilja fortsätta och man måste ha möjlighet att 
prova olika aktiviteter för att hitta det man tycker om att göra. 
 

”Ja, man måste ju hitta någonting som är roligt, som man tycker om. Det är viktigt. 
Sedan ger det sig själv tror jag.” (Intervju 3) 

 
Vikten är något som flera informanter tog upp men av olika anledningar. Antingen så fanns en 
önskan om att få mer muskler för att inte vara så extremt smal eller en önskan om att bli av 
med några kilo som smugit sig på efter en graviditet. Ingen av de kvinnliga informanterna 
talade om att de ville förändra sin vikt för att vara smala eller snygga. Det var däremot tydligt 
uttalat bland de manliga informanterna. Att vara vältränad och inte vara överviktig var väldigt 
betydelsefullt för dem. 
 

”Nej, det är ju roligare och vara grov än att vara klen och.. Det är ju fult och vara tjock 
liksom.” (Intervju 5) 
 
”Jag gick ju ner nio kilo då i samband med att jag bröt axeln och fick lite andra 
problem då var jag ju riktigt vältränad va, och med mina mått mätt då och då gick man 
ner nio kilo liksom helt från scratch va, och året före det hade vi åkt till Thailand va och 
nu känns det på nåt vis då har man ett mål och komma tillbaks till Thailand där det är 
baddräkter, vältränad. Man kan inte sticka under stolen med att det är som en liten 
driv.” (Intervju 6) 

 
Att motionera regelbundet kopplades också av informanterna till att kunna äta mer och att äta 
bättre. Motionen gjorde dem hungrigare och för att tillfredsställa hungern blev de tvungna att 
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tänka på vad de äter. Utifrån att de förbrände fler kilokalorier genom motionen fick och måste 
de dessutom äta mer, vilket beskrevs som positivt. Att kunna äta mer kan vara ett sätt att 
belöna sig själv. Belöning för den ansträngning man gör när man motionerar anser 
informanterna vara viktigt för att kunna fortsätta motionera. De belöningar informanterna fick 
kunde vara mat eller något annat materiellt eller en känsla. Känslan beskrevs som 
välbefinnande, vilket motiverade till fortsatt motion.  
 

”Jag skulle bara vilja förmedla känslan av den belöning man får. Man får en 
omedelbar belöning, den känslan skulle jag vilja förmedla. Kunde jag förmedla den så 
skulle jag få med mig alla mina arbetskamrater.” (Intervju 2) 

 
Förmåga att prioritera träning 
Tydliga rutiner och ett fast schema för när man ska motionera var av stor vikt för 
informanterna och det var också det tydligaste rådet informanterna vill ge till dem som ännu 
inte har börjat motionera. Informanterna hade tydliga rutiner för sin motion vare sig den 
utfördes på fritiden eller på friskvårdstid under arbetstid. Utnyttjandet av friskvårdstid var 
olika i gruppen. Om arbetstiden var förlagd till dag- eller kvällstid så användes friskvårdstiden 
medan nattarbete gjorde det omöjligt att dra nytta av den förmånen.  
 

”Jag har haft samma timme, torsdag efter lunch i 20 år tror jag.”  (Intervju 4) 
 
Det framgick tydligt i intervjuerna att informanterna var medvetna om att träning tar tid men 
de ansåg att vill man göra något tillräckligt mycket så tar man sig tiden, det vill säga att man 
prioriterar motion. Ett sätt att spara tid var att förlägga sin motion i anslutning till arbetstid 
vare sig det var i anslutning till dag-, kväll- eller nattpass. Att träna på egen hand medan något 
av barnen tränade eller att träna tillsammans med barnen var också ett sätt att utnyttja tiden 
effektivt. 
 

”Jag tycker det är skönt och alltså trycka ihop det tidsmässigt, att jag känner att jag får 
så mycket fritid som möjligt men ändå kan träna alldeles innan jobbet för att det inte 
ska kännas som att jag måste förbereda träningen en timma innan och sen träna en 
timma och sen komma hem och duscha för då har det tagit liksom tre timmar av fritiden 
istället för kanske då,  ja mellan en eller två timmar.”  (Intervju 5) 

 
Ingen av informanterna upplevde att de var tvungna att göra avkall på något annat för att klara 
av att motionera regelbundet. Att välja bort en del tv-tittande för att få tid till träning sågs inte 
som någon stor uppoffring av informanterna. 
 
Att prioritera träning handlade för informanterna mycket om egen vilja. De beskrev det i 
termer av att ha tagit ett beslut om att börja träna, att tvinga sig själv i början, att inte ge några 
löften utan att träna för sin egen skull, att inte ha några andra måsten och att det är bara du 
själv som kan göra det. 
 

”Ja, det är väl viljan, att man vill göra det. Det är det man prioriterar.”  (Intervju 3) 
 
”Man får tvinga sig lite i början och bestämma sig, det är väl liksom det är ungefär som 
att sluta röka eller sluta med något annat att det är bara jag själv som kan ändra på det 
och tänka så då.”  (Intervju 4) 
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DISKUSSION 
 
Resultatdiskussion  
Resultatet av den här studien visade på faktorer som kan möjliggöra regelbunden motion. En 
betydande faktor var att det var lättare att vara fysiskt aktiv i vuxen ålder om man har varit det 
redan som barn enligt det som framkom i det här materialet. Två av de andra faktorerna hade 
med yttre betingelser att göra som stöd från andra och tillgänglighet på träning medan två 
faktorer hade att göra med inre betingelser som att man drivs av en önskan om självförbättring 
och att man prioriterar träning. De kategorier som framkom i den här studien återfinns även i 
en studie av Nies et al (1997). De fann kategorierna socialt stöd, anpassningsbart schema, 
självförbättring, stödjande miljö samt individuella faktorer. Flera andra studier har valt att titta 
på hinder för fysisk aktivitet i stället för möjliggörande faktorer. Exempel på hinder kan vara 
dåligt socialt stöd, svårigheter att ta sig tid, dålig kroppsuppfattning, brist på självförtroende 
och olämpliga öppettider på träningsställena (Williams et al, 2007). I det fallet var hindren 
motsatserna till de möjliggörande faktorerna som framkom i den här studien. 
 
Tidigare motionsvana 
I studien hade tidigare motionsvanor stor betydelse för motionsvanorna i vuxen ålder. Detta 
resultat är ingen faktor som har framkommit i någon annan tidigare studie. Inte heller var det 
ett väntat resultat men tidigare motionsvana blev en egen kategori eftersom den framkom så 
tydligt i analysen. Med en så tydlig koppling mellan tidigare motionsvanor och motionsvanor 
som vuxen borde vi lägga våra insatser i folkhälsa på satsningar i skolan och på barns fritid. 
Det finns inga studier på barn och ungdomar där man har mätt deras fysiska aktivitet och 
energiförbrukning däremot finns det en del studier där man har frågat barn och ungdomar om 
hur mycket de tränar (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). Resultaten visar på att både 
andelen som är aktiva i en förening och andelen som har en stillasittande livsstil ökar. År 
2003 var 72 procent av Sveriges 7-14-åringar aktiva i en idrottsförening. I åldern 15-19 år 
sker dock en betydande minskning. Många barn får ändå inte tillräcklig fysisk träning även 
om skolidrotten räknas med. Dessutom finns stora socioekonomiska skillnader i barns 
idrottande. I ULF-studien (SCB, 2004) visar man att inga större förändringar har skett mellan 
åren 1982 till 1999 vad gäller barns organiserade eller spontana träning som kan förklara den 
ökande kroppsvikten. I stället hänförs den till den minskade vardagsmotionen. Bland 11-
åringar är 44 procent av pojkarna och 36 procent av flickorna tillräckligt fysiskt aktiva ur 
hälsosynpunkt men andelen minskar med ökande ålder. Definitionen på fysisk aktivitet ur 
hälsosynpunkt för barn är minst en timme om dagen minst fem dagar i veckan på en nivå där 
pulsen ökar och man blir andfådd (Danielsson, 2003). 
 
Utifrån de ovan angivna rekommendationerna för barns fysiska aktivitet borde arbetet med att 
öka barn och ungdomars fysiska aktivitet vara högt prioriterat för skola och skolhälsovård. 
Skolan ska enligt läroplanen sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom 
ramen för hela skoldagen (Skolverket, 2006). Behovet av fysisk aktivitet för barn och 
ungdomar beskrivs även i folkhälsomål nummer nio (Ågren, 2003) där det sägs att fysisk 
aktivitet i skolan och förskolan är mycket angeläget och att ämnet idrott och hälsa bör syfta 
till att utveckla nya arbetsformer som gör att alla barn blir delaktiga. I Bunkefloprojektet 
(Olsson & Persson, 2008) har man studerat många olika perspektiv på fysisk aktivitet i skolan 
för att kunna komma åt att öka barns vardagsmotion och få fler att bli fysiskt aktiva. Det är 
fullt möjligt att lägga in fysisk aktivitet under skoldagarna i kortare pass om tio minuter då 
och då för att barnen ska få den fysiska aktivitet som de behöver. Det är även viktigt att 
erbjuda motionsidrott till barn och ungdomar. I dagens samhälle blir idrottandet relativt tidigt 
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på tävlingsnivå. Åttaåringar förväntas träna två till tre gånger i veckan och dessutom delta i 
tävlingar. Det verkar som att det för den som inte vill tävla eller kanske inte platsar i laget 
finns små möjligheter till motionsidrottande inom ramen för de organiserade aktiviteterna. 
 
Skolhälsovårdens mål är enligt skollagen att bevara och förbättra elevernas psykiska och 
kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2004). Socialstyrelsen 
anser att skolhälsovården ska följa kunskapsutvecklingen inom det hälsopedagogiska området 
och använda evidensbaserade metoder för att nå framgång i sitt arbete. Till skolhälsovårds - 
personal räknas läkare och sjuksköterska. När det gäller fysisk aktivitet i allmänhet och 
anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med särskilda behov kunde det vara önskvärt 
att återinföra sjukgymnasttjänsten i skolhälsovården för att ha god kompetens inom området. 
Denna sjukgymnast skulle arbeta preventivt i syfte att främja folkhälsan hos barn och 
ungdomar. Förutom arbetet med fysisk aktivitet är det lämpligt att sjukgymnasten arbetar med 
ergonomi för att förebygga belastningsskador hos barnen och ungdomarna. Skolhälsovården 
är att betrakta som skolvärldens svar på företagshälsovård och där ligger ju fokus på 
förebyggande arbete. 
 
Yttre betingelser 
Efter analys av intervjuerna i den här studien bildades huvudkategorin ”Yttre betingelser” 
utifrån tillgången till socialt stöd och vikten av god tillgänglighet. Huvudkategorin kan liknas 
vid de praktiska förutsättningar som Sörensen och Gill (2007) beskriver i sin studie.  
 
Informanterna i den här studien ansåg att stödet från familj och vänner hade stor betydelse för 
deras möjlighet att motionera regelbundet. Samma resultat rapporteras även av Nies, Vollman 
och Cook (1997) och Wendel-Vos et al (2007). Behovet av professionell rådgivning påtalades 
i den här studien liksom i en studie av Booth et al (1997). Flera informanter önskade detta för 
att kunna undvika misstag och skaderisker. En risk med brist på råd som beskrevs var att det 
är lätt att börja motionera på fel sätt om man inte vet hur man ska göra och då kan man bli 
avskräckt från motion, den felaktiga starten kan bli en negativ erfarenhet. Professionell 
rådgivning kan erhållas på olika vägar. Ett sätt kan vara att anlita en personlig tränare. Fischer 
och Bryant (2008) visar i sin studie på kvinnliga universitetsstudenter att en personlig tränare 
gör skillnad i resultatet när det gäller beteendeförändring. Försökspersonerna vidmakthåller 
och förbättrar sitt träningsmönster signifikant jämfört med kontrollgruppen. Friska kvinnor 
som får styrketräna under ledning av en personlig tränare ökar sin maximala styrka, tränar på 
högre intensitet och skattar högre ansträngning under träning än kvinnor som tränar på egen 
hand (Ratamess, Faigenbaum, Hoffman & Kang, 2008). En personlig tränare kostar dock en 
del för den som önskar denna hjälp. Kanske kan det vara något som en arbetsgivare kan 
bekosta för att undvika eller minska sjukskrivningar, något som i ett längre perspektiv borde 
löna sig.  
 
En annan väg till professionell rådgivning är att få fysisk aktivitet på recept, FaR© 
(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2008). Denna metod tillämpas i flera landsting, framför 
allt i primärvård. Syftet med att ordinera fysisk aktivitet är att förebygga eller behandla 
sjukdom. Den fysiska aktiviteten kan vara ett alternativ eller ett komplement till läkemedel. 
Att ha fått ett recept ger tyngd åt ordinationen, vilket kan göra det mer accepterat att en person 
tar sig tid att träna. Att receptet leder till ökad fysisk aktivitet visar en uppföljningsstudie i 
svensk primärvård. De som får ett recept ökar sin självrapporterade fysiska aktivitet både i 
vardagen och i träning och ökar dessutom sin livskvalitet mätt med instrumentet SF-36 
(Persson, Karlsson, Bengtsson, Steen & Sullivan, 1998; Sullivan & Karlsson, 1998; Sullivan, 
Karlsson & Ware, 1995). Genom att använda FaR© i primärvården är det möjligt att öka 
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nivån av fysisk aktivitet även hos den del av befolkningen som är svår att nå eller har låg 
motivation för livsstilsförändringar (Kallings, Leijon, Hellénius & Ståhle, 2007). Det viktiga 
med rådgivning oavsett i vilken form det sker är att ge rätt råd vid rätt tillfälle och att anpassa 
informationen och vägledningen till individens förändringsbenägenhet. Här är det lämpligt att 
använda sig av den transteoretiska modellen där man förflyttar sig genom olika stadier eller 
faser (Prochaska & DiClemente, 1983). Den man ska stötta kan befinna sig på något av 
stadierna förnekelse, begrundande, förberedelse, handling eller aktivitet. Det här innebär att 
rådgivning och stöttning måste ske på olika sätt för att den professionella rådgivaren ska nå 
fram till personen i behov av stöd så att en förändring i beteendet kan uppnås. 
  
För några av informanterna i den här studien var priset för träningen viktigt. Det skulle vara 
billigt att träna även i organiserad form. Billig träning som rekommenderades annars var till 
exempel promenader. Att träna hemma, med eller utan redskap, var också ett alternativ 
eftersom det var billigt. Däremot upplevdes det inte som rolig träning eftersom man då missar 
den sociala delen i träningen. Många arbetsplatser har egna träningslokaler eller erbjuder 
träningskort till sina anställda vilket reducerar kostnaden för individen själv. Promenader som 
träningsform beskrevs inte bara som tillgängligt i pris utan också som något man alltid kan 
göra. Det enda hindret som framkom var halka. Promenader i form av power walking kunde 
vara den huvudsakliga träningen, det vill säga att man byter om och promenerar så snabbt och 
långt att man blir rejält andfådd och svettig.  Promenader utan att byta om förekom 
regelbundet i gruppen utan att det betraktades som träning. En timmes promenad var för 
informanterna bara något de gjorde förutom att träna. För någon annan skulle denna 
promenad vara ett rejält träningspass. Promenaden uppfyller kravet på 30 minuters fysisk 
aktivitet per dag om intensiteten är tillräckligt hög. För att räknas ska intensiteten vara 
måttlig, vilket är det samma som en rask promenad som märkbart ökar pulsen (Schäfer 
Elinder & Faskunger, 2006). Att informanterna ser så olika på sin aktivitet, vad som är träning 
och vad som inte är det beror nog på oklara uppfattningar om begreppen fysisk aktivitet, 
motion och träning.  
 
Inre betingelser 
Den här studien visade på betydelsen av personliga egenskaper och förmågor. Önskan att må 
bättre på alla sätt och vis, att se bättre ut samt förmågan att ta sig tiden att motionera 
sammanfattas i de inre betingelserna. Nies at al (1997) kallar det här för självförbättring och 
individuella faktorer. Självförbättring beskrivs i underrubrikerna viktnedgång, minskad stress 
och personligt nöje. Informanterna i den här studien uppgav även viktkontroll och minskad 
stress som två viktiga faktorer. Viktkontroll skiljer sig från viktnedgång så till vida att en 
informant ville gå upp i vikt i form av muskelmassa. Många kommentarer i intervjuerna 
handlade om att se bra ut genom att gå ner några kilo, få mer muskler eller se vältränad ut. 
Det var intressant att det var männen som i större utsträckning uttryckte vikten av att se bra ut. 
De talade om att det var fult att vara tjock och nämnde det kroppsliga förfallet. Kommentarer 
som stämmer överens med påståendet att sport och idrott skapar kroppsideal som fokuserar på 
maskulinitet, styrka och tuffhet (Connell, 1995). Att kvinnorna i den här studien inte talade 
om motion kopplat till viktnedgång och utseende kan tolkas som åldersrelaterat. Kvinnorna 
var i åldern 42 till 63 år. 
 
Att prioritera träning handlade om egen vilja och beslutskraft. Viljan kunde komma från 
erfarenheten att ha tränat i barn- och ungdomsåren, att minnas hur skönt det var eller hur bra 
man mådde. Vikten av det egna valet tar Gabriele et al (2005) upp när de visar att social 
uppmuntran leder till ett bättre träningsbeteende av egen vilja medan sociala restriktioner 
endast ger ett träningsbeteende baserat på åtaganden och skyldigheter. Tydlig struktur och 
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schemaläggning var andra viktiga möjliggörare för informanterna i den här studien. De tog sig 
tiden att träna men ville göra det så effektivt som möjligt genom att till exempel träna i 
anslutning till arbetstiden och genom att använda sin friskvårdstid. Alla arbetstagare har dock 
inte friskvårdstid till sitt förfogande. Bland dem som har det så varierar möjligheten eller 
kanske viljan att utnyttja den tiden. Ofta har man tillgång till en timmes friskvård per vecka 
om arbetsbördan så tillåter och vissa personer klarar alltid att lösa det medan det för andra, 
enligt dem själva, aldrig finns tid för friskvård. I en översikt av studier som har tittat på 
arbetsplatsbaserade åtgärder när det gäller fysisk aktivitet drar man slutsatsen att detta är att 
rekommendera för att öka den fysiska aktiviteten och minska de muskuloskelettala problemen 
hos arbetstagarna (Proper, Koning, van der Beek, Hildebrant, Bosscher & van Mechelen, 
2003). Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser borde vara en prioriterad verksamhet med 
tanke på sjukskrivningskostnaderna. Vad som är hälsofrämjande arbete på en arbetsplats finns 
det inga riktlinjer för, vilket gör att det är oklart vad arbetet går ut på egentligen. Det 
vanligaste begreppet i arbetslivet är friskvård, vilket mest handlar om individens 
livsstilsfrågor som rökning, motion med mera (Menckel, 2004). Psykosocialt 
arbetsmiljöarbete används också men handlar mer om arbetsplatsen än om individen. Allt som 
görs för att människor ska må bra kan ses som hälsofrämjande arbete. Viktigt när det gäller 
hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen är ledarskap, resurser och egen kraft, det vill säga den 
egna viljan. 
 
Styrkor och svagheter i studien 
Kvalitativ metod i stället för kvantitativ visade sig fungera bra utifrån syftet med den här 
studien. Under intervjuerna gavs möjlighet att följa upp kommentarer från informanterna på 
ett helt annat sätt än i en enkätundersökning till exempel. Valet att endast analysera materialet 
med hänseende på det manifesta innehållet gjordes utifrån studiens syfte och omfattning. Med 
material från sex intervjuer var det inte rimligt att även analysera det latenta innehållet. 
Intervju som metod fungerade bra utifrån att svaren kunde följas upp med frågor som gav 
bättre beskrivningar och förtydligade svaren. Studiens tillförlitlighet ökade genom att alla 
intervjuerna genomfördes av samma intervjuare. Intervjuaren hade ingen personlig koppling 
till någon av informanterna. För att försäkra att samtliga frågeställningar behandlades under 
intervjun användes en intervjuguide. Innan intervjun avslutades kontrollerades att alla 
frågeområden hade behandlats. Under intervjun kontrollerade intervjuaren återkommande att 
svaren från informanterna hade uppfattats på rätt sätt genom att informanterna ombads 
förtydliga och utveckla sina svar. Dessa strategier användes för att förstärka trovärdigheten, 
att försöka säkerställa att resultatet representerar intervjupersonernas uppfattningar. 
 
Den här studiens ena styrka är att informanterna utfrågades om positiva saker, de fick berätta 
om sig som goda exempel för andra, vilket gjorde att intervjuerna flöt lätt och ingen av 
informanterna behövde lämna ut sig själv i sina svar. Den andra styrkan är att den är gjord i 
Sverige. Under bakgrundsarbetet till den här studien framkom att, utifrån de sökord som 
användes, inga andra svenska studier finns där man undersökt möjliggörande faktorer.  
 
Studiens svagheter är urvalet av informanter och val av plats för intervjuerna. I kvalitativa 
studier ges möjligheten att välja informanter som är lämpliga utifrån vilken kunskap man vill 
inhämta (Kvale, 1997). I efterlysningen av lämpliga informanter efterfrågades endast att 
personerna skulle motionera minst 45 minuter två gånger per vecka, till inklusionskriterierna 
borde även ha lagts att personen skulle ha börjat motionera i vuxen ålder. Goda motionsvanor 
redan som barn verkade enligt den här studien underlätta regelbunden motion som vuxen. 
Anslagen för rekrytering sattes upp på olika träningsverksamheter, vilket gjorde att alla 
informanterna bedrev motion i organiserad form. Ett annat resultat av studien kunde möjligen 
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ha framkommit om informanterna hade rekryterats bland personer som motionerade på egen 
hand. Intervjuerna genomfördes i tre olika lokaler, vilket kan ha påverkat tillförlitligheten. 
Detta gjordes för att underlätta så mycket som möjligt för informanterna. 
 
Studiens betydelse 
De faktorer som deltagarna i studien beskriver möjliggör motion för dem kan bli användbara 
för att undanröja hinder för inaktiva människor. Resultaten borde kunna vara tillämpbara även 
för personer med livsstilsrelaterade problem eller sjukdomar. För dessa personer blir behovet 
av professionell rådgivning kanske ännu viktigare. I motiverande samtal, till exempel vid 
förskrivning av FaR©, gäller det att få människor att se möjligheter i stället för svårigheter.  
Det underlättar för den som håller samtalet om han eller hon har ett batteri av möjliggörande 
faktorer att ta till. De möjliggörande faktorerna kan vara på olika nivåer från personnivå till 
samhällsnivå. För att åstadkomma förändringar i ett beteende är det bra att veta hur en optimal 
situation ser ut och fokusera på det i stället för att fokusera på vad som inte går att göra.  
 
Obesvarade frågor och framtida forskning 
Den fråga som blev tydligast när resultatet av studien var klart var om samma faktorer 
möjliggör regelbunden motion för vuxna som inte har erfarenhet av motion som barn eller 
tonåringar. Kanske är det ändå viktigare med professionell rådgivning om man inte har den 
tidigare erfarenheten av motion. Eventuella framtida studier inom området skulle vara en 
liknande kvalitativ studie på vuxna som börjat motionera regelbundet i vuxen ålder för att 
studera vilka faktorer som möjliggör regelbunden motion för dem samt en kvantitativ studie 
för att studera om de faktorer som framkom här är giltiga även i större grupper.  
 
KONKLUSION 
Att ha varit fysiskt aktiv som barn eller tonåring är av stor betydelse när det gäller förmågan 
att motionera regelbundet i vuxen ålder. Socialt stöd, framför allt i form av en förstående 
familj, och egen vilja är två andra viktiga faktorer som framkom i studien. Studiens resultat 
tyder på att en stor del av det hälsofrämjande arbetet i form av fysisk aktivitet bör läggas på 
barn och tonåringar i skola och på fritiden.
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Bilaga 1 
 

 

 
Motionerar du minst två gånger i 

veckan? 
 

Då lyckas du med något som 75 % av 
Sveriges befolkning inte lyckas med. 

 
Jag skulle vilja träffa dig, man eller kvinna som 
motionerar ca 45-60 min minst två gånger per 
vecka, för att intervjua dig om hur just du lyckas 
motionera regelbundet. Intervjun tar ca 30 minuter 
och alla data kommer behandlas konfidentiellt. 
Resultatet av intervjuerna ska bli grunden i min 
magisteruppsats i folkhälsa på Mittuniversitetet. 
 
Om du kan tänka dig att bli intervjuad är du 
välkommen att ringa på 060- 18 20 12 eller e-
posta till anne.thelander@lvn.se och lämna ditt 
namn och telefonnummer senast 7 mars så 
kontaktar jag dig och berättar mer.  

 

mailto:anne.thelander@lvn.se


 

Anne Thelander  
   

 



 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide till uppsats 
 
Bakgrundsfrågor 
 

 Kön 
 Ålder  
 Civilstånd, boende 
 Sysselsättning  

 
Specifika frågor 
 

 Berätta om när du började motionera. 
 Hur såg du på motion innan du själv började motionera? 
 Var det några speciella händelser som påverkade dig? Berätta! 
 Vad/vem gav dig motivation att motionera? 
 Vilka hinder stötte du på när du skulle börja motionera? 

 
 Berätta hur du motionerar idag? 
 Hur ofta, hur länge, när och vad? 
 Friskvårdstid på arbetet? 
 Frekvens och innehåll under året? 
 Vad/vem ger dig motivation nu? 
 Hur planerar du din motion? 
 Vad gör att du kan motionera regelbundet? Vad är förutsättningarna? 
 Vilka fördelar finns det med att motionera? 
 Finns det några nackdelar med att motionera? 

 
 Hur skulle du vilja motionera? 
 Vad krävs för att det ska bli som du vill? 

 
 Råd till andra som inte motionerar? 

 
 

 



 

Bilaga 3 
 

 Information om studien 
 

Faktorer som möjliggör regelbunden motion på en hälsofrämjande nivå 
 

Under våren 2008 kommer intervjuer att genomföras med personer som 
regelbundet motionerar minst två gånger per vecka. Dessa personer har själva 
anmält sig till studien efter att ha fått kännedom om studien via anslag på 
Friskis&Svettis, Helex och Orkopeden i Sundsvall. 
 
Syftet med studien är att belysa vilka faktorer som gör det möjligt att motionera 
regelbundet. Studien ska resultera i en D-uppsats i folkhälsa på Institutionen för 
hälsovetenskap vid Mittuniversitetet. 
 
Om du väljer att vara med i studien innebär det att du blir intervjuad vid ett 
tillfälle ca 30-45 minuter. 
Intervjuerna kommer att bandas och skrivas ut ordagrant. Därefter kommer 
materialet att kodas och avidentifieras. 
 
Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet presenteras 
så att ingen enskild individ kan identifieras.  
 
Ditt deltagande är helt frivilligt och om du väljer att delta kan du när som helst 
avbryta ditt deltagande. 
 
Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta mig för ytterligare 
information. 
 
Anne Thelander    
Leg Sjukgymnast    
Sjukgymnastiken     
Sundsvalls sjukhus  
060-18 20 12    
 
Jag ger mitt samtycke till deltagande i studien: 
 
 
 
______________________________________ 
 
 
 

 



 

 

 


