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Förord 

Jag har själv en bakgrund där jag utövat en rad olika idrotter eller fysiska aktiviteter. Några av 

dessa har jag slutat med och andra börjat utöva igen senare i livet. Parallellt med detta har jag 

även stillasittande hobbys. Att träna och vara fysiskt aktiv har alltid varit en självklar del av 

hur jag lever mitt liv och det har nog inverkan mer på mig än vad jag tidigare förstått. 

 

När man söker efter liknande uppsatser så dyker enbart en som nästan innefattar samma 

problemområde, därför anses ämnet vara relevant och bör utforskas mer. Vinkeln för denna 

studie är att undersöka personer som utövar fysisk aktivitet utifrån ett relativt nytt perspektiv 

med ett bredare djup kring hur fysisk aktivitet påverkar oss i livet. 
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Sammanfattning  

Bakgrund  

Fysisk aktivitet är ett mycket populärt och omtalat begrepp i dagens samhälle. Det finns 

mängder av positiva effekter av att ha en fysiskt aktiv livsstil. Trots detta så är fortfarande en 

stor del av befolkningen fysiskt inaktiva, samtidigt som hälso- och träningstrender växer 

lavinartat. Genom att intervjua fysiskt aktiva personer utifrån andra perspektiv för att förstå 

varför de är aktiva.  

Syfte  

Syftet är att undersöka personer som är fysiskt aktiva om deras uppfattningar av fysisk 

aktivitet. För att göra detta har jag använt mig av begreppet physical literacy. 

Metod  

Studien är en kvalitativ intervjustudie som genomförts med hjälp av en intervjuguide som 

baserades på tre dimensioner inom physical literacy. Dessa är motivation, självkänsla samt 

kunskap och förståelse. 

Resultat  

Resultatet visar att den vanligaste motivationen för respondenternas fysiska aktivitet är 

personlig utveckling eller att det är roligt. Nästan alla respondenter upplevde att deras fysiska 

aktivitet påverkat självkänslan på något sätt. De gjorde även olika saker för att trivas i eller 

förbättra sin fysiska aktivitet. Inom kunskap och förståelse så hade respondenterna en generell 

uppfattning om den fysiska livsstilen som mycket betydelsefull, de upplever fördelar från 

detta i andra aspekter i livet.  

Diskussion  

Respondenterna uppvisar grunderna för aspekter kring motivation, självkänsla samt kunskap 

och förståelse inom physical literacy. Möjlighet till fortsatt forskning inom de resterande 

dimensionerna alternativt andra målgrupper.  

Nyckelord: Fysisk aktivitet, förståelse, kunskap, gemenskap, glädje, motivation, physical 

literacy, självkänsla, välmående.  
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Abstract  

Background  

Physical activity is a very popular and discussed concept in today's society. There are plenty 

of positive effects of having a physically active lifestyle. Nevertheless, a large proportion of 

the population is still physically inactive, while health and training trends are growing. By 

interviewing physically active people from other perspectives to understand why they are 

active.  

Purpose  

The study intends to investigate people who are physically active about their perceptions of 

physical activity. To do this I have used the concept of physical literacy. 

Method  

The study is a qualitative interview study conducted using an interview guide based on three 

dimensions of the concept physical literacy. These are motivation, self-esteem and knowledge 

and understanding. 

Results  

The result shows that the most common motivation for the physical activity of the 

respondents is personal development or that it is fun. Almost all respondents perceived that 

their physical activity affected self-esteem in some way. They also did different things to 

enjoy or improve their physical activity. Within knowledge and understanding, the 

respondents had a general view of the physical lifestyle as very important, they experience 

benefits from this in other aspects of life.  

Discussion  

Respondents show the basics of aspects of motivation, self-esteem, and knowledge and 

understanding in physical literacy. Possible continued research in the remaining dimensions 

or other target groups.  

Keywords: Fellowship, fun, health, knowledge, motivation, physical activity, physical 

literacy, self-esteem, understanding.  
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1. Inledning  

I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden gällande hälsa, betydelsen av fysisk aktivitet 

och problemformuleringen för studien. 

1.1 Hälsa 

Alla människor har någon slags relation till begreppet hälsa, att det är något viktigt som man 

bör ha i åtanke och ta hand om. Detta uttryck har dock varierande betydelse för varje individ. 

När vissa människor tänker på ordet ”hälsa” så relaterar de till humöret, t.ex. om man är glad 

och lycklig så har man därmed en god hälsa, medan andra upplever sig ha god hälsa om de 

känner sig fysiskt friska. 

 

Nationalencyklopedin beskriver begreppet hälsa som ett ”svårdefinierbart begrepp vars 

betydelse är vidare än frihet från sjukdom” (2016). Uppslagsverket har alltså ingen gemensam 

definition av hälsa vilket gör begreppet ännu mer oklart. Det finns dock mer kända 

definitioner av hälsa, Världshälsoorganisationen (WHO) definierar det ”som ett tillstånd av 

totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara en frånvaro av sjukdom eller 

funktionsnedsättning” (NE, 2016) vilket enligt många anses som lite för överdriven och 

overklig då individer kan må bra även om inte alla de delarna uppfylls. 

 

För att försöka definiera hälsobegreppet så går det att använda två olika utgångspunkter. Det 

första synsättet är att se hälsa utifrån ett helhetsperspektiv vilket innebär att man lägger stor 

vikt vid det upplevda tillståndet. Här kan tillexempel faktorer som förknippas med ohälsa 

vägas upp av positiva faktorer och så länge helhetskänslan upplevs som positiv så innebär det 

god hälsa. Den andra utgångspunkten är av mer allmängiltig form där friskhet och sjukdom 

bestäms utifrån observation samt analysering med hjälp av medicinska eller sociologiska 

metoder (Winroth, 2008). 

 

Aaron Antonovsky använde sig av ett helhetsperspektiv när han myntade KASAM (Känsla av 

sammanhang). Han beskrev att om man som individ begriper och känner meningsfullhet inom 

en kontext så upplever man på något sätt även hälsa. Alltså kan individen med stor känsla av 

sammanhang vara sjuk utifrån ett medicinskt synsätt men fortfarande känna en 

helhetsupplevande av hälsa (Winroth, 2008). 

 

Även om begreppet hälsa är en aning svårdefinierat så finns det i alla fall olika sätt att 

förstärka och förbättra den, till exempel med fysisk aktivitet. 

1.2  Fysisk aktivitet 

Strävar man efter bra livskvalitet och vill uppnå god hälsa så är regelbunden fysisk aktivitet 

en viktig del. För att lättare kunna beskriva fysisk aktivitet så kan begreppet delas in i tre 

delar; Fysisk aktivitet, som innefattar alla avsiktliga rörelser i alla dess former som ger ökad 

energiomsättning, tillexempel promenader, städning, motion och träning. Motion är också 

avsiktlig fysisk aktivitet men med ett visst syfte eller mål, tillexempel för att må bra eller få en 

bättre kondition eller behålla den kondition man redan har. Träning innefattar fysisk aktivitet 

med ett klart syfte att öka prestation i någon slags aktivitet, oftast inom tävlingsidrotten 
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(Andersson, 2011). 

 

Fysisk aktivitet i dess olika former har en hel del värdefulla och gynnsamma effekter på vår 

hälsa. I sjukdomsprevention minskar den risken för hjärt-kärlsjukdomar, motverkar diabetes 

och förbättrar blodtryck. Den har även påverkan på vår psykiska hälsa så som stress, 

depression och ångest. Regelbunden fysisk träning kan anknytas till att förbättra 

minnesfunktion, inlärningsförmåga, självkänsla och kroppsuppfattning. Den kan även leda till 

bättre upplevd hälsa och bättre allmänt välbefinnande samt minska sjukdom i arbete 

(Andersson, 2011). 

 

Enligt Statens folkhälsoinstitut så är ”bristen på fysisk aktivitet en av de fyra största orsakerna 

till sjuklighet och död i dagens samhälle” (Winroth, 2008). För att undvika ohälsa 

rekommenderas fysiskt aktivitet i minst 30 minuter varje dag, minst fem dagar i veckan. 

Aktiviteten bör då som lägst vara av samma intensitet som en rask promenad. För barn och 

ungdomar gäller den dubbla tiden med samma eller ännu högre intensitet (Andersson, 2011). 

Att läsa alla fördelar som fysisk aktivitet för med sig och att bristen på rörelse i förlängningen 

leder till sjukdom, kanske till och med död, sätter tankarna i rullning. Alla människor borde 

vara fysiskt aktiva så att de kan vara friskare, må bättre, få bättre självkänsla och uppskatta sig 

själva.  

1.3 Forskningsproblem 

När nu begreppet hälsa har utvecklats och vikten av fysisk aktivitet betonats är det inte svårt 

att lösa ekvationen för hur människor ska må bra. Alla individer i samhället borde ha en 

positiv syn på fysisk aktivitet och se det som något bra och som dessutom ger gynnsamma 

hälsoeffekter. Fler borde även få större förståelse och kunskap kring hur träning påverkar fler 

aspekter i människors hälsa och välmående än enbart de fysiska. Att röra sig borde vara en 

viktig och självklar del av allas livsstil. 

 

Verkligheten ser dock annorlunda ut och problemen med minskad fysisk aktivitet blir bara 

fler och fler. Lösningen är i många fall inte svår, äta rätt och röra på sig, men det krävs 

mycket jobb för att vända en negativ trend och förändra ett beteende. Människor rör sig 

mindre idag och är ofta stillasittande, var tredje vuxen svensk uppfyller inte 

rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet och andelen fysisk aktiva minskar (Andersson, 

2011). Samhället utvecklas ständigt och för med sig förändringar, på samma sätt som vi 

anpassar oss till ny teknologi och levnadsvanor måste även en anpassning ske för fysisk 

aktivitet. 
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2. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel presenteras teori och tidigare forskning inom ämnesområdet. 

2.1 Teori 

Denna uppsats bygger på Whiteheads teoretiska ramverk kopplat till physical literacy. 
Physical literacy är ett relativt nytt begrepp som används för att kunna beskriva fysisk 

kompetens i en större mening. Det grundar sig i existentialism vilket betyder att man ser 

kroppen och själen som en och samma enhet, men också att vi individer skapar oss själva 

genom vår omgivning (Hassmén & Hassmén, 2008). Physical literacy defineras av Whitehead 

(2010) som “As appropriate to each individual’s endowment, physical literacy can be 

described as the motivation, confidence, physical competence, knowledge and understanding 

to maintain physical activity throughout the lifecourse”. Detta innebär att personer som har 

denna fysiska kompetens hela tiden genererar motivation samt förmågan att förstå, 

kommunicera, använda sig av och analysera olika former av rörelser. De kan utöva olika typer 

av rörelser med självsäkerhet, skicklighet och använder sig av både fantasi och strategi i 

hälsorelaterade fysiska aktiviteter. Alla dessa förmågor kombinerat gör att personerna kan 

göra aktiva hälsosamma val som gynnar dem själva, andra och deras miljö (Whitehead, 2010). 

 

Individer utvecklas i samspel med sin omgivning, kroppen blir då en dimension i detta där 

världen runt oss visar vilken kapacitet vi har. Om allt på jorden tillexempel var plant skulle vi 

aldrig insett vår förmåga att klättra eftersom vi inte haft behov av att göra det. Kärnan i 

physical literacy är en önskan att vara aktiv, att vilja fortsätta hålla igång med en aktivitet, 

förbättra fysisk förmåga och testa nya aktiviteter. Det är också viktigt att kunna läsa av sin 

miljö och effektivt anpassa sig när en situation uppstår (Whitehead, 2010). 

Det är ett universellt och relativt begrepp vilket innebär att det är anpassat till varje individs 

personliga fysiska kapacitet. Det spelar alltså ingen roll om du är gammal eller har någon 

slags funktionsnedsättning. Physical literacy delas upp i sex olika dimensioner; motivation, 

färdighet, miljö, självkänsla, uttryckelse och interaktion samt kunskap och förståelse. Av 

dessa sex kategorier har jag valt att fokusera på motivation, självkänsla samt kunskap och 

förståelse (Whitehead, 2010). Detta för att avgränsa undersökningen, som med alla 

dimensioner hade blivit bli för stor.  

Motivation kan beskrivas som ett driv, en vilja eller ivrighet mot en viss aktion/riktning. Den 

skulle kunna benämnas som kärnan i physical literacy, en önskan att vara aktiv, fortsätta med 

fysisk aktivitet, förbättra sig och våga testa nya saker. Den fungerar som utgångspunkt för att 

kunna tillämpa och koncentrera sig för att sedan utvecklas inom rörelsesammanhang, behålla 

förmåga och skapa förbättring. Motivation uppstår baserat på vår självkänsla med hänsyn till 

våra tidigare erfarenheter. Det är därför vanligt att personer som saknar motivation inte utövar 

fysisk aktivitet (Whitehead, 2010). 

Självkänsla hos en fysisk litterat människa innebär att personen har förståelse för att fysisk 

aktivitet bör handla mer om glädje än tävlan, personen ser positiv erfarenhet i relation till 

fysisk aktivitet och träning, deltar aktivt som en person och inte en objektifierad kropp.  
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Kunskap och förståelse har att göra med förmågan att kunna identifiera och uttrycka sig i den 

fysiska aktivitetens miljö, att utnyttja dess omgivningar för att nå kunskap, detta gäller även 

det egna deltagandet. Förstå sitt eget utövande och ha en tydlig förståelse av fördelarna med 

fysisk aktivitet genom livet i form av livskvalitet (Whitehead, 2010). 

2.2 Tidigare forskning 

 

Motivation 

Patriksson & Persson (2013) undersökte livsstilen hos fysiskt inaktiva ungdomar i Sverige. 

Ungdomarna uppvisade liten vilja att testa något nytt och liten nyfikenhet kring fysisk 

aktivitet, många hade tidigare erfarenheter som skapat skadad motivation. De flesta hade 

slutat idrotta efter en kort tid eller hoppat in och ut i samma/olika idrotter. Tv och dator var en 

stor del av deras liv och många var medvetna om beroendet men hade svårt att ändra 

beteendet.  

 

Kougioumtzis (2013) gjorde en liknande undersökning fast hos grekiska barn och ungdomar. 

Hans resultat visar att de har en önskan att vara fysiskt aktiva, men detta var ofta bundet till 

specifika aktiviteter som t.ex. bollspel. De uppvisade ingen vilja att prova nya aktiviteter, de 

flesta hade även svårt för att fortsätta med en aktivitet men påvisar viss vilja att vara aktiva då 

en del hoppar över stängsel för att få åtkomst till träningsanläggningar. De upplever tidsbrist 

där överbliven tid efter studier spenderas på tv och dator istället för att röra på sig.  

 

Doverbo, Karlsén och Linder (2012) använde sig av bland annat physical literacy som 

utgångspunkt i uppsats. Syftet var att undersöka hur ungdomar från områden med hög 

invandrartäthet, låg socioekonomisk status och låg utbildningsnivå talar om fysisk aktivitet. 

Resultaten de fann var att ungdomarna hade olika upplevelser av fysisk aktivitet, det var inte 

många som verkade utöva regelbunden fysisk aktivitet på fritiden. Vissa beskrev att de hade 

olika saker som hindrade dem att vara fysisk aktiva medan en annan del inte upplevde några 

hinder.  

Självkänsla 

I aspekter kring självkänsla så upplevde de grekiska barn och ungdomarna rädsla för att 

misslyckas men detta var inte enbart negativt utan kunde t.ex. upplevas som glädje ihop med 

nervositet under en volleybollmatch (Kougioumtzis, 2013). 

 

Dahlin (2004) diskuterar idrottens roll där han anser att den borde handla om att främja ett 

bredd idrottsutövande som sträcker sig långt in i vuxenlivet, ett folkhälsoperspektiv. Men 

även att förbereda ungdomar för vuxenlivet och framtida yrkesutövningar.  Det finns en 

allmän bild som massmedia sänder ut där unga talanger främst inom hockey och fotboll kan 

tjäna stora pengar på sin framgång. Det tydligaste målet bör vara att få fler ungdomar att 

engagera sig i idrotter och att de sedan vill fortsätta att utöva den.  

Patriksson & Perssons (2013) resultat visade få exempel kring självkänsla. Några barn visade 

förståelse av att glädje var viktigare än att tävla. De hade även en hel del positiva erfarenheter 
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men dessa var ändå få om man jämför de negativa erfarenheterna i tidigare kategorin 

motivation.  

 

Kunskap och förståelse 

I Kougioumtzis (2013) undersökning var det främst flickorna som kunde uttrycka sig 

angående fysisk aktivitet, de yngre pojkarna visade dock bättre förståelse om fördelarna med 

en aktiv livsstil. 

 

Andersson & Persson (2011) undersöker hur elever på gymnasieskola uppfattar lärandet inom 

ämnet idrott och hälsa. Resultaten visar att eleverna anser att ämnet är viktigt och kopplar 

ihop det med god personlig hälsa, en hälsofunktion som sträcker sig utanför skolverksamheten 

som har ett stort ansvar för inaktiva ungdomar. Effekterna nämns som avkopplande och gör 

det lättare att klara av både skoldagen och vardagen. De uppfattar ämnet som en blandning av 

praktik och teori där båda delarna är viktiga. Det finns dock svårigheter till att förmedla vad 

de lärt sig. 

 

Patriksson & Persson (2013) fann att ungdomarna hade de svårigheter med att kunna 

reflektera kring fysisk aktivitet och idrott samt dålig kunskap och förståelse kring området. I 

deras miljö fanns det väldigt få eller inga formella hinder alls för att vara med i en 

idrottsförening eller utöva fysisk aktivitet, ekonomiska aspekter nämndes inte heller som 

anledning. Problemet relaterat till låg fysisk aktivitet var mer komplexa och underliggande där 

värderdingar, traditioner och kulturella identiteter spelar stor roll för hur idrott och fysisk 

aktivitet värderas och upplevs. 
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka personer som är fysiskt aktiva om deras uppfattningar av fysisk 

aktivitet. På basis av detta lyder mina frågeställningar i det som följer; 

 Hur framställer intervjupersonerna aspekter för motivation? 

 

 Hur skildrar intervjupersonerna dimensioner av självkänsla? 

 

 Hur skildrar intervjupersonerna kunskap och förståelse? 
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4. Metod  

Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet i studien. Val av metod, urval, etiska 

förhållningssätt och studiens tillförlitlighet förklaras och motiveras. 

4.1 Design 

Val av metod bestäms främst av vad forskaren har för syfte med studien. Då denna 

studie vill undersöka personers uppfattningar kring fysisk aktivitet anses en kvalitativ 

ansats vara en lämplig forskningsstrategi. Inom kvalitativ forskning tolkas materialet 

mer ingående för att kunna förstå hur människor tänker och fungerar (Hassmén & 

Hassmén, 2008) 

 

Kvalitativa metoder har fått kritik på grund av svårheten att kunna återskapa och få 

samma resultat, tillexempel om en intervju måste göras om så blir kanske inte svaren 

exakt likadana. Intervjuer sätter också större press på forskaren som måste vara 

opartiskt för att inte styra eller påverka samtalet på grund av egna värderingar. 

Kvalitativa metoder har också problem med att kunna användas för att dra allmänna 

slutsatser då det oftast är ett fåtal personers upplevelser och känslor som man 

undersöker djupare (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

Inom kvalitativa metoder t.ex. intervjuer kan man i ett aktivt samtal där en förvirring 

uppstår, snabbt lösa detta med en fråga från respondenten och ett svar från 

intervjuaren (Bryman, 2002). 

 

Kvalitativa intervjuer kan beskrivas som relativt enkla och raka frågor vilket genererar 

ett stort material i form av de komplexa beskrivande svaren. I denna beskrivande data 

försöker man hitta spännande likheter, olikheter och mönster. Därför valdes intervjuer 

som insamlingsmetod då det passar bäst för att samla in data för att uppfylla syftet.  

Intervjuer kan ta lång tid att genomföra och planera. Forskaren ska först hitta rätt urval 

och sedan ska båda parter få tid att kunna ses vid ett visst tillfälle för att kunna 

genomföra intervjun (Trost, 2010). 

 

Kvalitativa intervjuer kan dock se olika ut, de kan vara ostrukturerade, vilket betyder 

att intervjun inte är så uppstyrd. Intervjun kan då bestå av en fråga som 

intervjupersonen tolkar fritt och svarar på. Intervjuaren inflikar endast vid delar som 

den anser behöver en följdfråga. I en semistrukturerad intervju använder forskaren 

oftast en intervjuguide. Intervjuguiden består av frågor indelade i olika specifika 

teman som skall tas upp i intervjun (Bryman, 2002). Semistrukturerade intervjuer 

passade bäst intervjumetoden för studiens syfte. 

 

Frågorna som ställs i en semistrukturerad intervju är öppna och utgår från ett frågeområde 

istället för specifika frågor som genererar specifika svar. Som en mall men frågor fast dessa är 

öppna (Trost, 2010). Följdfrågor används i intervjuer för att få respondenterna att förklara, 

utveckla eller fördjupa områden de tar upp. Följdfrågor används även för att lotsa tillbaka 

intervjupersonerna till ämnet ifall de börjar försvinna för mycket ifrån det i sina svar. Det går 
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inte att komma ifrån det faktum att intervjuaren innehar förförståelse av ämnet men ska dock 

ändå försöka att inte styra intervjun och berätta så lite som möjligt om ämnet för att inte färga 

respondenten. Svaren man får då baseras enbart på intervjupersonens personliga tankar och 

vad denne tycker är viktigt (Bryman, 2002). 

4.2 Urval 

Nästa fas innebar att hitta undersökningsdeltagare, att göra ett så kallat urval. Som forskare 

vill man hitta personer som kan ge så riklig och djup information som möjligt. 

Det finns olika slags urvalsmetoder som styrs av forskningsfrågan och intervjuer syftar inte 

till att statistisk generalisera för hela populationen utan man vill fånga intervjupersonernas 

egna tankar och känslor grundligt (Bryman, 2002). 

 

Ett lämplighetsurval gjordes i denna undersökning för att starta urvalsprocessen och hitta 

respondenter som uppfyllde kraven. Detta betyder att forskaren t.ex. frågar passande personer 

i sin omgivning om de vill medverka. Detta är en smidig och effektiv metod att börja med och 

kan sedan kompletteras av andra metoder. Efter första intervjun tillfrågades den intervjuade 

om denne har några förslag på fler personer som skulle passa studiens kriterier, likt en snöboll 

som rullas växer antalet deltagare och detta kallas därför ett snöbollsurval (Hassmén & 

Hassmén, 2008). 

Kriterierna för urvalet av denna studie var personer mellan 18-30 år, hälften aktiva inom 

lagidrott på lägre tävlingsnivå och hälften aktiva inom gymverksamhet. Kriterierna valdes för 

att inte ha för spridd åldersfördelning och hålla en relativt jämn uppdelning av gymutövare 

samt lagidrottare. Det blev totalt sju intervjuer med fördelningen fyra män och tre kvinnor. 

Fyra av dessa var personer aktiva inom gymverksamhet och resterande tre aktiva inom 

lagidrott på lägre tävlingsnivå.  

4.3 Intervjuguide 

Som tidigare nämns i design används oftast en intervjuguide i samband med semi-

strukturerade intervjuer. En intervjuguide är en slags mall över de teman och områden 

som intervjun skall gå igenom. Detta fungerar som hjälpmedel för forskaren för att 

denne inte ska glömma några frågor och för att behålla någon slags struktur i 

intervjun. Det är viktigt att frågorna i intervjuguiden genererar information om hur 

intervjupersonerna upplever sin värld och sitt liv (Bryman, 2002).  

 

Intervjuguiden baserades på Whiteheads (2010) teori om physical literacy och delades 

in i tre olika teman utifrån tre dimensioner inom teorin; motivation, självkänsla samt 

kunskap och förståelse. Frågor konstruerades till varje tema för att kunna mäta 

information om Whiteheads dimensioner (Se intervjuguide i bilaga). 

 

En pilotintervju genomfördes för att testa frågorna och för att kunna se om några 

ändringar behövdes. Det kan lätt bli missuppfattningar då andra människor inte 

uppfattar och tolkar frågorna på samma sätt som en själv. Trost (2010:72) beskriver att 

”Inte bara varje intervju är en process, hela intervjuserien är en process och processer 

kännetecknas av förändringar”. Pilotintervjun blir alltså ett välbehövlig test för både 
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forskaren själv och intervjuguiden. Efteråt genomfördes några justeringar och 

förbättringar i intervjuguiden och den ansågs därefter redo för studiens intervjuer. 

4.4 Genomförande 

Efter det att intervjuguiden prövats i testintervjun och guiden korrigerat de behövliga 

förbättringarna så var det dags för riktiga intervjuer.  Respondenterna fick vid förfrågan via 

facebook, telefonsamtal samt sms om att delta och en kort beskrivning av undersökningens 

syfte. Det faktum att samtalet skulle spelas in förklarades för respondenten och varför 

inspelning av intervjun var nödvändig samt att informationen skulle behandlas konfidentiellt. 

Respondenterna fick vidare instruktioner om att undersökningen var frivillig och att de när 

som helst kunde avbryta intervjun. Vi gick tillsammans igenom var intervjun skulle 

genomföras och när det fungerade bäst för dem. Intervjutillfällena skedde antingen hemma 

hos mig eller hemma hos respondenterna i en miljö som inte var störande.   

 

Längden på intervjuerna varierade, den kortaste tog cirka 10 minuter och den längsta gick på 

25 minuter. Snittlängden på alla intervjuer var cirka 16 minuter. 

4.5 Databearbetning 

När alla sju intervjuer genomförts ska det material som utvunnits bearbetats. För att 

underlätta detta så transkriberades intervjuerna. När man transkriberar gäller det att 

bedöma hur mycket man ska finslipa det talade språket och felsägningar. Det är viktigt 

att hålla sig nära det som sagts men transkriberingen får inte heller vara helt obegriplig 

(Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

När transkriberingen var utskriven kunde bearbetningen börja. Då intervjuerna var 

transkriberade kunde man lätt med hjälp av olika färgpennor kunna stryka under 

viktiga delar och få en struktur i bearbetning. Då undersökningen var uppdelat i tre 

teman så beskrevs varje intervjupersons resultat inom de tre temana och 

resultatbeskrivningen var gjord. Efter att alla intervjuerna var bearbetade så 

analyserades detta genom att hitta mönster, strukturer och likheter mellan dessa. T.ex. 

hur respondenterna svarade inom temana. Detta för att få fram en begriplig helhet och 

förståelse av analysen (Hassmén & Hassmén, 2008). 

4.6 Studiens tillförlitlighet  

Inom kvalitativ forskning går det inte att bedöma tillförlitligheten genom att titta på 

siffror. Istället baseras tillförlitligheten i en kvalitativ intervjustudie på hur trovärdig, 

pålitlig och hur överförbar studien är (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

Med trovärdighet menar man studiens fokus, sammanhang, respondenter och sättet 

datainsamlingen överensstämmer med varandra. Trovärdighet innefattar även hur bra 

data fångades upp av de kategorier eller teman som används och hur deras 

skillnader/likheter granskas (Denscombe, 2009). Studien är trovärdig då den har utgått 

från Whiteheads (2010) teori och datainsamlingens olika teman utgått från 

dimensioner inom teorin anses studiens upprätthålla tillförlitlighet. 
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Pålitlighet innefattar hur data förändras i forskningsprocessen, det kan vara att sättet 

datainsamlingen utförs förändras under studiens gång eller att studiens design 

påverkar intervjupersonen. Pålitlighet handlar också om hur forskaren tänker, den 

logiska följdriktning för besluten som sker under analysfasen (Denscombe, 2009). 

Studien påvisar pålitlighet då intervjuguiden testats innan de ”riktiga” intervjuerna 

skedde, den justerade intervjuguiden användes sedan till alla intervjuer. 

 

Överförbarhet innebär om hur pass generaliserbar forskningsresultatet är. Detta 

används oftare inom kvantitativ forskning då det är lättare att många mindre 

detaljerade svar för att skapa någon slags allmän bild, överförbar för verkligheten. 

Inom kvalitativ forsking handlar det mer om att forskaren visar hur studien har gjorts 

och vad den kom fram till, sen är det upp till läsaren att värdera om resultaten går att 

tillämpas på verkligheten (Denscombe, 2009).  Studien är överförbar på så sätt att jag 

har beskrivit tillvägagångssättet och visat upp mina resultat. Den kanske inte kan 

tillämpas på hela befolkningen, utan istället tillämpas för att jämföra inom de valda 

dimensionerna och grupp av utövare. 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

Inom forskningsvärlden finns det olika regler och förhållningsätt i själva utförandet. 

Detta för att tillexempel inte hänga ut personer som deltagit eller tvinga dem att delta 

mot sin vilja. Etik inom forskning kan delas in i två perspektiv. Det ena är utifrån hur 

forskaren arbetar, dennes hederlighet samt integritet. Med forskaretik menar man att 

forskaren bedriver sin undersökning på ett korrekt och hedersamt arbetssätt. Det andra 

perspektivet handlar om hur alla som berörs av undersökningen skyddas mot olämplig 

inverkan (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

Enligt vetenskapsrådet (2002) så delas det grundläggande individskyddskravet in i 

fyra huvudkrav. Informationskravet uppfylldes när jag som forskare informerade 

undersökningens deltagare om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Detta gjorde 

jag för att göra dem förstådda i att det är frivilligt och att de när som helst kan avbryta 

sin medverkan.  

 

Deltagarna i studien blev varse om att det är deltagaren själv bestämmer över sin 

medverkan, detta samtycke mellan mig som forskare och deltagare kallas för 

samtyckeskravet. Jag informerade om att de uppgifter som deltagarna lämnar under 

undersökningen avslöjas inte för obehöriga och detta kallas inom forskning för 

konfidentialitetskrav. Deltagarna informerades om vad det insamlade materialet skulle 

användas till, detta kallas för nyttjandekrav. 
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5. Resultat  

I detta kapitel beskrivs de resultat som framkommit i undersökningen. Respondenternas svar 

inom varje tema beskrivs och citat tydliggör intressanta resonemang. Vidare i analysavsnittet 

så jämförs de olika intervjupersonernas svar inom temana för att hitta mönster, likheter och 

skillnader.  

5.1 Beskrivning 

I beskrivningen framställer jag intervjupersonernas svar indelat i de tre olika teman som 

används i undersökningen; motivation, självkänsla samt kunskap och förståelse.  

5.1.1 Lisa, Gym 

Motivation 

Vad gäller motivation till fysisk aktivitet upplevde Lisa att det främst var att hon mådde bra 

av det. Hon såg även andra fördelar av träning t.ex. att det gynnar henne i sitt fysiska jobb 

med tunga lyft. Hon motiverades också av att se andra vältränade personer och av att se 

utveckling eller förbättringar av hennes träning.  

Hon uttryckte sig på detta sätt om varför hon motiveras till fysisk aktivitet; 

Främst för att jag mår bra av det, efter ett pass mår jag ju bra. Jag blir mer pigg av det 

och så tycker jag även det är bra i mitt yrke som är lite fysiskt med lyft och sådana 

saker.  

Lisa upplevde sig inte så bra på att prova nya saker/utmaningar inom fysisk aktivitet, men 

ansåg det lättare att prova tillsammans med någon. När hon t.ex ser någon göra en ny övning 

som verkar bra så tycker hon det är kul att prova på den, detta för att det tillslut blir tråkigt om 

man kör samma övningar hela tiden.  

Självkänsla 

Lisa anser att framgång och att klara av utmaningar ökar självkänsla;  

När man ser framgångar som att muskler ökar så blir man ju mer peppad. Självkänslan 

ökar när man klarar av en utmaning, t.ex. att öka i vikt, en utveckling.  

Lisa gör olika saker för att trivas med sin träning. Hon varierar träningen, tränar ibland på 

morgonen för att det är mindre folk och lugnare. Det är roligare att träna med någon men det 

är lätt att det blir mycket prat och mindre träning. Hon upplever att det känns som att fler 

människor tränar nu förtiden och börjar skaffar muskler, men hon anser inte att det påverkar 

hennes självkänsla; 

Inte så mycket hur jag ser på mig själv utan mer att det triggar mig att träna mer. 

Hon nämner även att om det för henne är positivt så kan det vara negativt för andra som extra 

press på småtjejer eller anorektiker.  

Kunskap och förståelse 

Lisa har alltid tränat men innan gym så var det inom lagidrott. När hon slutade fotbollen så 
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började hon direkt på gym, hon menar att träning alltid har varit en del av hennes livsstil. 

Hon beskriver denna livsstils betydelse som; 

Den betyder mycket, jag är lite beroende av att träna. Jag får t.ex. dåligt samvete om 

jag inte tränar på ett par dagar. Jag känner att jag måste röra mig och jag vet inte om 

det bara är för att jag mår bra av träningen. 

Lisa förstår vikten av mat, sömn och träning. Sömnen tänker hon inte så mycket på, men bra 

kost har hon hört ska vara viktigare än träningen.  

5.1.2 Magnus, Gym 

Motivation 

Magnus anser att han motiveras till att vara fysiskt aktiv för att som han säger; 

Att pusha sig själv, att då bli bättre och se att jag har utvecklas. Bättre kondis, mer 

styrka men också ett bra liv. Att kunna orka med allt. 

Magnus upplever att han inte är lika trött när han är fysiskt aktiv, att han orkar mer under 

dagen och inte blir en soffpotatis. För honom är det själva utvecklingen är viktigast, att han 

kan lägga på mer vikt, orka fler repetitioner. Han säger att om man är starkare och orkar mer 

så mår man bättre allmänt. Applikationer i mobilen som registrerar statistik ”triggar” Magnus 

och gör det roligare att träna. 

 

Han upplever sig få en kick om man klarar av en tung vikt och det inte är så jobbigt för att 

man blivit starkare. En vikt han för något år sedan inte orkade lyfta.  

Magnus letar inte aktivt efter nya saker eller utmaning inom fysisk aktivitet men om någon 

visar honom en ny övning som han anser bra så testar han den. Han upplever sig inte ha något 

problem med andra aktiviteter men han tror ålder kan göra att man blir mindre benägen att 

testa nya saker. Detta tror han i sitt fall vara på grund av jobb eller lust. 

 

Självkänsla 

Magnus viktigaste motivationskälla var att pusha sig själv, bli bättre och utvecklas men han 

har en tanke med det; 

Men jag vill inte bygga upp mig stor som ett hus men ändå kunna lyfta saker utan att 

det gör ont.  

Magnus betonar dock att om han inte orkar lyfta eller liknande inte påverkar hans självkänsla. 

Utan han tänker mer ”jahopp jag orkade inte” än att det påverkar självkänslan. 

Han tror att han skulle trivas bättre med den fysiska aktiviteten om han tränade med någon då 

han oftast tränar själv. Att detta skulle göra honom mer motiverad och undermedvetet kunna 

göra bättre ifrån sig. T.ex. att man inte ger sig för den andra inte har gjort det ännu. Magnus 

gör sin träningsmiljö bättre och roligare med nya prylar som t.ex. skor, pulsband och 

träningsappar. Det är i huvudsak prylarnas funktioner som är anledningen som t.ex. att se 

statistik som puls eller liknande. 
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Magnus upplever att hälso- och träningstrender i dagens samhälle vara alldeles för mycket. 

Han tycker bilden som framställs av fysiskt aktiva flickor och pojkar skapar ett slags 

ogillande; 

För det är så jäkla jobbigt att själv bli som dem, men det är väl bra för dem kanske. 

Fitness livsstilen tycker jag är lite överdriven, t.ex. att du inte ens kan äta en pizza för 

att du ska tänka på hur du ska se ut hela tiden. Visst man kanske inte ska äta pizza hela 

tiden men någon igång ibland så är det helt okej. 

Magnus upplever sig påverkas av detta på så sätt att han testar och anammar lite grejer han 

hört är bra. Men han betonar att han har sin egen tanke bakom det. Som t.ex. protein; 

Proteinpulver kan vara bra att ha ibland och ibland inte vara bra att ha. Det är inte 

nödvändigt om man säger så, tycker jag. Vissa dagar kanske det behövs. 

Han uppfattar sig som skeptisk mot marknadsföringen kring saker som t.ex. proteinpulver. 

Upplever att det är något de vill sälja till honom, för att t.ex. tjäna pengar och att produkten 

inte är så nödvändig som det låter. 

 

Kunskap och förståelse 

Magnus tror att hans fysiska livsstil betyder mycket eftersom han tränar så pass mycket. Han 

känner att han måste träna, men inte som ett tvång utan för att det är skönt efteråt, att ta sig ut 

och ta i lite. Fysisk aktivitet gör att Magnus orkar mer under dagen och inte blir en så kallad 

”soffpotatis” till vardags. Han har svårt att tänka sig ett liv utan fysisk aktivitet då han skulle 

bli uttråkad i längden av icke fysiska aktiviteter. 

Den fysiska aktiviteten ger honom även tid att reflektera över andra saker i livet; 

Man får tid att tänka på annat liksom, medan man gör det. Nästan som att bearbeta 

dagen, är det något man grubblar på så är det skönt att göra det medan man är aktiv. 

Det känns ofta bättre efter om något t.ex. är jobbigt i livet, så känns det bättre efter 

träning.  

Magnus har svårt att förklara varför det känns bättre, han blir ju piggare och denna känsla 

består några dagar tills han känner behov att göra något igen. Han betonar vikten av att inte 

vara stillasittande för långa perioder utan att vara lite fysiskt aktiv. Detta tror han ger bra 

hälsa. Om hans arbetsdag har varit rätt så fysiskt aktiv så har han inte suttit still hela dagen 

och kanske inte är behov av att träna. 

 

Magnus beskriver att hans i sina tidigare erfarenheter inom bollsport har gett honom 

bollkänsla vilket kan vara bra att ha i andra situationer än i syfte av träning.  Man får även en 

slags lagkänsla, att man gör något tillsammans. Detta kanske man inte har om man inte har 

sysslat med lagidrott. Han tänker att det är möjligt att dessa saker har hjälpt honom i livet. 

Han tänker väldigt varierat kring kost; 
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Ibland tänker jag på det väldigt mycket och ibland inte. Det är inte extremt åt något håll 

utan vissa dagar kanske jag väljer att äta mat-vete istället för pasta för att jag vet det är 

nyttigare. Men vissa dagar äter jag pasta för det är gott och pizza eller liknande. Jag 

tror på någon slags balans där man kan äta allting. 

5.1.3 Katrin, gym 

Motivation 

Katrin motiveras till att vara fysiskt aktiv för att det är roligt och bra för både kropp och själ.  

Inom träningsformen så tycker om; 

Jag gillar när det är lite tempo, jag kan även stå med en hantel och bara träna också. 

Men det är lite roligare med pulsövningar, man får in lite frivändningar, burpees och 

sådant där så man blir svettig och flåsig. 

Att träningen visar resultat motiverar Katrin att fortsätta på gymmet. Det tog lång tid innan 

man kunde se resultatet, men när de kom gjorde det träningen roligare och hon kände sig 

bättre. 

Katrin känner sig positivt inställd till nya saker och utmaningar. I början så körde hon tunga 

och korta repetitioner med hantlar men någon visade henne nya övningar som frivändningar, 

burpees och liknande. Hon provade i början på ett danspass på gymmet vilket hon inte alls 

hängde med på och på så sätt undvek hon passen ett tag. Nu går hon på pass ibland och är 

även sugen på att testa andra pass när hon har tid.  

Självkänsla 

Katrin tror att hennes självkänsla blir bättre om hon fortsätter vara fysiskt aktiv. Men det finns 

en strävan efter något; 

Ja alltså jag strävar efter, eller jag tror att min självkänsla blir bättre om jag fortsätter. 

Man blir ju aldrig nöjd i alla fall inte vi fruntimmer (skratt). 

Hon upplever det att hon vill fortsätta för att hon inte är riktigt nöjd. Som i början då hon inte 

tyckte det var så roligt innan resultaten började visa sig. Nu bryr hon sig mer än innan t.ex. att 

hon känner att magen står ut och tänker att hon då måste träna mer. Hon tror inte hon tänkte 

på det sättet innan.  

 

Katrin förklarar att hon ser hur många andra ser ut på gymmet; 

I början tänkte jag inte på dem på det viset, man ska ju egentligen inte tävla och 

jämföra sig, utan vara nöjd med den man är. Men det känns som det alltid är något man 

vill ändra på. 

Hon upplever att det blivit jättepopulärt att träna och att vara hälsosam nu för tiden. Att man 

ska visa upp sig vilket hon säger kan vara bra och dåligt för vissa; 

Vissa kan få ångest, de som har svårt att börja träna kanske äter mer för att det känns 

övermäktigt. Det är ju bra att träna men det får inte bli överdrivet. 
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Katrin följer många fitness-personer, mer än sina vänner. Hon upplever dem som motiverande 

men inser att det kanske kan bli för mycket, att man måste kunna leva och att de inte går att 

träna jämt. Hon upplevde inte sig tänka lika mycket på dem innan hon började gymma. 

 

För att trivas inom träningen så anser Katrin det är viktigt att vara pigg. Därför försöker hon 

pigga upp sig på olika sätt innan hon går till gymmet. Hon upplever det viktigt att själv må bra 

och att det kan vara mycket man måste fixa runt omkring för att hinna med träning. Det kan 

vara saker i hemmet, jobb och tid för sambon. Till en början upplevde hon det vara 

skrämmande att gå dit själv och träna; 

Det tog typ ett år för mig att känna mig bekväm och vara själv på gymmet. Men nu kör 

jag för mestadels själv förutom ibland när jag tränar med han som äger gymmet då han 

kan de pulsövningarna jag gillar. 

Kunskap och förståelse 

Katrins fysiska livsstil betyder mycket för henne och är något hon alltid hållit på med. Hon 

kan inte fatta vad hon annars skulle göra om dagarna. Hon beskriver fysisk aktivitet som 

hjälpsam för henne i skolan; 

Jag hade svårt och jobbigt i skolan på grund av koncentrationssvårigheter. Lärarna 

förstod detta och tyckte det var bra att jag var fysiskt aktiv, för att kunna tänka bort det 

jobbiga inom skolan och kunna koncentrera mig bättre. Det jobbiga försvann genom 

något roligt och har varit viktigt för mig både som ung och nu. 

Katrin betonar vikten av att vara fysiskt aktiv och att hon förhoppningsvis kommer fortsätta så 

länge hon orkar och har tid. När hon tränar kan hon koppla bort andra tankar och träffa 

kompisar vilket hon anser väldigt uppiggande. Hon kan inte tänka sig ett liv utan fysisk 

aktivitet och har svårt att förstå andra som inte är aktiva; 

Jättesvårt att tänka sig, jag hade nog inte var den jag är, t.ex varit ihop med min 

nuvarande pojkvän på grund av gemensamma intressen. Jag har svårt att förstå 

personer som inte tränar, det kan vara vad som helst, lagsport eller ridning, bara 

någonting. 

Katrin upplever även mat och sömn som viktiga delar i livet. Hon beskriver sig som lite 

slarvig med mat men tycker det är jättegott. Katrin har provat på lite olika nyttiga sätt att äta 

för att testa hur det var, dock så passade inget av sättet henne. Hon berättar att hon äter 

mycket, lika mycket som hennes sambo, vilket hon upplever som lite överdrivet mycket 

ibland.  

 

5.1.4 Joel, gym/cykel 

Motivation 

Joels vanor inom fysisk aktivitet har förändrats på grund av ett cykelprojekt för välgörenhet 

som han deltar i. Inom projektet som avslutas med att cykla till Paris, så måste deltagarna 

också komma upp i ett visst antal mil, för att klara resan. Detta plus mycket jobb leder till att 

cyklingen blir mer prioriterad och gymupplägget mer baseras på cyklingen.  
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Joel tycker det är roligt att cykla men motiveras också att träna för att samla ihop de 

behövande milen. Han upplever detta som stressande när han har mycket med t.ex. jobb 

samtidigt. Samma projekt genomfördes förra året och Joel deltog även då; 

Men jag cyklade mycket förra året då vi gjorde samma resa, nu känner jag mig mycket 

bättre tränad. Jag hade givetvis inte gjort det igen om jag inte tyckte det var roligt. 

Joel har inga problem med att prova nya saker eller utmaningar men upplever det mindre 

roligt och bekvämt i början; 

Det är ju roligt men klart första gången är det inte så kul, andra gången man gör något 

så är det mycket mer bekvämt. Men det är roligt att prova nya saker t.ex. med cyklingen 

nu så är träningen mycket bättre upplagd, gentemot förra året då vi bara cyklade. Nu är 

det olika upplägg som fartträningar, backträning och andra saker för att bli bättre 

cyklister. Det är mycket roligare och mycket mer utvecklande.  

Självkänsla 

Joel har distans till sig själv och sitt utövande, han skämtar om motivet till hans fysiska 

aktivitet; 

 

Jag började först med att gå på gym för att det är roligt att träna, eller vill du att jag 

ska säga att jag gjorde det för att bli snygg naken?  

För att trivas bättre med sin träning har Joel lärt känna folk och skaffat sig kompisar, vilket 

gör det roligare att gå och träna. Joel förklarar att han tycker sin självkänsla blir bättre hela 

tiden. Han beskriver att han i början på gymmet inte ville träna vid en viss del om några andra 

var där.  

 

Med tiden blev det bättre när han insåg att folk är där för att träna inte bedöma andra; 

Vi är alla där för att träna och med det tänket så växer ju självkänslan och det är bara 

att köra på. En viss självinsikt där man inte bryr sig av vad andra tycker och då växer 

man själv som person 

Joel beskriver en slags känsla av välmående när han är fysiskt aktiv men vet inte riktigt om 

det påverkar honom som person, men anser att om han mår bättre så borde det ge någonting. 

När han tränar känner han sig bättre, friskare och kanske går rakare i ryggen. 

 

Han upplever att det nu för tiden är lite hetsigt och överdrivet med mat, hälsa och 

supertränade personer. Trots att han gillar sin nuvarande livsstil och inte säger sig påverkas så 

mycket av andra, så skulle han kunna tänka sig prova på att leva så. 

 

Kunskap och förståelse 

Joels fysiska livsstil betyder mycket då han både mår bra av det och tycker det är roligt. Han 

beskriver också träningen förändrade honom; 
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När jag började mitt nuvarande jobb så tränade jag inte så mycket. Då upplevde jag 

mig ofta svintrött, jag blev sedan piggare, fick bättre sömn. Allt hänger ihop på något 

sätt och man mår bättre och orkar mer saker. T.ex. när jag började med 

konditionsträning så blev jag inte lika trött eller tappade koncentrationen på jobbet.  

Joel upplever att hans aktiva livsstil gör honom mer fri i vad han äter samt löser behovet han 

har att röra sig på grund av sitt stillasittande jobb, detta är för honom mycket viktigt. 

Han tänker på vad han men det är inte överdrivet mycket. Han har förståelse att det inte är bra 

att äta skräpmat hela tiden. T.ex. vid tunga träningspass förstår han vikten av mat och äter då 

mer för att kunna orka med.  

5.1.5 Nils, lagidrott 

Motivation 

Nils tränar innebandy för det är roligt att spela men betonar vikten av att spela matcher; 

Om jag åker ner på träningarna, visar mig och gör ett bra jobb så blir jag uttagen till 

match. Man kan ju spela innebandy för skojs skull men för mig är det mycket matcher 

och cuper som motiverar mig till att åka och träna. 

Om det inte var några matcher i innebandy hade Nils kanske istället spelat med ett korpen lag 

eller ett kompisgäng. Även om det är matcherna och att hålla igång som motiverar honom så 

upplever han utveckling som en viktig del för att fortsätta, trots att han inte känner att han blir 

så mycket bättre. 

 

Nils är positiv till att testa nya saker/utmaningar inom fysisk aktivitet. Han anser att man 

måste ge saker en chans om det sedan inte passa får man väl acceptera det. Att prova är 

viktigt, speciellt inom lagidrott där t.ex. ett tränarbyte kan leda till massa nya aspekter. 

Självkänsla 

Nils anser att fysisk aktivitet påverkar självförtroende, speciellt inom lagidrott. När någonting 

går dåligt kan man bli lite låg ett tag efteråt, som om man släpper in mål. På samma sätt blir 

det när det går bra; 

Om det går bra och man kanske gör något mål eller passar fram, håller tätt bakåt så 

ger det positiv effekt på självförtroendet. 

Nils anser också att andra saker påverkar träningen och prestationen, t.ex. om man sovit dåligt 

eller haft en dålig dag på jobbet, detta kan förändra hur träningen kommer vara. 

För att trivas inom den fysiska aktiviteten så försöker Nils vara trevlig mot folk, att behandla 

dem på samma sätt jag själv vill bli behandlad. Han förklarar att det inom lagidrotten är lite 

att man skämtar och jävlas lite med varandra, men i grunden så förstår alla att de är på skoj. 

 

Nils upplever inte att lagidrotten inte är lika utseende- och hälsofixerat. Han tycker inte att det 

påverkar för honom utan kanske att det påverkar mer unga tjejer, folk som styrketränar eller 

håller på med fitness, personer som vill uppnå något slags skönhetsideal. 
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Kunskap och förståelse 

Nils påpekar att hans fysiska livsstil måste vara viktig eftersom han alltid utövat det ända sen 

han var barn. Under träningen upplever han det jobbigt; 

Just träning är ju oftast jobbig under träningen, men efter så känns det mycket bättre. 

Jag tror att man mår bra av det, håller sig pigg och fräsch. 

Han beskriver också att den fysiska aktiviteten på många sätt styr saker som umgänge t.ex. 

När han var spelade ishockey så umgicks han med många därifrån även utanför aktiviteten 

och sedan när han bytte till innebandy så tappade han kontakten med många för att sedan 

skaffa nya inom innebandyn.  

 

Nils upplever att den fysiska aktiviten också gett andra fördelar i livet som att kunna 

samarbeta med folk; 

Oftast jobbar man i grupp då funkar man bra med just samarbete. Jag tror man har 

användning och nytta av det i många jobb just för att man tänker som ett lag. Det 

brukar vara en bra merit när de söker folk till positioner. När man t.ex. jobbar ihop 

med någon måste man kunna samarbeta, kommunicera, annars går det inte. 

Eftersom han alltid har varit aktiv upplever han en slags frihet i t.ex. att han inte behöver 

tänka allt för mycket på vad han äter. Nils känner dock att han inte riktigt sköter kosten och 

det kanske skulle kunna ge mer effekt på träningen. Han anser sig äta bra mat under 

veckodagarna men mindre hälsosamt på helgen och tänker mer på att äta bra innan match än 

träning.  

5.1.6 Sebastian, lagidrott 

Motivation 

Sebastian motiveras till att vara fysisk aktiv på grund av gemenskapen inom innebandyn. Han 

beskriver gemenskapen som en saknad han känt när han inte var aktiv inom lagidrott. Han 

jämför hur det var när han gick ensam på gym med nuvarande träning; 

Då går man ju själv till gymmet, pratar inte med någon, lyssnar på musik, hälsar inte 

på någon och drar hem typ. I innebandyn blir det ju typ 20 personer som sitter och 

snackar skit, skön känsla med omklädningsrumssnack osv. 

Han motiveras också av framsteg inom innebandyn. Sebastian beskriver sig som lite av en 

nybörjare inom innebandy och märker stora skillnader på t.ex. bollsinne. Att han ser framsteg 

och får positiva kommentarer från sina vänner gör det roligt. Att utvecklas är en viktig del 

som får Sebastian att fortsätta spela. Han strävar efter att få bättre kondis, bli bättre på 

innebandy och kanske strävan mot att gå upp en division är en morot.  

 

Sebastian gillar variation inom fysisk aktivitet och i livet. I början inom innebandyn var det 

lite svårt, han var bekväm med boll och klubba men det var rörigt med massa övningar.  

Han såg dock inga problem med detta än att var mer observant och fokuserad på när dem 

andra gjorde övningarna.  
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Självkänsla 

Sebastian upplever att fysisk aktivitet har påverkan på hans självkänsla. Han känner sig 

vältränad och får mer självförtroende vilket också återspeglas i hans vardag; 

Jag känner mig nyttig när jag går runt och har lite träningsvärk liksom. Och det blir en 

påminnelse om att man tränat bra, så tänker man att nu ska jag göra det här och det 

där bra också. Om jag klarar av något på träningen som jag gjorde bra, sätter en 

övning, gör massa mål på match så går jag med huvudet högt efteråt. 

För att trivas inom innebandy beskriver Sebastian en slags roll han tagit i laget. Eftersom han 

är lite äldre än de andra grabbarna har han blivit lite av en lag-pappa som försöker svetsa 

samman de andra. Han gör saker som att lätta upp stämningen, gör att alla känner sig 

välkomna, försöker bryta grupperingar och annan omogenhet. Denna roll upplever han göra 

att andra mår bättre och han själv också. Nya prylar som klubba och skor gör att träningen att 

träningen blir roligare om de funkar bra. 

Andras utseende och hälsa påverkar inte Sebastian någonting. Han har aldrig riktigt brytt sig 

om sådana saker. Han tror det kan vara för att han inte följer sociala medier så mycket och har 

en klar uppfattning om varför man ska träna; 

Man ska träna för att må bra, eller man ska göra grejer för att må bra. Blir det för 

mycket eller för lite träning så får man korrigera det lite. 

En gång i tiden provade han att träna mycket och äta strikt. Han tränade då sex gånger i 

veckan, åt mest kyckling och keso, slutade med socker. I slutändan så fungerade inte den 

levnadsstilen för honom. Att få muskler och bli ”fit” blev bara en tillfällig sporre som inte 

funkade i längden, han återgick till sin vanliga kost och träning. 

Sebastian tror att ungdomar lätt påverkas av sociala medier och kändisar; 

Jag tar inte efter sociala medier men jag tror ungdomar gör det som läser kändisars 

bloggar osv. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det, det är ju både och. Men man ska 

lyssna på sig själv tycker jag och folk mår bra av olika grejer. 

 

Kunskap och förståelse 

Sebastian berättar att han alltid har varit fysiskt aktiv och tror sig inte kunna ha ett icke-fysiskt 

liv. Han upplever sig må bättre efter att börja träna igen efter att ha tvingats till uppehåll t.ex. 

varit sjuk. Hans fysiska livsstil betyder mycket då han tycker träning är något bra han vill 

fortsätta med; 

Som jag sa tidigare så mår jag bättre av fysisk aktivitet och det speglar även andra 

grejer. Jag går med huvudet högt och kan fokusera på andra grejer när det gått bra på 

träning. Jag tror inte jag känt samma känsla om jag inte tränade, då hade nog hela 

vardagen blivit en stor jäkla smet.  
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Sebastian tänker mycket på kost kopplat till träning, kanske inte att äta perfekt men utan att få 

i sig energi. Att äta innan och efter träning t.ex. ha med banan som han kan få i sig direkt efter 

träningen. Han anser detta är viktigt och reflekterar över hur hans lagkamrater förhåller sig till 

det; 

Jag vet att det är många i laget som kör ett stenhårt pass och inte äter varken direkt 

efter träning eller när de kommer hem. Bara går och lägger sig, det tror jag inte 

kroppen mår bra av. Man orkar ju mer om man äter bättre, får energi och kan därför 

göra bättre ifrån sig på träning. Jag kanske inte tänker så mycket på vad, utan att jag 

får i mig något.  

5.1.7 Stina, lagidrott 

 

Motivation 

Stina motiveras till att utöva sin fysiska aktivitet för att det är roligt och har spelat fotboll hela 

sitt liv. Hon tycker om att vara i ett lag, det är roligt för man får så många vänner. Hon känner 

ibland att det inte är fotbollsträning hon åker till utan mer att hon ska åka och träffa sina 

lagkamrater. 

Att hon trivs så bra med sina lagkamrater upplever hon som en viktig del i fortsatt utövande 

och att det inte längre är lika allvarligt i tävlingsdelen; 

Visst jag tycker fortfarande fotboll är roligt men nu spelar man mest för det är kul i 

dessa lägre divisioner. En kul grej där man håller igång samtidigt som man är med sina 

kompisar inom idrotten man gillar, en win-win i allt. 

I andra lag där det satsades mer upplever Stina att det har varit mer press och att man måste 

träna för att få vara med överhuvudtaget. Detta skapar ofta för henne prestationsångest 

eftersom man kanske inte ens blir uttagen till matcher. Det drar verkligen ner självförtroendet 

och motivationen. 

 

Stina tycker nya saker/utmaningar inom fotboll och andra aktiviteter är kul. Hon tycker 

träning och utvecklas är roligt överlag. Eftersom hon vill själv vill träna andra efter hon slutat 

spela är det extra roligt att se nya saker och metoder för träning.  

Självkänsla 

Stina upplever att sina erfarenheter av fysisk aktivitet har varit en viktig del för henne. Som 

ung var hon väldigt tillbakadragen, kanske inte till vardags men inom fotbollen. Hon tror detta 

berodde på toppning, favorisering bland spelare och kände sig åsidosatt. Detta förändrades 

senare till raka motsatsen och Stina är nu typ den som hörs och syns mest. När hon bytte lag 

och tappade sin gamla trygghet så blev hon tvungen att ta tag i det; 

Efter det så blev jag helt plötsligt en av dem som utmärks mest. Då gick det även mycket 

bättre i fotbollen när jag vågade kliva fram, allt blev roligare helt plötsligt. 

Miljön i det laget var bättre med mindre toppning inom laget och en god stämning i laget. 

Hon upplevde det som kul, speciellt i den åldern och att det gav henne självförtroende. 
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För att trivas inom den fysiska aktiviteten så försöker Stina och sitt lag ha en positiv stämning. 

Detta är viktigare än att vinna matcher och de bryr sig inte om resultatet så länge de har roligt. 

Hon tror detta kan vara för att spelarna är lite äldre och har en annan förståelse för 

lagsammanhållning. Sedan försöker Stina även skämta mycket men samtidigt vara seriös. 

Stina tror inte yttre hälso- och utseendepåverkan inte har någon effekt på henne. Hon 

beskriver sig själv som en som aldrig tänker så mycket på hur hon ser ut, det struntar hon i. 

Men nämner att detta kanske sker omedvetet eftersom man ser sådant överallt; 

Men det är klart man ser ju det hela tiden så man har det i bakhuvudet, det är inte så att 

man ignorerar en jättevältränad tjej så önskar, man väl att man också såg ut så, men 

det påverkar mig inte. 

Hon tycker inte om det om eftersom hon ser att andra påverkas av det. 

Kunskap och förståelse 

Stinas fysiska livsstil betyder mycket för henne och är en stor del av hennes liv. Hon beskriver 

sig aldrig ha varit en sådan person som går ut och springer, det är fotbollen är hennes grej.  

Stina förklarar att fotbollen kommer hon spela så länge hon orkar, den är så viktig för henne 

och utan den skulle hon balla ur; 

Jag har ju tränat jämt så det är en vana, skulle jag inte göra det så skulle jag typ bli 

deppig. För det är roligt och man vill ju hålla igång, vara hälsosam. 

Hon liknar det vid när hon är sjuk och inte kan delta, det drar ner henne mycket psykiskt när 

man inte får spela, det är både jobbigt och tråkigt. Hon tror att det skulle vara jobbigit att inte 

ha fotbollen. 

Hon säger att man mår bra att träna, får mycket vänner, träffa folk. Har man en dålig dag och 

åker iväg till träningen så vänder det och känns helt plötsligt bättre. I fotbollen har hon fått 

självförtroende och andra för att hon varit tvungen att våga kliva fram för att synas. 

Stina slarvar en del med mat och sömn men tänker på det mer när det gäller match. Hon 

tycker inte det utgör något problem. Hon håller med om att det skulle vara roligt att vara 

vältränad, tänka på hur man äter och liknande men det är inte något hon orkar lägga energi på.  

 

5.2 Resultat analys 

5.2.1 Motivation 

I detta avsnitt sammanfattas intervjupersonernas utsagor kring motivation. Enligt Whitehead 

kan motivation beskrivas som ett driv, en vilja eller ivrighet mot en viss aktion/riktning. Den 

skulle kunna benämnas som kärnan i physical literacy, en önskan att vara aktiv, fortsätta med 

fysisk aktivitet, förbättra sig och våga testa nya saker. 
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Tabell 1. Motivation 

Respondenter Lisa Magnus Katrin Joel Stina Nils Sebastian 

Motivation 

till fysisk 

aktivitet 

Må bra 

 

Fördelar i 

jobbet 

 

Blir pigg 

Utvecklas  

 

Kondition  

 

Styrka 

 

Orka med 

vardagen 

Roligt 

 

Kropp och 

själ 

 

 Resultat 

Roligt 

 

Utvecklas 

 

Mål 

Roligt 

 

Gemenskap 

 

Lagkamrater 

Roligt 

 

Visa 

färdighet 

 

Match 

 

Utvecklas 

Gemenskap 

 

Utvecklas 

Idrottsspecifikt 

kroppsligt 

 

Gå upp en 

division 

Prova nya 

saker 

Bättre 

tillsammans 

Om det 

verkar bra 

 

Tidsbrist 

och ålder  

Positivt 

inställd  

Roligt  

 

obekvämt i 

början 

Roligt 

 

Nya 

sätt/metoder 

att träna 

Positiv  

 

Ge saker en 

chans 

Variation  

 

fysisk aktivitet   

 

i livet 

De vanligaste anledningarna till att utöva fysisk aktivitet var för respondenterna att det är 

roligt och att det innebar någon slags utveckling. 

 

Inom gymverksamheten så tänker de ganska lika. Tre av dem lade stor vikt vid utveckling av 

sin träning. Lisa och Magnus gjorde det båda för bli pigga och orka med vardagen, Katrin och 

Joel gjorde det för att det var roligt. 

Lagidrottarnas orsaker varierade, både Stina och Sebastian nämnde gemenskap som en viktig 

del. Stina tyckte det var viktigt att ha roligt medan Sebastian ansåg att utveckla sina 

färdigheter mer viktiga och att sträva mot nästa division som en morot. Nils tyckte som Stina 

att det var roligt men hade mer fokus på matcher och bli uttagen till dem. Stina hade ett 

mindre tävlingsinriktat tänk.  

 

Skillnader mellan lagidrott och gym var betydelsen av gemenskap som var betydligt viktigare 

för lagidrottarna. Inom gymmet var träningen mer essentiell för saker som att må bra, ser det 

som nyttigt för sig själv och att orka med vardagen. Alla respondenter var på något sätt 

positiva till att prova nya saker och utmaningar inom fysisk aktivitet. Mindre bekvämt i 

början, roligare med en kompis, att inte man inte längre aktivt söker nya saker, var 

förhållanden som påverkade. 

5.2.2 Självkänsla 

I detta avsnitt sammanfattas intervjupersonernas utsagor kring självkänsla. Enligt Whitehead 

är självkänsla förståelse om att fysisk aktivitet bör handla mer om glädje än tävlan och 

innefatta positiva erfarenheter där personen deltar aktivt som sig själv, utan negativ påverkan 

av t.ex. yttre ideal. 
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Tabell 2. Självkänsla 

Respondenter Lisa Magnus Katrin Joel Stina Nils Sebastian 

Självkänsla Framgångar  

 

Klara av 

utmaningar   

 

Ökad 

självkänsla 

 

Utveckling 

Vill inte bli 

stor som ett 

hus 

 

Funktionell 

syn  

 

Att kunna  

 

Påverkar inte 

självkänslan 

vid 

misslyckande 

Strävan 

 

Förbättras 

vid fortsatt 

träning 

 

Ej träna 

självtränar 

nu mest 

själv 

 

Aldrig nöjd 

Mindre 

bekvämt i 

början 

 

Ökar, 

bryr sig 

mindre 

vad andra 

tycker  

 

Växer 

som 

person 

 

Distans 

till sig 

själv 

Tillbakadragen 

hörs och 

syns mest 

 

Vågade kliva 

fram 

 

Självförtroende 

 blev 

roligare i 

lagidrotten 

Prestationer 

påverkar 

självförtroendet 

 

Vardagagliga 

saker påverkar 

också 

prestation 

Känner sig 

vältränad 

 

 

Ökat 

självförtroende   

 

 

Speglar även 

vardagen 

 

 

Effektiv 

medverkan 

Varierad 

träning 

 

Olika 

träningstider 

 

Tränar 

ensam och 

med andra 

Prylar för 

roligare/bättre 

träning 

 

Tankar kring 

att träna 

tillsammans 

med någon 

Vara pigg  

 

ordna upp 

saker i livet  

 

Tid att bli 

bekväm 

Lär känna 

folk  

 

Roligare 

att träna 

med 

vänner 

Försöker ha en 

positiv 

stämning i 

laget 

 

Stärka 

gemenskap  

 

Varva skämt 

och allvar 

 

Mindre 

vinstinriktat 

Vara trevlig 

 

Behandlar folk 

som han själv 

vill bli 

behandlad 

 

Skojar med 

varandra 

Aktiv roll 

 

Svetsar 

samman laget 

 

Får han själv 

och laget att 

må bra 

 

Material 

Yttre ideal Positiv 

effekt  

 

Motiverar 

henne 

 

Negativ för 

vissa 

Ogillar  

 

Fitness 

överdrivet 

 

Anammar 

saker dock 

med tanke 

Motiveras, 

påverkas av 

andra som 

tränar  

 

Ibland för 

mycket 

 

Förstår att 

vissa får 

ångest av 

det  

Hetsigt, 

överdrivet 

kring mat, 

hälsa och 

träning 

 

Gillar sin 

livsstil 

 

Påverkas 

inte 

Gillar inte  

 

Andra 

påverkas 

 

Tänker inte på 

hur hon ser ut 

 

Kul att se ut så 

 

Influeras ej 

Påverkas inte  

 

Påverkar de 

som vill uppnå 

skönhetsideal 

Har inte brytt 

sig så mycket 

 

Bra och dåliga 

aspekter 

 

Göra saker 

som i 

allmänhet får 

en att må bra 

Alla respondenter utom en upplevde att deras fysiska aktivitet påverkat 

självkänsla/självförtroende. Bakgrund till påverkan var framgång, utveckling, prestation, 

våga, klara utmaningar, vara nöjd med sig själv och känsla av att vara vältränad. Katrin och 

Joel hade liknande erfarenheter av deras gymutövande, det tog lång tid för dem att känna sig 

bekväma att vara där. I Katrins fall handlade det om att våga träna själv, likt Joel som det tog 

lite tid för att inse alla på gymmet var där för att träna, inte bedöma andra. Nils och Sebastian 

tycker båda två att vardagliga saker påverkas/påverkar självförtroendet inom fysisk aktivitet. 

Sebastian menar på att hans ökade självförtroende speglar av sig på andra saker han gör i 

vardagen medan Nils menar att de vardagliga sakerna innan träning/match påverkar 

prestationen.  

 

De flesta av respondenterna upplevde inte att de påverkades så mycket av yttre ideal, inte 

negativt i alla fall. Lisa och Katrin ansåg att de motiverades när de ser andra träna eller var 



29 
 

tränade båda nämnde att de förstår att många kan påverkas negativt av det. Detta upplevde 

även Sebastian som pratade om bra och dåliga aspekter av det. Magnus och Joel anser båda att 

fitness-livsstilen är överdriven och hetsig. Magnus känner ändå att han påverkas men att de 

saker han anammar har en tanke bakom sig.  

 

Respondenterna gör olika saker för att trivas inom sin fysiska aktivitet. Inom lagidrotten så 

försöker Stina, Nils och Sebastian påverka miljön för att lagkamraterna och de själva ska må 

bra. För de verskamma inom gymmet så handlar det mycket mer om sitt eget utövande. Vilket 

inte är så konstigt eftersom de flesta körde mycket själva. Det handlar mycket hur de lägger 

upp lägger upp träningen, mentala förberedelser och prylar som gör träningen roligare. Lisa 

varierar att träna själv och med andra, Magnus funderar på att börja träna med någon för att 

förbättra träningen, Joel gjorde träningen roligare genom att lära känna folk på gymmet och 

Katrin tränar med andra för deras expertis. Trots att det går att träna enskilt så tränar alla eller 

tänker på att träna ihop med andra, så gemenskapen är viktig för både lagidrottare och de 

inom gym.  

5.2.3  Kunskap och förståelse 

I detta avsnitt sammanfattas intervjupersonernas utsagor kring kunskap och förståelse. Enligt 

Whitehead har kunskap och förståelse att göra med förmågan att kunna identifiera och 

uttrycka sig i den fysiska aktivitetens miljö, att utnyttja dess omgivningar för att nå kunskap, 

detta gäller även det egna deltagandet. Förstå sitt eget utövande och ha en tydlig förståelse av 

fördelarna med fysisk aktivitet genom livet i form av livskvalitet. 

 

 

Tabell 3. Kunskap och förståelse 

Respondenter Lisa Magnus Katrin Joel Stina Nils Sebastian 

Betydelse av 

fysisk livsstil 

Alltid varit 

en del av 

hennes liv 

 

Dåligt 

samvete 

utan träning 

 

 

Stor 

betydelse 

 

Bearbetar 

dagen 

 

Sitter still 

mycket  

 

 

Alltid varit 

aktiv 

 

Inte varit 

den hon 

är, t.ex 

pojkvän 

 

 

Mår bra, roligt 

 

 

Aktiv  friare 

med mat 

Stor del av 

hennes liv 

 

Svårt att röra 

på sig själv  

 

Träning kan 

vända en dålig 

dag 

Alltid varit aktiv 

 

  

Frihet i vad han 

äter 

 

Alltid varit 

aktiv 

 

Skulle inte 

kunna ha ett 

inaktivt liv 

 

 

 

Kunskap 

och 

förståelse 

 
Kosten 

viktigare än 

träningen 

 

Fördelar i 

jobbet 

 

 
 

 

Bollkänsla  

 

 

Lagkänsla 

 

 

Balans i 

kosten 

 

 

Orkar mer 

till vardags 

 
FAhjälpt 

i skolan 

 

Fortsätta så 

länge hon 

orkar, har 

tid 

 

Kopplar 

bort tankar 
 

Alla borde 

träna 

 
Tränapiggare på 

jobbetbättre 

sömn 

 

Allt hänger ihop 

mår bättre och 

orkar mer saker 

 

Konditionsträning 

 inte lika trött 

koncentrera sig 

bättre i livet 

 

 
Roligtvana

hälsosam 

 

Tränamå 

braträffa 

folkfå mycket 

vänner 

 
Mår brahåller 

sig pigg och 

fräsch 

 

Styr till viss grad 

umgänge 

 

Samarbetabra 

inom arbete 

 

 

Bättre fokus 

även på andra 

saker i livet 

 

Vardagen hade 

annars varit en 

smet 

 

Viktigaste att 

man äter än 

vad man äter 
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Respondenterna upplevde generellt sin fysiska livsstil som mycket betydelsefull. De flesta har 

alltid varit aktiva och ser fördelar som att få bort dåligt samarbete, bearbeta dagen och må bra. 

Joel och Nils upplever båda en slags frihet när det gäller mat på eftersom de är aktiva. 

Sebastian skulle inte kunna tänka sig ett inaktivt liv och Katrin menar på att hon inte skulle 

vara samma  

 

Alla respondenter upplevde att fysisk aktivitet gav dem fördelar i andra aspekter än i inom 

fysisk aktivitet.  Lisa upplever fördelar i sitt jobb i form av lyft som liknar de på gymmet, Nils 

ser sambandet mellan samarbetsförmågan inom lagidrotten och på en arbetsplats. Fysisk 

aktivitet har hjälpt Katrin i skolan, Sebastian får bättre fokus även på andra saker i livet och 

Joel upplever sig inte lika trött då börjat träna mer. Joel upplever att allt hänger ihop med mat, 

träning samt sömn och flera respondenter anser den fysiska aktiviteten påverka deras 

vardagliga liv, de orkar mer under dagen och känner sig piggare.  
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6. DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras undersökningens resultat och metod samt om framtida forskning 

inom samma problemområde. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Studien använde sig av physical literacy som utgångspunkt vilket innebar att fanns det mer 

klara riktlinjer och en röd tråd att följa under hela undersökningsprocessen. Detta gjorde det 

lättare att utforma intervjuguide och ökar trovärdigheten eftersom frågorna baserades på 

dimensioner inom teorin jag hade för avsikt att undersöka. När jag sedan analyserade hade jag 

klart med teman ifrån teorin där jag lätt sorterade materialet där det hörde hemma. Enkel 

metod som gav högre trovärdighet då man lätt kunde hitta och placera ut det viktiga, men 

också urskilja det oviktiga.  

Valet av kvalitativ metod passade bra för syftets frågeställningar. En kvantitativ 

enkätstudie hade varit bra om man hade som syfte att kunna generalisera resultaten. 

Frågorna hade då fått ändras om och vara mindre ”öppna” vilket hade inneburit 

minskad kvalité och detaljrikedom för insamlad data, vilket ansågs relevant i studien. 

Jag upplevde viss svårighet med några frågor i intervjuguiden där jag fick akta mig för 

att inte styra respondenterna för mycket. I efterhand hade jag nog utvecklat ännu fler 

sätt/exempel att lättare förklara frågorna, än att som jag i vissa frågor hade en. Trots 

svårigheter så upplevde jag mig inte styra respondenterna och på så vis inte påverkade 

resultatet.  

 

Något svår teori och det mesta på engelska gjorde det problematiskt att komma igång 

med arbetet tidigt. Trots detta är det inget jag ångrar utan teorin växte och blev mer 

intressant desto mer jag förstod den. 

 

En av respondenterna hade precis gått över från att enbart gå på gym till att ha ett 

större fokus på att träna för att cykla. Vilket led till att den personen berättade om båda 

perspektiven i den intervjun.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien hade för avsikt att undersöka personer om deras upplevelser kring fysisk 

aktivitet utifrån teorin physical literacy, mer specifikt inom motivation, självkänsla samt 

kunskap och förståelse. 

 

Motivation 

Respondenterna motiverades av olika anledning till att vara fysiskt aktiva och de 

vanligaste anledningarna var att det är roligt eller innebar något slags utveckling, 

alternativ fördelar i vardagen. Detta visar att deras motivation till att vara fysiskt 

aktiva inte är endimensionell, utan istället kan byggas på fler saker som t.ex. glädje 

och att utvecklas. Nästan alla respondenter nämner något mål, fördel eller 

utvecklingsaspekt till varför de utför sin fysiska aktivitet. Inom motivationsaspekter så 
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anser jag dem vara fysiskt litterära. Respondenterna uppvisar det som Patriksson och 

Persson (2013) samt Doverbo, Karlsén & Linder (2012) inte fann hos de barnen och 

ungdomar i områden med höginvandrartäthet, låg socioekonomisk status samt låg 

utbildningsnivå. Det fanns här ingen motivation till ett fysiskt aktivt liv även om 

möjligheterna fanns. Detta kan vara viktiga komponenterna som gör att man har 

möjligheten till att motiveras till att ha ett aktivt liv. 

 

Samtliga var positivt inställda till att prova nya saker, det fanns lite omständigheter 

som att det var lättare att testa tillsammans med någon, i alla fall i början. En stor 

skillnad här kan vara att som Patriksson & Persson (2013) beskrev de svenska barn 

och ungdomarna i Sverige som var inaktiva på grund av mer traditionella och 

kulturella aspekter och Kougioumtzis (2013) skildringar av de grekiska barn och 

ungdomarna som begränsas både av en liten fritid och även ekonomiska skäl i form av 

t.ex. tillgång till träningsanläggningar. Respondenterna i studien är både äldre och 

studerar eller arbetar där de självmant valt sin livssituation och har därför större 

kontroll över sitt liv. Vilket då kan anses vara skäl till bättre möjlighet att styra sin 

fritid samt fysiska livsstil.  

 

Att det fanns lite skillnader mellan lagidrotterna och de som tränar på gym var väntat, 

då lagidrott medför både en tävlings- och lagaspekt där stor vikt läggs på att laget 

tillsammans ska utvecklas/ha roligt. Detta är inte så vanligt på gym om man bortser 

från gruppaktiviteter, träna med en kompis eller liknande, annars är det mer fokus på 

sig själv. 

 

Självkänsla 

Trots svårigheten kring begreppet ”självkänsla” så beskrev nästan alla respondenter att 

den påverkats av fysisk aktivitet på något sätt. Varierade exempel som att våga 

slappna av på gymmet, våga vara sig själv, ta mer plats och känna sig kompetenta.  

 

Respondenterna hade allesammans en aktiv medverkan på något sätt kopplat till deras 

träning, för att göra det trevligare och roligare för de själva och/eller sin omgivning. 

De har förståelse för hur yttre ideal kan påverka personer negativt men upplever inte 

att de själva påverkas negativt av detta. Några menar på att det istället stärker dem ett 

par inte bryr sig alls, liknande de grekiska barnens upplevelser då de inte upplevde 

rädsla och glädje ihop kring t.ex. en volleybollmatch (2013).  

 

Respondenterna förmedlar de viktiga grunderna för aspekter kring självkänsla inom 

physical literacy. Jag upplever det som att likt det Dahlin (2004) beskriver om medias 

stora fokus på det lilla toppskiktet av idrottsstjärnor kan appliceras på dagens 

utseende- och hälsoideal som vi ser på sociala medier. En liten klick av ”perfekta” 

personer sätter standarden i hur vi upplever att man ”egentligen” ska se ut. Ungefär 

som att alla vill bli Zlatan men ganska snabbt inser att det inte går och tidigt hoppar av 

fotbollen, så kan mediernas fokus på det perfekta gör att folk ger upp för att det är 

omöjligt eller förstör sig själva för att nå målen. 
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Kunskap och förståelse 

Samtliga respondenter anser sin fysiska livsstil vara en viktig del av deras liv. De har god 

förståelse för de fördelar som deras livsstil bär med sig och nämner alla olika exempel hur den 

influerar andra aspekter i livet. Patricksson & Persson (2013) visade på ungdomarnas 

svårigheter att reflektera över fysisk aktivitet och förståelsen kring en aktiv livsstil. Ett 

motsatt resultat här där respondenterna i beskriver att de orkar mer till vardags, i jobbet, 

rensar tankarna och håller ihop vardagen. Liknande effekter beskrev även eleverna i 

Andersson & Perssons (2011) undersökning om ämnet idrott och hälsa. Att de efter 

idrottslektionen fick lättare att koncenterara sig i de andra ämnena resten av dagen.  

 

Även inom denna dimension visar de upp viktiga aspekter som ligger som grund inom 

physical literacy. Det är både intressant och roligt hur de beskriver vikten av sin fysiska 

livsstil, samt alla olika exempel de beskriver som påverkar andra delar i livet på positiva sätt.  

 

6.3 Fortsatt forskning 

I denna studie undersökte jag upplevelser angående fysisk aktivitet hos lagidrottare 

och gymutövare utifrån teorin physical literacy. Till detta användes Whiteheads 

(2010) sex dimensioner inom teorin och framtida forskning skulle kunna inkludera 

alla sex dimensioner, detta för att få med fler viktiga delar och övergripande resultat. 

Det går även att kombinera detta med att undersöka flera målgrupper för bredare 

underlag. Det hade varit intressant att undersöka personer som utövar individuella 

idrotter för att se skillnader mellan dem och lagidrottarna. Gymutövarna skulle kunna 

undersökas mer, t.ex. de som mest tränar olika gruppträningar och de som tränar 

enskilt. 
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BILAGOR  
 

 

Intervjuguide 

 

Tema 1. Motivation 

1. Vad är det som motiverar dig till att utöva din fysiska aktivitet? 

2. Är det något specifikt som får dig att fortsätta? 

3. Hur känner du inför att prova nya saker/utmaningar? Inom din nuvarande fysiska 

aktivitet och andra? 

4. Har du något mer du vill tillägga? 

Tema 2. Självkänsla 
1. Hur upplever du dina erfarenheter av fysisk aktivitet? 

2. Hur gör du för att trivas inom den fysiska aktiviteten? 

3. Hur upplever du samhällets utseende och hälsofixering? T.ex. i sociala medier, dieter 

och kosttillskott osv? 

4. Har du något mer att tillägga? 

 

Tema 3. Kunskap och förståelse 
1. Vad betyder din fysiska livsstil för dig? 

2. Hur tänker du kring mat, sömn och att röra på dig utifrån din fysiska livsstil? 

3. Har du några fler tankar om din fysiska livsstil? 

 

 

 

 

 


