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Sammanfattning 

Inaktiviteten är ett stort problem idag samtidigt som intresset för att resa och uppleva världen 

är stort. Syftet med denna studie var att undersöka en möjlig hälsosam balans mellan fysisk 

aktivitet och mental hälsa i vardagen. Det görs utifrån fokus på hur träningsresor kan påverka 

motivationen för ny träningsrutin i hemmiljö. Mer specifikt varför väljer individer att åka på 

träningsresor och anser de att resan infriar deras förväntningar? 

 

Studien har gjorts utifrån en kvalitativ undersökningsmetod med intervjuer. Urvalet är 

genomfört utefter en specifik arrangör för träningsresor genom bekvämlighets- och 

tillgänglighetsurval, men även ur ett snöbollsurval. Totalt har sex respondenter intervjuats 

varav fem är deltagare från träningsresan och ytterligare en som är en deltagande arrangör. 

 

Samtliga respondenter hade en fysiskt aktiv bakgrund och därmed visade resultatet inte en 

förhöjd motivation till/eller ökad fysisk aktivitet efter träningsresan. Däremot så kan 

resultaten tolkas som att träningsresorna har en positiv inverkan på motivationen och att 

konceptet med förbestämda aktiviteter, motiverande coacher och att naturen främjar 

deltagarnas fysiska, mentala hälsa och motivation. Mängden olika träningsformer som utövas 

under träningsresorna har visats ge inspiration till deltagarna som de kan ta med hem till 

vardagen. Gällande möjligheten om det finns en balans mellan fysisk aktivitet och mental 

hälsa i vardagen, kan inte styrkas men den kan inte heller förbises. Mycket tyder på att den 

hälsosamma balansen finns men frågan är på vilket sätt, vilket kan vara en fråga för 

kommande studier att undersöka. 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, Mental hälsa, Motivation, Träningsresa. 

 

 

  



 
 

Abstract 

The interest for travelling and exploring the world is huge and at same time a large population 

of the world is struggling with inactivity. The aim of this study is to examine a possible 

healthy balance between physical activity and mental health in our everyday life. It is made 

through a focus of how exercise-travels may affect motivation to a new training routine in the 

home environment. More specifically of why individuals are choosing to travel on exercise-

travels and if they consider it to fulfil their expectations. 

 

This study is made by a qualitative method theory made through interviews. The selection of 

respondents is made of a specific exercise-travels organizer through comfort and accessibility, 

but also through a snowball selection. There are six respondents in total whereof five are 

participant of the exercise-travels and one is the one who organize them. 

 

All respondents had a physically active background and therefore the result did not show an 

increased motivation to/or increased physically activity after coming home. Although the 

results can be interpreted to mean that exercise-travels have a positive impact on motivation 

and that the concept of predetermined activities, motivating coaches and nature promotes the 

participants' physical, mental health and motivation. The amount of different types of exercise 

that are planned in the exercise-travels has been shown to give inspiration to the participants 

that they may add to their everyday life. The study of whether there is a healthy balance 

between physical activity and mental health in everyday life cannot be substantiated, but it 

cannot be denied either. There are many indications that the healthy balance exists, but the 

question is in what way, which may be for future studies to investigate. 

 

Keywords: Exercise-travels, Mental health, Motivation, Physical activity. 

 

  



 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................................................. 6 

2 Centrala begrepp ............................................................................................................................... 8 

2.1 Fysisk aktivitet ............................................................................................................................ 8 

2.2 Inaktivitet ..................................................................................................................................... 8 

2.3 Fysisk och mental hälsa ............................................................................................................ 9 

2.4 Mental träning ............................................................................................................................. 9 

2.5 Stress ......................................................................................................................................... 10 

2.6 Motivation .................................................................................................................................. 12 

2.7 Motivationsklimat ...................................................................................................................... 12 

2.8 Träningsresor ............................................................................................................................ 13 

2.9 Sammanfattning ....................................................................................................................... 14 

3 Tidigare forskning ............................................................................................................................ 16 

3.1 Fysisk aktivitet och psykisk hälsa .......................................................................................... 16 

3.2 Relevans .................................................................................................................................... 17 

4 Problemformulering ......................................................................................................................... 19 

4.1 Syfte ........................................................................................................................................... 19 

4.1.1 Frågeställningar .................................................................................................................... 19 

5 Teoretisk referensram ..................................................................................................................... 20 

5.1 Självbestämmandeteorin ........................................................................................................ 20 

6 Metod ................................................................................................................................................ 21 

6.1 Design ........................................................................................................................................ 21 

6.2 Urval ........................................................................................................................................... 21 

6.3 Intervjuguide ............................................................................................................................. 22 

6.4 Genomförande .......................................................................................................................... 23 

6.5 Databearbetning ....................................................................................................................... 23 

6.6 Reliabilitet och validitet ............................................................................................................ 24 

6.7 Etiskt förhållningssätt ............................................................................................................... 25 

7 Resultat ............................................................................................................................................. 27 

7.1 Äldre medlem med god ekonomi ........................................................................................... 27 

7.2 En aktiv social aktivitet med frihet ......................................................................................... 27 

7.3 Mer mentalt än vad man tror .................................................................................................. 29 

7.4 Hälsa genom rörelse och rätt coachning .............................................................................. 29 

7.5 Sammanfattande analys ......................................................................................................... 30 



 
 

8 Diskussion ........................................................................................................................................ 32 

8.1 Resultatdiskussion ................................................................................................................... 32 

8.2 Metoddiskussion....................................................................................................................... 36 

8.3 Fortsatt forskning ..................................................................................................................... 38 

Referenser ........................................................................................................................................... 39 

Bilaga 1 – Intervjuguide för deltagare 

Bilaga 2 – Intervjuguide för arrangör 

Bilaga 3 – Informationsbrev 

Bilaga 4 – Samtyckesblankett 

 

  



6 
 

1 Inledning 

 

Idag är inaktiviteten ett problem som ständigt ökar, trots att människan är gjord för ett liv i 

rörelse (Hedblom, 2009). Att inte röra på sig tillräckligt mycket ökar risken för fetma, 

diabetes, cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar, och alldeles för många i världen lider av dessa 

symptom av anledning att de är inaktiva (McArdle, Katch & Katch, 2015). Samtidigt som 

inaktiviteten ökar, ökar även den hektiska vardagen som bidrar med mycket stress och press. 

Utbrändhet och utmattningssymptom är resultat av de psykiska hälsoproblem som stress 

under längre tid leder till. Eftersom kroppen är gjord för fysisk aktivitet så agerar den med 

kroppsliga symptom vid stress. Detta kallas att kroppen går in i ett flyktläge, som 

kännetecknas av ökad puls och skärpta sinnen (Währborg, 2009). Vardagen för många är 

stillasittande inomhus på både arbetet och fritid. Fritid är ofta spenderad framför en skärm 

eller så är den inomhus på ett gym eller i en idrottshall (Barton & Pretty, 2010). Fysisk 

aktivitet som sker utomhus, helst nära vatten har en positiv inverkan på den mentala hälsan 

(Barton & Pretty, 2010). Både i vardagen och under tävling är det ytterst viktigt med samspel 

mellan mental- och fysisk prestation. Den mentala kapaciteten kan övas upp med mental 

träning och hjärnan mår absolut bäst av regelbunden fysisk aktivitet (Hansen, 2016). 

 

Sedan sjukvården utvecklades har stort fokus varit att lösa mentala och fysiologiska problem 

med piller (Währborg, 2009). Ibland kan istället lösningen vara enkel genom att höja den 

dagliga dosen av fysisk aktivitet. Att vara aktiv stärker kroppen och förebygger sjukdomar. 

Även mental hälsa påverkas positivt av fysisk aktivitet (Svantesson, Cider, Jonsdottir, Stener-

Victorin & Willén, 2007). Någonting måste göras för att främja hälsan i samhället idag. Att 

resa är ett gemensamt intresse för många då det innebär att komma iväg från vardagen och 

uppleva något annat. Träningsresor är ett fenomen som många tror blivit mer och mer 

populärt under senare tid. Faktum är att människan rest för träning eller tävling i många år 

(Gibson, 1998). Powis och O’Leary (2009) hävdar att det ökande intresset för folkhälsa och 

ett intresse för turism startade uppskjutet av det som utformats till dagens träningsresor. 

Resebolag som Apollo (2019) och Ving (2019) har anordnat resor som fokuserar på olika 

typer av träningsformer. Resorna kan ha fokus på exempelvis vandring, cykling eller yoga. 
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Med tanke på den ökande inaktiviteten så är det intressant hur dessa träningsresor påverkar 

individens träningsvanor och motivation att fortsätta träna när individen väl är hemma igen. 

Tanken är därför att undersöka en möjlig hälsosam balans mellan fysisk aktivitet och mental 

hälsa i vardagen, genom att undersöka deltagarnas fysiska aktivitet före respektive efter 

träningsresan. 
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2 Centrala begrepp 

 

2.1 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är kroppsliga rörelser som kräver musklers delaktivitet som i sin tur ger en 

förhöjd puls. Detta kan ske i olika intensitetsnivåer vilket avgör hur påfrestande den fysiska 

aktiviteten är. Vidare kräver muskelkontraktionerna energi vilket gör att fysisk aktivitet ökar 

energiförbrukningen. Träning sker ofta både planerat och strukturerat. Det är en fysisk 

aktivitet som återupprättas (McArdle m.fl., 2015). Förr användes fysisk aktivitet för att stärka 

kroppen och förebygga sjukdomar (Svantesson m.fl., 2007). Vidare förklarar Svantesson m.fl. 

att när sjukvården sedan utvecklades minskade den fysiska aktiviteten i samma takt. Några 

sjukdomar som förekom mer frekvent som följd, enligt dem var diabetes, fetma och hjärt- och 

kärlsjukdomar. Problemet med den utvecklade sjukvården var tendensen att ta till tabletter 

som lösning men i dagens samhälle är det nu inte ovanligt att läkare ordinerar fysisk aktivitet 

åt sina patienter (Svantesson m.fl., 2007). Det är många tecken som visar att 

människokroppen är byggd för rörelse och mår bäst av det (Faskunger & Hemmingsson, 

2005). Enligt FYSS (2016) ska en vecka innefatta minst 150 minuter med minst måttlig 

intensitet, men att om intensiteten ökas till hög så är rekommendationen minst 75 minuter per 

vecka. Vidare förklarar de att en vecka utifrån dessa rekommendationer skulle kunna innefatta 

30 minuters rask promenad 5 gånger per vecka eller 20-30 minuter löpning tre dagar i veckan. 

FYSS belyser variation i träning så som att utföra muskelstärkande fysisk aktivitet med fokus 

på kroppens stora muskelgrupper minst två gånger i veckan och för äldre är det även viktigt 

att träna balans. 

 

2.2 Inaktivitet 

En inaktiv person får många positiva hälsoeffekter av en ökad fysisk aktivitet (Faskunger & 

Hemmingsson, 2005). Inaktivitetens negativa effekter ligger bakom många tidiga dödsfall och 

de negativa effekterna är bland annat en ökad risk för diabetes, cancer och hjärt- och 

kärlsjukdomar (McArdle m.fl., 2015; Svantesson m.fl., 2007). Vidare hävdar McArdle m.fl. 

att en rask promenad på endast 30 minuter per dag gör skillnad i att förhindra sjukdomar. För 

att få ytterligare hälsoeffekter stödjer FYSS (2016) en ökning i intensitet och/eller duration. 

Stillasittande under längre perioder bör minskas enligt FYSS, genom att regelbundet ta korta 

pauser med någon form av muskelaktivitet. Oavsett om en person uppfyller 
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rekommendationerna angående fysisk aktivitet så är det viktigt att undvika långvarigt 

stillasittande (FYSS). Ett problem är att den fysiska aktiviteten minskas med åldern för unga 

förklarar McArdle m.fl. och att en stor bidragande faktor är skärmtid. För att motverka den 

inaktiva trenden i låg ålder anser McArdle m.fl. att tv-tittandet och annan skärmtid bör 

minskas. Vidare betonas vardagsmotion så som att gå till arbetet och ta trapporna istället för 

hissen, som förändringar i vardagen vilket gör skillnad i längden. Under en vecka gör det gott 

att vara fysisk aktiv tre dagar med fokus på kondition och styrketräning (McArdle m.fl., 

2015). 

 

2.3 Fysisk och mental hälsa 

En god hälsa är vanligt kopplat till en frånvaro av sjukdomar. Viktigt är att poängtera att detta 

inte är allt (McArdle m.fl., 2015). Begreppet hälsa innebär ett välmående både fysiskt och 

psykiskt (Weinberg & Gould, 2015). En känsla av sammanhang ”KASAM” har visats 

indikera på en god psykisk hälsa där meningsfullhet, en känsla av hanterbarhet och 

begriplighet är i balans vid KASAM (Winroth & Rydqvist, 2008). Främjandet av psykisk 

hälsa påverkas av faktorer som värdegrund, förhållningssätt och attityder enligt Winroth och 

Rydqvist (2008). Vidare hävdar de att på en samhällsnivå är det istället övergripande frågor 

om lagar och välfärdssystemet, men också hur samhället arbetar med hälsofrågor är det främst 

folkhälsovård och sjukvård. För låg- och medelinkomstländer anser WHO (2010) att det 

behövs tydligare riktliner för hur mycket fysisk aktivitet som bör göras för hälsans skull. 

WHO belyser att det behöver tydliggöras kravet för att förebygga ickesmittsamma sjukdomar 

och övergripande hälsa med sambandet mellan övergripande fysisk aktivitet, så som frekvens, 

duration och intensitet. Icke smittsamma sjukdomar syftar de på sjukdomar som diabetes, 

cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Det fysiska och psykiska välmåendet går hand i hand. 

Kroppens fysiska mående har stor inverkan på det psykiska tillståndet. Exempelvis så har en 

ökad fysisk aktivitet positiv inverkan på självförmågan, uppfattad kompetens, motivationen 

för en prestation och fler uppgiftsorienterade mål (Weinberg & Gould, 2015). 

 

2.4 Mental träning 

Mental träning är enligt Hassmén, Hassmén och Plate (2003) övningar och tekniker för att 

förbättra mentala och psykologiska färdigheter. Vidare menar Hassmén m.fl. att mental 
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träning användes till en början för att främja idrottsprestationer genom att öka 

koncentrationsförmåga, stärka självförtroende och förbättra förmågan att visualisera. En 

kombination mellan fysisk och mental träning är idealt för prestationsutveckling. Förmågan 

att hantera stress och sätta upp utmanande mål är mental träning, vilket alla har nytta av 

(Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009). Hassmén m.fl. (2003) belyser att mental träning kan 

användas som hjälp för att fokusera på det som är viktigt för individen just nu i livet genom 

sätta upp mål och öka koncentrationsförmågan. Vidare förklarar Hassmén m.fl. att för att 

lyckas med mental träning är det viktigt att vara självmedveten om sina styrkor och svagheter 

och våga acceptera dem för att kunna förbättras. Kartläggningsfasen i mental träning innebär 

enligt Hassmén m.fl. (2009) att ta fram individens styrkor och svagheter. Vidare belyser de att 

det därefter kommer en interventionsfas där den nya träningen tas upp för att sedan användas 

praktiskt. Det slutliga skedet menar författarna är utvärderingsfasen som visar hur det ser ut 

nu och vad som ska förändras i framtida träning. Visualisering är en form av mental träning 

som Hassmén m.fl. (2003) beskriver som en tankeprocess där det sker ett skapande eller 

återskapande av ett minne eller känsla. Weinberg och Gould (2015) förklarar istället övningar 

som arbetar med att medvetet få kroppens muskler avslappnade för att det är utmattande både 

fysiskt och psykiskt att gå omkring på helspänn. 

 

2.5 Stress 

Stress och depression är väldigt aktuellt i dagens samhälle. Fysisk aktivitet har även en god 

inverkan på stresstålighet och depression (Weinberg & Gould, 2015). Att utveckla en 

skicklighet att kunna hantera emotioner är svårt. Grunderna ligger i att uppfatta emotioner, 

använda dem och sist förstå dem (Hassmén m.fl., 2009). Därefter påstår Hassmén m.fl. att det 

går att utveckla en förmåga att hantera emotioner. Hassmén m.fl. fortsätter att 

utmattningssyndrom utvecklas när en person tömmer sina resurser och tappar sin passion och 

förmåga. Tecken på utmattningssyndrom är sömnstörning, känslomässig labilitet, 

koncentrationssvårigheter men även fysiska symptom som bröstsmärtor och synrubbningar 

(Hassmén m.fl., 2009). 

 

I vardagen förekommer stress i olika scenarion och alla är i behov av att kunna hantera den. 

Den yttre miljön skapar intryck som ger fysiska och psykiska påfrestningar, då stress skapas 

(Währborg, 2009). Währborg (2009) menar att hur stress uppstår är individuellt då en och 
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samma faktor upplevs olika av personer. Vidare förklarar han att stress innebär att kroppen 

går in i ett så kallat ”flyktläge” som ger en förhöjd puls. Det kroppsliga läge som infinner sig 

vid ”flyktläge” är enligt Währborg inte bra för kroppen att befinna sig i under längre perioder 

eftersom det då frigörs hormoner, nervsystemet och muskler är aktiverade samt 

immunförsvaret påverkas. Alla dessa faktorer är extremt påfrestande för kroppen i längden, 

vilket leder till stressjukdomar (Währborg, 2009). Att hantera stress går att göra på flera olika 

sätt. Winroth och Rydqvist (2008) förklarar att när en stressor uppstår går det att hantera 

denna med mod eller trygghet för att förändra situationen. De menar att ibland är det inte 

aktuellt att förändra situationen och istället går det att jobba med sig själv och ens syn på 

situationen. En nödlösning på problemet är läkemedel men ytterst kortsiktigt då detta är 

beroendeframkallande, belyser Winroth och Rydqvist. Motståndskraften för fysiska och 

psykiska påfrestningar förbättras med fysisk aktivitet, bra kost och sömn (Winroth & 

Rydqvist). När det uppstår mycket intryck, både fysiskt och psykiskt, är det lätt att tappa 

fokus på det som är viktigt och relevant menar Hassmén m.fl. (2003). Inför dessa tillfällen 

förklarar de att det går att öva upp förmågan att upptäcka tappat fokus för att sedan 

återfokusera på det som är relevant. Större del av tankarna bör vara positiva och handla om 

produktivitet, istället för nedtryckande tankar bör de vara konstruktiva (Hassmén m.fl., 2003). 

 

Fysisk aktivitet har visat sig förbättra hjärnans förmåga och därmed förmågan att hantera 

stress (Hansen, 2016). Hassmén m.fl. (2009) hävdar att återhämtningsstrategier blir viktiga 

när både den fysiska och psykiska hälsan sätts på spel. De anger sömn och vila som det 

grundläggande för kroppen att klara av att återhämta sig. Vidare belyser Hassmén m.fl. att 

fokus bör ligga på att få en god nattsömn och om detta är svår kan det kompletteras med en 

tupplur under dagen. Påfyllnad av energi i form av mat och dryck krävs för återhämtning och 

uppbyggnad av kroppen, men vanligt är ett slarvande med näringsintaget på grund av tidsbrist 

(Hassmén m.fl., 2009). Samhället med sina regler och lagar har ett ansvar att organisationer i 

sin tur ska ge bra arbetsvillkor och schemaläggning enligt Winroth och Rydqvist (2008). 

Detta är för att ge tid och främja känslan av sammanhang hos individer, menar de. För länge 

sedan utformade psykologen Abraham Maslow sin behovstrappa där människans 

grundläggande behov är mat, vatten och sömn (Hassmén & Hassmén, 2010). Hassmén och 

Hassmén förklarar att alla dessa krav behöver uppfyllas för att utveckling ska kunna ske. 
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2.6 Motivation 

Den kraft som leder till en handling kallas motivation. Ett intresse för sammanhanget krävs 

för att handlingen ska utföras (Edler, Sjöström, Gustafsson & Claeson, 2015). Hur hög 

motivationen är kan uppmätas i bemötandet av olika handlingar, hur de är riktade och dess 

intensitet (Weinberg & Gould, 2015). De biologiska, sociala och psykologiska faktorer driver 

framåt mot en målsättning och de har en påverkan på intensiteten beteendet för att nå fram till 

målet som ska uppfyllas (Gjerde, 2012). Kortsiktigt så är det faktorer utifrån som effektivt 

skapar en yttre motivation förklarar Edler m.fl. (2015). Vidare hävdar de att i längden så finns 

ett behov av inre motivation för att handlingar ska fortsätta att utföras. Exempelvis så har en 

person ett intresse eller befattar en kompetens inom området. Faktorer som påverkar 

motivationen är självtillit, vilja och beredskap, de påverkar viljan att uppnå målsättningar 

(Edler m.fl., 2015). Inre motivation är någonting som ger en strävan och skapar energi till 

motivationen. Det handlar även om att känna sig kompetent men även självbestämmande. 

Belöning och erkännande stärker den yttre motivationen medan den inre motivationen stärks 

av bara utförandet (Gjerde, 2012). 

 

2.7 Motivationsklimat 

Yttre faktorer som påverkar motivationen är motivationsklimat (Weinberg & Gould, 2015). 

Hassmén och Hassmén (2010) belyser att motivationsklimat finns i en grupp av människor, 

vilket påverkar gruppmedlemmarnas motivation. Vidare menar de att organisationer och 

samhällen är exempel på stora grupper och oavsett storlek på grupp fungerar de på liknande 

vis. 

 

Ett resultatorienterat klimat innebär enligt Hassmén och Hassmén (2010) att det viktigaste är 

prestation jämfört med andra deltagare. Vidare hävdar de att drivkraft kommer från framgång 

och vinst men ökar rädslan för att misslyckas. Misslyckanden har i detta motivationsklimat en 

negativ påverkan på självkänsla och självförtroende (Hassmén & Hassmén, 2010). Høigaard 

och Jørgensen (2000) belyser coachens stora påverkan på hur samhörigheten i en grupp 

upplevs. Vidare betonas att en tillitsfull miljö kräver en empatisk coach som visar förståelse. 

Motgångar i ett resultatinriktat motivationsklimat har i längden större andel avhopp i en grupp 

(Hassmén & Hassmén, 2010). Gruppmedlemmarna kommer överlag inte må så bra påstår 
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Hassmén och Hassmén. De styrker att gruppens presterande talanger upplever i stor 

utsträckning hög press och stress, vilket leder till vantrivsel och för sämre presterande är 

avhopp inte ovanligt. Negativa känslor kan ärligt diskuteras med en respektfull coach utan 

rädsla för att bli dömd eller avvisad (Høigaard & Jørgensen, 2000). 

 

Ytterligare ett motivationsklimat är det processorienterade. Där har ledaren en stor betydelse 

när det handlar om beröm och bedömning av medlemmarna till motivationsklimatet (Hassmén 

& Hassmén, 2010). Istället för att ge ett spontant bemötande på frustration hos en idrottare är 

ett förslag att aktivt lyssna på problemet, vilket sker genom ett lyssnande där coachen försöker 

förstå hur idrottaren känner förklarar Edler m.fl. (2015). Vidare menar de att under dessa 

förutsättningar förmedlas respektfullhet istället för att inte lyssna och styra mot lösningar. 

Positivt är att idrottaren inte känner att denne behöver gå in i försvarsläge över sina känslor 

(Edler m.fl., 2015). Prestationsångesten är lägre i processorienterat än resultatorienterat 

motivationsklimat (Hassmén & Hassmén, 2010). Motivation fungerar bäst när det är både 

personens behov och gruppens som bearbetas och en blandning av dem båda ger bäst 

prestation och välmående (Weinberg & Gould, 2015). Upplevd kompetens i en grupp med 

processorienterat motivationsklimat har visats ökat (Hassmén & Hassmén, 2010). Hassmén 

och Hassmén belyser att beteende från ledaren och hur denne uppmärksammar 

gruppmedlemmarnas ansträngningar och förbättringar är viktiga åtaganden från ledarens sida. 

Vidare hävdar de att för en ledare är det lättare att bestämma motivationsklimatet i en ny 

grupp då det är lättare att skapa än att ändra. En redan befintlig grupp som får en ny ledare 

kan få det väldigt svårt att förändra det redan existerande klimatet (Hassmén & Hassmén, 

2010). 

 

2.8 Träningsresor 

Träningsresor är specificerade på fysiskt och psykiskt välmående. Detta är i sig ingen nyhet 

eftersom resor även tidigare har varit sammankopplade med välmående (Powis & O’Leary, 

2009). Även att resa för träning eller tävling är vanligt sedan en lång tid tillbaka (Gibson, 

1998). Många kanske tror att begreppet träningsresa har blivit mer känt i folkmun under de 

senaste åren men faktum är att prioriteringen av folkhälsa har ökat under en längre tid och 

detsamma gäller intresset för turism (Powis & O’Leary, 2009). Vidare menar Powis och 

O’Leary att folkhälsa och turism är faktorer som troligtvis har ett samband till varför 
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träningsresorna har fått ett intresse och utvecklats i snabb takt (Powis & O’Leary, 2009). 

Ytterligare ett tecken på den prioriterade folkhälsan är att träningsanläggningar och spa 

numera är ett måste för en framgångsrik resedestination (Gibson, 1998). 

 

I Sverige finns det ett antal flygbolag som anordnar träningsresor. En av dem heter Apollo 

och anordnar olika typer av träningsresor. Exempel är resor med fokus på simning, löpning, 

cykling och yoga (Apollo, 2019). Ving har ett liknande upplägg när det handlar om 

träningsresor med exempelvis vandring som fokus (Ving, 2019). Även privatpersoner som 

exempelvis Jenny Hagman har gjort sitt eget stuk på träningsresa med golfbanan nära till 

hands. Programmet innehåller en kombination mellan fysisk och mentalträning (Hagman, 

2019). 

 

2.9 Sammanfattning 

Fysisk aktivitet är genomgående i denna studie och därför är det viktigt att förstå vikten av 

regelbunden fysisk aktivitet är i vardagen då det stärker kroppen och förebygger sjukdomar 

(Svantesson m.fl., 2007). Detsamma gäller de negativa effekterna av inaktivitet eftersom den 

ökade inaktiviteten ligger till grund för detta arbete. Inaktivitetens negativa effekter ligger 

bakom många tidiga dödsfall och de negativa effekterna är bland annat en ökad risk för 

diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar (McArdle m.fl., 2015; Svantesson m.fl., 2007). 

Begreppet hälsa innebär ett välmående både fysiskt och psykiskt (Weinberg & Gould, 2015) 

och denna studie har som mål att undersöka om det finns en möjlig hälsosam balans mellan 

fysisk aktivitet och mental hälsa. Det är tydligt att fysisk aktivitet är viktigt för kroppen 

samtidigt som det påverkar det mentala tillståndet. Fysisk aktivitet har positiv inverkan på 

självförmågan, uppfattad kompetens, motivationen för en prestation och fler 

uppgiftsorienterade mål (Weinberg & Gould, 2015).  

 

En känsla av sammanhang ”KASAM” har visats indikera på en god psykisk hälsa där 

meningsfullhet, en känsla av hanterbarhet och begriplighet är i balans vid KASAM (Winroth 

& Rydqvist, 2008). Mental träning blir också en relevant del där träning fokuserar på att 

förbättra mentala och psykologiska färdigheter (Hassmén m.fl., 2003). Eftersom stress är ett 

så stort problem idag och fysisk aktivitet har en god inverkan på stresstålighet och depression 
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(Weinberg & Gould, 2015) så är det extra viktigt att förstå begreppet stress. Skulle stressen gå 

alldeles för långt uppstår utmattningssyndrom vilket innebär sömnstörning, känslomässig 

labilitet, koncentrationssvårigheter men även fysiska symptom som bröstsmärtor och 

synrubbningar (Hassmén m.fl., 2009). Motivation är ett begrepp som används i relation till 

fysisk aktivitet i detta arbete, vilket är relevant då det innebär kraften som leder till handling 

och intresse för sammanhanget (Edler m.fl., 2015). Inre motivation skapar energi till 

motivationen och ger en strävan genom en känsla av kompetens och självbestämmande. Yttre 

motivation stärks av belöning och erkännande (Gjerde, 2012). I alla grupper finns 

motivationsklimat som antingen kan vara resultatorienterat eller processorienterat. Det 

resultatorienterade innebär jämförelse av prestation jämfört med andra medan 

processorienterade har fokus på utövandet (Hassmén & Hassmén, 2010). Avslutningsvis så är 

begreppet träningsresor viktigt att bearbeta eftersom för att få en förståelse i hur det skapats 

från ett intresse för folkhälsa och turism (Powis & O’Leary, 2009). 
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3 Tidigare forskning 

 

3.1 Fysisk aktivitet och psykisk hälsa 
Aktuellt idag är den förhöjda skärmtiden och stillasittande som spridit sig i alla åldrar, vilket 

tillsammans (och till viss del på grund av) med en ökad inaktivitet visar på höga risker till 

depression (Khan & Burton, 2017). Ungdomars regelbundna fysiska aktivitet minskar med 

hela 70 % med ålder och med 30 % för vuxna. Majoriteten pojkar bland ungdomar är 

regelbundet aktiva och i vuxen ålder är det kvinnor som har majoritet av att vara regelbundet 

fysiskt aktiva (Moor, Beem, Stubbe, Boomsma & Geus, 2006). Centrum för idrottsforskning 

(2016) påvisar en oroväckande trend där idrottandet minskar bland barn, främst är det pojkars 

idrottande som har minskat i större utsträckning än flickor de senaste åren. Hög stresstolerans 

har kopplats till intensiv fysisk aktivitet, styrketräning och stretching, där förmågan att 

hantera stress går att förbättras genom att utöva fysisk aktivitet 

(Bland, Melton, Bigham & Welle, 2014). Även Nguyen-Michel, Unger, Hamilton och Spruijt-

Metz (2006) kan understryka detta men antyder också att specifikt stillasittande ger en 

upplevelse av ökad stress och problem. Fetma är en effekt av inaktivitet (McArdle m.fl., 

2015). Stressnivåer har uppmätts högre hos överviktiga personer och riskläget för hög stress 

befinner sig även hos rökare och personer som skippar måltider (Pelletier, Lytle & Laska, 

2015). Känt sedan tidigare är att fysisk aktivitet påverkar både fysisk och psykisk hälsa 

positivt. Hormonet serotonin har enligt Wipfli, Landers, Nagoshi och Ringenbach (2009) 

visats motverka depression och ångest, därför medicineras personer som lider av depression 

och ångest med serotonintabletter. Vidare menar de att vid fysisk aktivitet ökar nivåerna 

serotonin i kroppen och därmed motverkar fysisk aktivitet depression.  

 

Fysisk aktivitet har enligt Barton och Pretty (2010) visats ge en positiv påverkan på mental 

hälsa. Bevisligen ger vistelse ute i naturen både kort- och långtidshälsoeffekter och både 

självkänsla och sinnesstämning har förbättrats vid träning som sker ute i naturen (Barton & 

Pretty, 2010). Ytterligare positiva hälsoeffekter har visats när vatten finns i närheten belyser 

Barton och Pretty. Vidare menar de att personer med psykologiska problem har visat sig vara 

ytters mottagliga för hälsoeffekterna av träning i naturen, vilket påvisar effekten av fysisk 

aktivitet och vistelse i naturen på människans välmående. Bailey, Allen, Herndon och 

Demastus (2018) styrker påståendet att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på det mentala 
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tillståndet då den utförs i naturen, vilket Araújo, Brymer, Brito, Withagen och Davids (2019) 

menar kan bero på att natur miljön påverka individer genom att uppfyll behov för 

psykologiska processer. Yoga är en träningsform som fokuserar på att vara i nuet och träna 

upp andning. Regelbunden yoga har visats främja mental hälsa och öka medvetenhet som 

främjar livskvalitet i samband med att depression och stressnivåer minskas (Riley m.fl., 

2017). 

 

Brown, Volberding, Baghurst och Sellers (2015) hävdar att ett gyms motivationsklimat 

påverkas olika av alla medlemmar. De menar att frekventa användare upplever personal 

hjälpsam och motiverande i att uppnå sina personliga mål. Vidare styrker Brown m.fl. 

påståendet med att nya eller inte så regelbundna medlemmar upplever istället inte miljön som 

motiverande med en okunnig och ohjälpsam personal. Detta visar på hur nya medlemmar är i 

behov av ett motiverande klimat för att fortsätta. En stor roll i detta är personalen som bör 

vara så välkomnande och hjälpsamma som det bara går (Brown m.fl., 2015). 

Uppgiftsorienterat motivationsklimat har Wagnsson (2009) påvisat främja psykosomatisk 

hälsa men även bidra till stärkt självkänsla och minskat intag av alkohol och tobaksrökning. 

Vidare berättar Wagnsson att resultatorienterat motivationsklimat visat en förbättrad upplevd 

fysisk kompetens men en negativ inverkan på psykosomatisk hälsa. Även Atkins, Johnson, 

Force och Petrie (2014) anser att uppgiftsorienterat motivationsklimat stärker självkänsla, 

kometens i idrottandet och intresset för utförandet. Vidare menar Atkins m.fl. att personer 

runt omkring, speciellt närstående till utövaren, har en viktig inverkan på motivationsklimatet 

vilket påverkar viljan till att fortsätta idrottandet. 

 

3.2 Relevans 

Vikten i att undersöka hur det går att minska inaktiviteten stärks verkligen med dess positiva 

inverkan på depression och ångest (Wipfli m.fl., 2009). Den regelbundna fysiska aktiviteten 

minskar stort till vuxen ålder och därmed är vuxna en relevant målgrupp (Moor m.fl., 2006). 

Intressant med Barton och Prettys (2010) resultat är hur träningsresor som innehåller mycket 

fysisk aktivitet ute i naturen påverkar den mentala hälsan hos de aktiva. Intensiv fysisk 

aktivitet är en stresshanteringsstrategi (Bland m.fl., 2014), vilket stärks av ett flertal studier 

som påvisar hur fysisk aktivitet stärker människan både fysiskt och psykiskt (Nguyen-Michel 

m.fl., 2006; Pelletier m.fl., 2015). Yoga kan användas som stresshantering och för att förhöja 
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livskvaliteten (Riley m.fl., 2017). Nya aktiva verkar ha en osäkerhet i sin motivation till 

träning och sin personliga utveckling med tanke på studien som Brown m.fl. (2015) har gjort. 

En slutsats av detta kan vara vikten för arrangörerna att skapa ett bra motivationsklimat med 

inspirerande instruktörer på sina träningsresor, speciellt inriktad på ett processorienterat 

motivationsklimat för att främja psykosomatisk hälsa (Wagnsson, 2009). Atkins m.fl. (2014) 

påvisar vikten av uppgiftsorienterat motivationsklimat för coachen i syfte att få utövarna att 

fortsätta vara aktiva. 

  



19 
 

4 Problemformulering 

 

4.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka en möjlig hälsosam balans mellan fysisk aktivitet 

och mental hälsa i vardagen, utifrån ett fokus på hur träningsresor kan påverka motivationen 

för ny träningsrutin i hemmiljö. Mer specifikt varför individer väljer att åka på träningsresor 

och anser de att resan infriar deras förväntningar. 

 

4.1.1 Frågeställningar 

- Hur har den fysiska aktiviteten i vardagen sett ut före resan? 

- Varför väljer individer att åka på träningsresor? 

- På vilket sätt har den fysiska aktiviteten från träningsresan följt med hem i vardagen efter 

resan? 

- Hur påverkar träningsresor individens motivation till fortsatt, och/eller ökad fysisk 

aktivitet? 
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5 Teoretisk referensram 

 

5.1 Självbestämmandeteorin 

Kopplat till prestation och välmående hos människor är självbestämmandeteorin, även känd 

som ”Self-Determination Theory” (Deci & Ryan, 2000; Weinberg & Gould, 2015). Weinberg 

och Gould (2015) beskriver att det finns tre psykologiska behov som teorin innefattar: 

kompetens, behov av relationer och självbestämmande. Vidare hävdar de att 

självbestämmandeteorin har blivit en väsentlig del inom idrottspsykologin men främst för att 

fasthålla träning. Hassmén och Hassmén (2010) förklarar att teorin innefattar motivation, 

prestation och välmående, vilket är ytterst viktigt för en ledare. De anger att grunderna till 

självbestämmandeteorin ligger i inre och yttre faktorer som påverkar den mänskliga 

handlingen. En grupps medlemmar har påverkan på ett framgångsrikt ledarskap förklarar 

Hassmén och Hassmén. Medlemmarna bör ha ett intresse för att öka sina kunskaper, vara en 

del i gruppen och ges möjlighet att bestämma över sin egen fritid och arbete (Hassmén & 

Hassmén, 2010). Självbestämmandeteorin är mycket relevant för att framhäva motivation och 

vara till hjälp för de som precis börjat träna (Weinberg & Gould, 2015). 

 

Självbestämmandeteorin har enligt Hassmén och Hassmén (2010) inre och yttre motivation 

som två väsentliga delar. De förklarar att inre motivation kommer från intresse för en uppgift 

och att det finns ett val var tid och fokus ska placeras. Vidare hävdar de att den yttre 

motivationen kommer istället från yttre faktorer som ger en utförd handling. Exempelvis att 

en idrottare trots tappat intresse fortsätter tävla på grund av sponsorer eller att gå till arbetet 

endast för att tjäna pengar (Hassmén & Hassmén, 2010). Motiverande samtal för coachen 

passar bra med självbestämmandeteorin, främst av anledningen att de båda har den 

gemensamma principen att alla människor har en vilja att utvecklas och resurser för detta 

(Edler m.fl., 2015). Vid varken inre eller yttre motivation infaller amotivation, vilket innebär 

att det inte finns någon motivation för att utföra en handling (Hassmén & Hassmén, 2010). 

Hassmén och Hassmén menar att med tid så kan motivation avta eller så finns den inte från 

början, därtill upprepningar av misslyckade försök till att lösa en uppgift ger en känsla av 

hjälplöshet. Då syftet är att undersöka en möjlig hälsosam balans mellan fysisk aktivitet och 

hälsa, är självbestämmandeteorin relevant då den omfattar individers välmående och 

motivation. 
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6 Metod 

 

6.1 Design 

Hassmén och Hassmén (2008) beskriver att både kvalitativa och kvantitativa metoder 

har gemensamt fokus på att få en bättre förståelse över miljö och samhälle. Denna 

studie kommer att utföras utefter en kvalitativ undersökningsmetod. Anledningen till 

valet av en kvalitativ undersökningsmetod är att den ses som flexibel och med ett 

följsamt upplägg (Hassmén & Hassmén, 2008). Ytterligare så används den för att få 

en förståelse för hur personer ser på ett visst ämne och deras erfarenheter (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Då tanken med respondenterna är att de ska prata utefter sina egna 

tankar och upplevelser kring frågeställningarna, passar detta upplägg bra. Eftersom det 

inte gjorts tillräckligt med studier av hur träningsresor påverkar den fysiska aktiviteten 

före respektive efter resan så anser jag att det inte var aktuellt att utföra en metaanalys. 

Jag ansåg att utifrån syftet passar intervjuer som undersökningsmetod bäst. Hassmén 

och Hassmén (2008) beskriver detta val som vanligast inom kvalitativa studier. De 

menar att en större frihet ges till respondenterna vid intervjuer i hur de väljer att prata 

kring olika ämnen. Det ges ytterligare en möjlighet för intervjuaren att rikta frågorna 

under intervjun beroende på hur respondenten svarar för att minska risken för 

missförståelse. För att erhålla respondenternas erfarenheter och tankar på djupet så 

kommer intervjuerna göras enskilt istället för i exempelvis fokusgrupp (Hassmén 

& Hassmén, 2008). 

 

6.2 Urval 

Studiens urval har valts att göras genom en arrangörs träningsresor. Arrangören har 

hjälpt till med att få ihop respondenter som deltagit under träningsresor 2018. Förutom 

deltagarna har arrangören intervjuats i syfte att få olika perspektiv på 

frågeställningarna. Eftersom respondenterna skall ha deltagit i en träningsresa för 

denna specifika arrangör så kommer studien utföras med bekvämlighets- eller 

tillgänglighetsurval (Hassmén & Hassmén, 2008). Utformningen skulle enligt 

Hassmén och Hassmén (2008) kunna utvecklas till ett snöbollsurval om 

respondenterna eventuellt föreslår ytterligare personer som skulle vara relevant att 

kontaktas för intervju. Vidare förklarar de att behovet av antal respondenter är oklart 
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då kvalitén på den data som samlas in under intervjuerna avgör detta, ifall det finns 

tillräckligt för att se samband. I början var förväntningarna att samla in sex till åtta 

respondenter. Det kontaktades dubbelt så många respondenter som önskades för att 

säkerhetsställa tillräckligt många deltagare. Vid ett stort antal av villiga respondenter 

hade det gjorts ett handplockat urval med fokus på så olika respondenter som möjligt. 

Då alla respondenter inom urvalsgruppen är relevanta för studien är det ett teoretiskt 

urval, vilket innebär att respondenterna inte har valt innan utan väljs under tiden 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Av de först kontaktade var det endast fyra respondenter 

som valde att delta i studien, en man och tre kvinnor. Ålder varierade mellan den 

yngsta på 51 år och den äldsta på 78 år, de övriga var över 60 år. Via kontakter så fick 

jag ytterligare en respondent men också en intervju med arrangören. Detta gör att 

urvalet förutom att vara bekvämlighet- eller tillgänglighetsurval, delvis är ett 

snöbollsurval (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

6.3 Intervjuguide 

Förberedelsen inför intervjuerna var att skapa en intervjuguide. Intervjuer är 

målriktade och fokuserad (Hassmén & Hassmén, 2008) utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Förhoppningen var att de skapade intervjufrågorna ska leda fram till 

ett relevant resultat, se bilaga 1 och bilaga 2. Därför anser Hassmén och Hassmén 

(2008) att en strukturerad intervju är att föredra. Början av intervjuguiden är till för att 

få reda på vem respondenten är, i form av ålder och nuvarande sysselsättning. Därefter 

så undersöktes respondentens kontakt med träningsresans arrangör och vad de hade 

för tankar kring begreppet träningsresa innan resan samt varför de valde att resa. För 

att få veta hur respondenternas träningsvanor var innan respektive efter så ställdes 

också frågan om deras förväntningar och om de såg någon beteendeförändring. De 

bads även att beskriva upplägget av träningsresan. Intervjuguiden förändrades lite från 

den första till den sista intervjun, exempelvis togs frågan om de skulle vilja åka ännu 

en gång på träningsresa, bort. Det för att de redan berättat om ny bokad resa. För att 

fylla ut frågan om mental hälsa så lades uppföljningsfrågor till om motivation till 

träning. När alla deltagare intervjuats konstruerades en intervjuguide specifikt för 

arrangören, se bilaga 2. Viktigt när en fråga ska ställas är att noggrant fundera på 

syftet med frågan, antyder Høigaard och Jørgensen (2000). Vidare menar de att det 

finns öppna och slutna frågor, där de slutna går att besvara med ja och nej. En 
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utmaning är att konstruera frågor som ger uttömmande svar. Där kommer öppna 

frågor in som ger respondenten större möjlighet att berätta fritt och ofta mer utförligt i 

sina svar (Høigaard & Jørgensen, 2000). De öppna frågorna går även att rikta mot ett 

fokusområde, som syftet med studien (Hassmén & Hassmén, 2008). Intervjuguiden 

till denna studie är utformad med öppna frågor för att öka chansen att ge så utförliga 

svar som möjligt. Det fanns ingen möjlighet att göra en pilotintervju på grund av för få 

respondenter, men intervjuguidens frågor prövades tillsammans med handledaren. 

 

6.4 Genomförande 

Studiens genomförande började med att kontakta träningsresans arrangör för att samla 

in respondenter. Därefter så kontaktades alla respondenter via mejl och ett 

informationsbrev om studien, se bilaga 3. Vid ett accepterat deltagande så bokades ett 

tillfälle in inom de kommande veckorna. Gemensamt för större del av intervjuerna var 

att de spelades in i ett tyst och avskiljt rum. En spelades in på ett kafé. Vanligt under 

intervjuerna är att spela in dem, för att sedan transkriberas. Intervjuer skall förslagsvis 

inte pågå i mer än en timme för att respondenten inte ska tappa fokus. Idealet är en 

intervju på ungefär 30 minuter (Hassmén & Hassmén, 2008). Den första intervjun 

pågick i ungefär fem minuter och den längsta var drygt 30 minuter. Intervjuguiden 

förändrades lite efter den första intervjun då otillräckligt med frågor angående 

motivation fanns. Ett problem med att ha en intervju på ett kafé var distraktioner i 

form av ljud. Intervjukvalitén påverkas enligt Kvale och Brinkmann (2014) av plats 

och respondentens sinnesstämning. Med detta menar de att respondenten kan känna 

sig stressad eller obekväm på platsen. Intervjuerna i denna studie var avslappnade och 

även om en specifikt befann sig vid ljuddistraktioner, anses även den lyckad. 

 

6.5 Databearbetning 

När alla intervjuer var gjorda var det dags att börja transkribera all insamlad data inför 

bearbetningen. Transkribering tar tid och innebär att intervjun ska ordagrant föras över 

till skriven text (Kvale, 1997; Kvale & Brinkmann, 2014). En transkribering bör göras 

eftersom den anses som studiens empiriska datamaterial (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Detta kan göras på olika sätt beroende på hur den insamlade data kommer att 

bearbetas (Kvale, 1997). En sammanställning och strukturering av den insamlade data 
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innebär att transkribera, bearbeta och analysera (Hassmén & Hassmén, 2008). Denna 

studies transkribering kommer endast innehålla det som respondenterna säger då detta 

är mest relevant, vilket sammanlagt blev drygt 17 sidor av data. Hassmén och 

Hassmén (2008) anser att en slarvig transkribering har en negativ påverkan på 

reliabilitet och validitet. Analys och sammanhangsprocessen av all data påbörjades 

redan vid insamling och inte minst vid transkribering. 

 

När det var dags att bearbeta all data kom nyckelord utifrån studiens syfte att 

undersökas i materialet (Kvale & Brinkmann, 2014). Det innebär att finna både 

gemensamma och skiljaktiga nämnare eller sammanhang från respondenterna. 

Fenomenologi är en analysmetod som kan anses mest relevant i detta fall, vilket 

innebär att fokus är i upplevelser utifrån människor för att försöka få en struktur och 

en innebörd i ett fenomen (Hassmén & Hassmén, 2008). Denna studie är baserad på 

upplevelser kring träningsresor och tanken var att undersöka om det fanns något 

fenomen kring träningsvanor. Ytterst litet fokus ligger i ursprunget till dessa 

upplevelser. Utöver fenomenologi är en teoriledd tematisk analys relevant, en 

teoriledd tematisk analys innebär att dela upp insamlad data i förbestämda teman 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Det transkriberade materialet har delats in utifrån syfte 

och syftets frågeställningar och därefter tolkats till de teman som nämns i 

resultatdelen. Det är vanligt att i halvstrukturerade intervjuer använda en teoriledd 

tematisk analys enligt Hassmén och Hassmén (2008). 

 

 

6.6 Reliabilitet och validitet 

Viktigt i en studie är reliabilitet och validitet, utifrån kvalitativa begrepp som 

tillförlitlighet och giltighet. I en studie är det då viktigt att ge ett pålitligt intryck att 

skapa en tillförlitlighet gentemot respondenterna gällande studien och dess process 

(Hassmén & Hassmén, 2008). I denna studie har kontakten med respondenterna 

kommit från arrangören i syfte att skapa förtroende gentemot respondenterna. Vid 

mötet med respondenterna och övrig kontakt var det viktigt att agera professionellt 

och förklara syftet med deras deltagande, för att skapa en tillförlitlighet. Studiens 

tillförlitlighet kopplas till respondenternas uttalanden och kan testas genom att 

undersöka uttalandena (Hassmén & Hassmén, 2008). Svårigheterna med kvalitativ 
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forskning och tillförlitlighet är att erfarenheter och reflektioner är i fokus under 

intervjuerna. Därför kan det vara svårt att uttala sig om studien skulle utföras 

ytterligare en gång på samma sätt, att den då skulle ge liknande svar. Vid en slarvig 

transkribering påverkas också reliabilitet och validitet negativt, vilket innebär de 

beslut och bedömningar som sker vid datautskriften (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Hassmén och Hassmén antyder vidare att validitet innebär en undersökning i hur 

resultatet från en studie går att generalisera till andra människor. Resultatet utgör i 

denna studie endast respondenter från en specifik arrangör. Av den anledningen går 

det inte att anta att andra arrangörer, med en annan uppbyggnad på sin träningsresa, 

skulle ha deltagare med liknande uttalanden. En generalisering för denna studie blir 

alltså svår. Likheter kan förväntas men det krävs ytterligare forskning inom detta 

ämne för att kunna dra en sådan slutsats. 

 

I sammanhanget är det viktigt att ta upp om det som var avsett att undersöka faktiskt 

blivit undersökt. Alla respondenter kommer från en specifik arrangör för 

träningsresor. Intervjuguiden är framtaget speciellt för att undersöka studiens syfte 

och besvara frågeställningarna. Pålitligheten bör höjas genom detta samtidigt som 

intervjuarens förmåga att inte ställa ledande frågor påverkar. Förhoppningen var att 

visa ett resultat med äkta åsikter som kunde kopplas till gemensamma teman till 

frågeställningarna. Urvalsmetoden kan argumenteras då det var planerat att arrangören 

skulle välja ut respondenter. 

  

6.7 Etiskt förhållningssätt 

Viktigt under ett forskningsarbete är god moral och etik. Forskaren ska alltid tala 

sanning och redovisa öppet resultat och metoder. Gentemot andra forskare så ska 

aldrig andras idéer stjälas och annan forskning skall rättvist bedömas (Gustafsson, 

Hermerén & Petersson, 2005). Denna studie står bakom detta genom att alltid referera 

till forskningsfakta och övrig information som har hittats. Information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande är viktiga krav inom forskning utifrån etik 

(Vetenskapsrådet, 2017), vilket denna studie har följt. Konfidentiell forskning innebär 

anonymitet för respondenterna och att insamlad data endast kommer användas i 

forskningssyfte, vilket även innefattar nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Karlstads Universitet arbetar utefter den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR), 
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när det kommer till hantering av personuppgifter i studenters arbeten (Martinsson, 

2019). En ansökan för hantering av personuppgifter gjordes till Karlstads Universitet 

innan insamling av data för att förtydliga syfte, säkerhetsställa att inga känsliga 

uppgifter hanteras, att samtycke kommer att inhämtas och hur data skulle lagras på ett 

säkert sätt, utifrån Martinssons beskrivning. Martinsson förklarar vikten i att förvara 

information säkert genom att inte använda externa molntjänster som exempelvis 

iCloud eller Dropbox. Information angående denna studie har inte förvarats på någon 

molntjänst och de inspelade intervjuerna har gjorts med en mobiltelefon på 

flygplansläge. Vid insamlingen av all data så har respondenterna skrivit under en 

samtyckesblankett, se bilaga 3, om deras samtycke till att delta och att de är medvetna 

om studiens syfte. Processen har varit dokumenterad och strukturerad och ingen 

respondent har farit illa. Ett informationsbrev har skickats till alla respondenter via 

mejl innan intervjuerna. I detta brev fanns information om anonymitet och att det finns 

en möjlighet att avbryta intervjun när som helst. Innan intervjun startades frågades 

alltid om det var okej att spela in, av anledning att förenkla transkribering. Forskning 

som har med människor som respondenter är viktigt att etikprövas enligt etiklagen. 

Tidigare forskning har inte haft deltagarnas bästa i åtanke vilket gör det ännu mer 

viktigt att idag etikpröva för respondenternas bästa (Hassmén & Hassmén, 2008). 
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7 Resultat 

 

Respondenternas intervjuer har sammanställts och analyserats utifrån en uppdelning av 

studiens frågeställningar. De teman som har tolkats och framträtt utifrån denna uppdelning är 

”Äldre medlem med god ekonomi”, ”En aktiv social aktivitet med frihet”, ”Mer mentalt än 

vad man tror” och ”Hälsa genom rörelse och rätt coachning”. Respondenterna kommer inte 

särskiljas utefter kön och ålder i sina uttalanden, några skillnader mellan yngre och äldre 

presenteras. Förutom deltagarnas uttalanden innehåller resultatet arrangörens synvinklar på 

frågeställningarna. 

 

7.1 Äldre medlem med god ekonomi 

Tidigare nämndes att respondenterna hade ett gemensamt intresse för att röra på sig. De som 

numera var pensionärer hade förr varit mycket aktiva inom idrott eller annan träning. En 

regelbundenhet i den fysiska aktiviteten var gemensam hos respondenterna. Större del av dem 

tränade tre till fyra gånger i veckan på det gym som anordnar träningsresorna och det är 

genom den vägen som de fick veta om träningsresorna från första början. Även här visas 

tydliga samband mellan gemenskap och den sociala biten de äldre söker sig till i gymmiljön. 

Under förmiddagar så går de på pass tillsammans och därefter fikar de en stund tillsammans 

efteråt. Arrangören förklarade också att det var en högre medålder på deltagarna och att alla 

hade ett gemensamt intresse att röra på sig. Målgruppen var pigga och glada vuxna och 

tenderade till att ha äldre barn, vilket gjorde att de har både mer pengar och tid att lägga på sig 

själva. 

 

7.2 En aktiv social aktivitet med frihet 

Respondenterna har genomgående pratat gott om träningsresorna i intervjuerna. Många av 

respondenterna hade åkt på ett flertal träningsresor samt hade ytterligare någon resa 

inplanerad. Anledningen till varför många valde att åka på den första träningsresan var ett 

gemensamt intresse att röra på sig. ”Jag gillar att träna och jag gillar att resa så det blev det 

ultimata konceptet liksom”. Tankarna kring förväntningarna var att få träna mycket och 

samtidigt uppleva ny kultur och natur. Att träna och resa till nya platser som de kanske inte 
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hade kommit till annars. Uppskattat var att hela konceptet redan var planerat, vilket flera av 

respondenterna uttryckte, ”det är bara att hänga med”. 

 

De äldre påpekade mycket den sociala aspekten med träningsresorna. I yngre dagar var det 

vanligt att träna själv. I vissa avseenden ansågs detta skönt efter en dag på arbetet som vanligt 

innehöll mycket kontakt med andra runt omkring. En formulering som förekom: ”Vi har ju 

blivit ett gäng, så jag tror det är väldigt mycket den sociala biten också”. Bland de äldre 

respondenterna som nu slutat arbeta framhölls det lite extra om den sociala biten i 

träningsresorna. De nämnde att det var mycket samma personer som reste tillsammans. Även 

yngre påpekade att detta var ett trevligt inslag i resan. Många av dessa människor tränar på 

samma gym och tyckte att det var roligt att lära känna nya människor som de sedan kunde 

prata med när de stötte på varandra igen på gymmet. 

 

Många ansåg att de inte var så förtjusta i att ligga i en solstol vid poolen under sina resor, de 

blev rastlösa. ”Jag är inte en sådan person som ligger och solar”, vilket var ett vanligt 

förekommande svar av respondenterna. Aktiviteter är någonting som de ändå hade hittat på 

själva så det upplevdes trevligt att redan ha detta planerat. De många inplanerade 

träningspassen upplevdes olika av respondenterna.”Ja jag tänkte att gud det kommer nog bli 

väldigt jobbigt. […]. fem pass om dagen hur ska jag orka det här”. Vissa menade det lät 

spännande och blev taggade medan andra nästan blev lite avskräckta. Gemensamt för samtliga 

var en känsla av att de faktiskt hann med att sola och bada tillräckligt mycket under resan. 

Även om någon trodde att det skulle bli en vecka bestående av endast hård träning och inte så 

mycket annat. Det visade sig vara en balans mellan träning på dagen och äta gott på kvällen. 

På papperet såg det ut att vara mycket hård träning inplanerad men i själva verket var det 

olika intensitetsgrader och respondenterna upplevde att det inte var några problem att 

genomföra. De ansåg att det var okej att välja vilka aktiviteter som de deltog i. Att de hade en 

frihet i hur de ville spendera dagarna även med ett fullspäckat schema. Arrangören förklarade 

att träningsresorna var mycket träning men att de även ville njuta av god mat och natur. 
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7.3 Mer mentalt än vad man tror 

Under träningsresan så var respondenterna mycket fysiskt aktiva. När de sedan kom hem gick 

de tillbaka till de rutiner som var tidigare. ”Jag tränar nog lika mycket efteråt men jag vågar 

nog prova på andra pass”, menade en respondent. Arrangören berättade att träningsresorna 

var utformade med stor variation i både träningsformer och intensiteter. Vidare menade hen 

att dessa träningsvariationer kan visa vad deltagarna behöver lägga mer energi på när de 

kommer hem. Någon nämnde att personer som deltar som inte är så fysiskt aktiv inser att de 

behöver börja träna mer. En upplevelse av den intensiva träningsveckan var att: ”Man klarar 

ju mer än vad man tror alltså att man gör”. Respondenterna var sedan tidigare aktiva vilket 

arrangören instämde på att deltagarna generellt har ett intresse för att röra på sig. Arrangören 

förklarade att de inte la så stor vikt i mental träning men att de pratade om att hitta balans i 

livet. Hen menar att det är viktigt för individer att acceptera sig själva och deras egen 

träningsstatus. Många respondenter nämnde att de mådde bra mentalt väl hemma efter resan 

och dess träning och friska luft. Arrangören ansåg att de har mycket roligt under resorna och 

nämner samhörighet i gruppen och att det ofta leder till en god mental hälsa. 

 

7.4 Hälsa genom rörelse och rätt coachning 

Motivationen till träning för samtliga respondenter hade någon form av koppling till den 

kroppsliga hälsan. De ansåg att genom åldrandet så blev det extra viktigt att ta hand om 

kroppen i form av fysisk aktivitet. Eftersom många redan är och har varit fysisk aktiva i 

många år så är de medvetna om känslan som uppstår efter ett träningspass. Detta var 

motivation till att många fortsatte med sin träning. Även så ansåg sig vissa inte behöva 

motivation utan kopplade det till att deras generation använde sig av dedikation. Med den 

ökade åldern så ansåg de också att det var mycket viktigt att röra på sig ur ett hälsoperspektiv. 

Arrangören instämde i att många motiverades av att träna för att hålla sig frisk och öka sin 

energi. Ytterligare för dem som hade ett stillasittande arbete så ansågs det ännu viktigare. 

”Det bästa jag vet är att åka dit och ställa mig och bara träna och släppa allting. Att bli 

nollställd i huvudet”. Ett flertal personer nämnde detsamma som att: ”jag ångrar aldrig att 

jag åkt iväg och gjort ett pass men jag ångrar många gånger att jag har skippat ett pass”. Där 

kom ytterligare motivationen att åka iväg och köra ett pass eftersom de nämnde att det var 

tråkigt om de någon gång inte kunde gå på ett träningspass. Det var främst fysiska 
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motstridigheter och tid som fick dem att stanna hemma. Exempelvis sjukdom eller en skada. 

Att träna för att kunna äta gott nämnde arrangören motiverade deltagare till att röra på sig. 

 

En respondent ansåg det var roligt att under träningsresan få prova på olika träningsformer. 

”Åker vi på semester så åker vi nog på träningsresor i fortsättningen, det är det som är mest 

inspirerande”, ansåg hen. Det nämndes även att coacherna var inspirerande och motiverande 

på resorna. Coachernas inverkan upplevdes mycket positivt och viktigt. Det bidrog till ett bra 

motivationsklimat och bidrog till god stämning mellan både coacher och deltagare. Ett 

scenario utanför träningsresorna nämndes i intervjuerna, när en coach upplevdes dålig och att 

det gjorde det tufft att gå till passet. Vissa undersökte innan vem som skulle leda ett visst pass, 

vilket blev motiverande om det visade sig vara en bra ledare men samtidigt tråkigt om det var 

en dålig coach. Respondenterna: ”Har du någon som är engagerad så blir du engagerad 

själv”. På själva träningsresorna så upplevdes coacherna motiverande och inspirerande. 

Arrangören nämnde att hen tyckte det var viktigt att hitta bra coacher för att få ett bra team 

som kan skapa ett bra öppet klimat där deltagarna känner sig välkomna. Vidare så menar hen 

att det genom ett begränsat antal platser går det att jobba med sammanhållningen i gruppen 

och få ett öppet klimat mellan coacher och deltagare där alla är inkluderade. 

 

7.5 Sammanfattande analys 

Tydligt i resultatet blev att träningsresorna inte hade så stor inverkan på att få deltagarna till 

ökad fysisk aktivitet eftersom de redan var fysiskt aktiva sedan innan, vilket kan kopplas till 

självbestämmandeteorin som används för att fasthålla träning (Weinberg & Gould, 2015). 

Vidare kan det kopplas till yttre och inre faktorer som att deltagarna eventuellt har en stark 

inre motivation och en möjlighet att bestämma över sin egen fritid och arbete (Hassmén & 

Hassmén, 2010) som kan ha att göra med hög medelålder och en ekonomisk möjlighet att åka 

på träningsresor. Deltagarna tog istället nytta av den variation av träningspass som fanns 

under träningsresan för att ta med det hem och som arrangören nämnde, att veta vad 

individerna eventuellt behöver fokusera på, något som kan vara till fördel för en varierad 

träning (FYSS, 2016). För de äldre så är det extra viktigt med variation som innehåller 

balansträning (FYSS). Medelåldern är genomgående hög under träningsresorna och både 

deltagarna och arrangören berättar att motivationen till träning är främst fysiologiska faktorer 

som att orka mer och hålla sig frisk. Detta kan kopplas till att deltagarna är medvetna om hur 
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fysisk aktivitet förebygger sjukdomar och de andra hälsoeffekterna (Faskunger & 

Hemmingsson, 2005; Svantesson m.fl., 2007). De yngre deltagarna ansåg att träningen var 

viktig på grund av stillasittande arbete och att mentalt må bättre efter en stressig dag, vilket 

tyder på en medvetenhet om förbättrad stresshantering och mental hälsa av fysisk aktivitet 

(Nguyen-Michel m.fl., 2006; Pelletier m.fl., 2015; Wipfli m.fl., 2009). Gemensamt för 

deltagarna var ett uppskattande för att hela resan redan är planerad men att den även har en 

balans mellan träning, god mat och upplevelser av natur och kultur, vilket kan kopplas till den 

vanliga vardagliga stressen och den positiva inverkan av fysisk aktivitet (Weinberg & Gould, 

2015; Währborg, 2009). Ytterligare så kan detta kopplas till att fysisk aktivitet i naturen har 

positiv inverkan på mental hälsa eftersom den fysiska aktiviteten görs utomhus under 

träningsresorna (Bailey m.fl., 2018; Barton & Prettys, 2010). Motivationsklimatet under 

träningsresan kan tolkas som uppgiftsorienterat eftersom deltagarna ansåg att det var en god 

balans i upplägget och alla hade ett gemensamt intresse för fysisk aktivitet, vilket kan kopplas 

till dess främjande av psykosomatisk hälsa (Wagnsson, 2009). 
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8 Diskussion 

 

Att resa är ett intresse för många och sedan länge har människan rest för att tävla (Gibson, 

1998). En förutfattad mening kan vara att det endast är elitidrottare som reser för att träna men 

resor har tidigare också varit sammankopplade med välmående enligt Powis och O’Leary 

(2009), även om de då kanske inte innehöll så mycket fysisk aktivitet. Vidare menar Powis 

och O’Leary att det är det ökade intresset för folkhälsa och turism som bidragit till en 

utveckling av träningsresor. Någonstans här väcktes intresset för att undersöka hur 

träningsresorna påverkar träningsvanor och motivationen att fortsätta träna väl hemma igen. 

Att träna på utlandssemester, är det galet eller helt genialiskt? Under arbetets gång har 

frågeställningarna besvarats samtidigt som nya funderingar har väckts. Jag kommer utgå 

utifrån de teman som de presenterades i resultatdelen och koppla till frågeställningarna i den 

kommande diskussionen. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Den första frågeställningen angående hur den fysiska aktiviteten såg ut innan resan var hyfsat 

god för samtliga (se tema: äldre medlem med god ekonomi). Alla respondenter hade någon 

form av fysisk aktiv bakgrund, vilket var relevant då medelåldern var 65 år. Vanligt var att 

respondenterna tränade i alla fall tre till fyra gånger i veckan på gym, ledarledda träningspass 

eller ute i naturen, vilket är en tillräcklig dos av fysisk aktivitet ur en hälsofrämjande 

synvinkel (McArdle m.fl., 2015). Det nämns i intervjuerna att en respondent specifikt hellre 

går eller cyklar till gymmet som uppvärmning istället för att använda löpbandet, vilket är 

vardagsmotion som gör skillnad i längden (jmf McArdle m.fl., 2015). Denna typ av 

uppvärmning sker utomhus och helst i naturen då den främjar den mentala hälsan extra 

mycket (Bailey m.fl., 2018; Barton & Pretty, 2010), samtidigt som det innebär mer 

vardagsmotion. Inaktiviteten är enligt mig viktig att motverka med tanke på dess koppling till 

stress och negativ mental hälsa (jmf Khan & Burton, 2017; Nguyen-Michel m.fl., 2006; 

Pelletier m.fl., 2015). Utifrån alla intervjuer var en anledning till varför respondenterna var 

fysiskt aktiva av kroppsliga skäl, vilket jag inte anser konstigt med tanke på den höga 

medelåldern. Kroppen är som tidigare nämnt utformad för fysisk aktivitet (Faskunger & 

Hemmingsson, 2005), vilket stärker den och förebygger sjukdomar (Svantesson m.fl., 2007). 

Även arrangören kunde se att deltagarna motiverades till fysisk aktivitet för att hålla sig friska 
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och orka med vardagen. Respondenterna ansåg att det var mycket viktigt att röra på sig när de 

blev äldre men även att de efter alla år som fysiskt aktiva redan var väl medvetna om känslan 

som uppstår efter träning, vilket förklaras genom att det ångestdämpande hormonet serotonin 

frigörs under fysisk aktivitet (Wipfli m.fl., 2009). 

 

Frågeställningen om varför individer åker på träningsresor besvarades av respondenterna i 

denna studie med att de från början har ett gemensamt intresse att vara fysiskt aktiva (se tema: 

en aktiv social aktivitet med frihet). Förutom intresset för fysisk aktivitet så tyckte deltagarna 

om konceptet, specifikt att de endast behövde boka resan och alla aktiviteter redan är 

planerade. Detta är smidigt med tanke på den stressiga vardagen och som förebyggande mot 

utmattningssyndrom (Hassmén m.fl., 2009). En vecka fylld med fysisk aktivitet som även det 

har en god inverkan på stresstålighet och depression (Bland m.fl., 2014; Nguyen-Michel m.fl., 

2006; Weinberg & Gould, 2015). Arrangören kunde också se ett visat intresse för de 

förutbestämda aktiviteterna men även sociala aspekter som gruppsammanhållningen. Den 

förhöjda skärmtiden och stillasittandet (Khan & Burton, 2017) har säkerligen en inverkan i 

varför konceptet är omtyckt då deltagarna inte behöver spendera ytterligare tid framför en 

skärm för att få till en bra resa. Det sociala i resorna har en stor inverkan på varför 

respondenterna åker på ytterligare resor och de äldsta respondenterna som var pensionärer 

ansåg att det var väldigt positivt, både under träningsresan och efteråt då många av deltagarna 

tränade på samma gym. Jag tolkar detta som att deras känsla av sammanhang (Winroth & 

Rydqvist, 2008) stärks på detta sätt. KASAM indikerar enligt Winroth och Rydqvist (2008) 

på en god psykisk hälsa. Träningsresan innehåller enligt respondenterna mycket fysisk 

aktivitet vilket har positiv inverkan på mental hälsa (Bailey m.fl., 2018; Barton & Pretty, 

2010). En respondent nämnde att det var positivt att testa nya träningsformer under resan som 

exempelvis yoga, vilket är positivt för en varierad träning och speciellt eftersom äldre behöver 

fokusera mer på balansträning (FYSS, 2016), men även att yoga kan främja mental hälsa 

(Riley m.fl., 2017). Väl hemma igen så började hen utöva detta då och då eftersom hen 

behövde utveckla sin förmåga där och ansåg det var viktigt med rörlighet, samtidigt som 

Riley m.fl. (2017) förklarar att yoga kan minska depression och stressnivåer vilket främjar 

livskvalitet. Hen ansåg sig själv och andra som blir äldre vara i stort behov av att öka rörlighet 

och styrka, vilket är viktigt med tanke på den sjunkande regelbundna fysiska aktiviteten i 

åldrandet (Moor m.fl., 2006) men även eftersom det är kopplat till hög stresstolerans (Bland 

m.fl., 2014). 
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När vi pratade om hur den fysiska aktiviteten från träningsresan följde med hem i vardagen 

efter resan så ansåg de flesta att den inte förändrat sig före respektive efter, de var lika aktiva 

(se tema: mer mentalt än vad man tror). Här anser jag att det var tråkigt att inte lyckas få tag 

på respondenter som inte var så fysiskt aktiva innan resan eftersom det tydligare hade gett en 

insikt i hur träningsresor påverkar motivationsvanor för mindre aktiva, men även ge denna 

studie en större bredd. Min hypotes är då att de eventuellt blir inspirerade till att bli mer aktiva 

även om det kanske inte sker direkt efter men att en tanke väcks. En annan synvinkel är vikten 

av att ha just äldre som fokusgrupp med tanke på den drastiskt sjunkande regelbundna fysiska 

aktiviteten som sker med åldrandet (Moor m.fl., 2006). En förändring som visades var att 

deltagare testade på nya träningsformer under träningsresan vilket de sedan fortsatte med väl 

hemma, vilket arrangören gjort så att deltagarna kan se vad de kan träna mer på väl hemma. 

 

Den avslutande frågeställningen angående hur träningsresor påverkade individens motivation 

till fortsatt, och/eller ökad fysiskt aktivitet visade sig vara oklar (se tema: hälsa genom rörelse 

och rätt coachning). Flertalet ansåg sig inte behöva motivation eller tillhöra generationen där 

personer bara utför handlingen, vilket jag kopplar till att de redan är fysiskt aktiva och genom 

det är medvetna om känslan efter samt de hälsofrämjande effekterna av fysisk aktivitet (jmf 

Svantesson m.fl., 2007; Wipfli m.fl., 2009). Motivation är den kraft som leder till handling 

(Edler m.fl., 2015) och jag tolkar respondenternas svar som att de besitter en stor inre 

motivation. Självtillit, vilja och beredskap är egenskaper som de kan tänkas ha gott om då 

detta påverkar den inre motivationen (Edler m.fl., 2015). Något som flertalet sa är att de aldrig 

ångrar ett träningspass och att de tyckte det var tråkigt om de inte hade möjlighet att gå och 

träna. Specifikt för dem som hade ett stillasittande arbete kom motivationen från ett 

hälsoperspektiv och att det efter en stillasittande och stressig dag var skönt att rensa huvudet. 

Jag tyder detta som att de har en inre motivation kommande från erfarenheter när det gäller 

negativa hälsoeffekter av stillasittande och skärmtid (jmf McArdle m.fl., 2015) men även de 

mentala fördelar kopplade till bland annat minskade stressnivåer (jmf Bland m.fl., 2014; Khan 

& Burton, 2017; Nguyen-Michel m.fl., 2006; Wipfli m.fl., 2009).  

 

Respondenterna antydde att den inre motivationen var det inget fel på, utan fysiologiska 

åkommor som uppstod med åldern och skador var till största del varför de inte tränade. Under 

själva träningsresorna nämndes coacherna som en positiv inverkan på deras motivation. 
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Motivationsklimat är yttre faktorer som påverkar motivationen (Weinberg & Gould, 2015), 

vilket finns i alla grupper av människor (Hassmén & Hassmén, 2010) så som deltagarna på 

träningsresor. De positiva upplevelserna av coacherna kan påverkas av att respondenterna 

redan är fysiskt aktiva sedan innan (Brown m.fl., 2015). De respondenter som åkt på ett flertal 

träningsresor beskrev känslan som en ”high” både före och efter. Det var förväntan innan och 

efteråt ansåg de sig må så bra att de i stor utsträckning ville boka ytterligare en resa. Min 

tolkning är att deltagarna och coacherna har ett uppgiftsorienterat motivationsklimat under 

träningsresorna vilket främjar psykosomatisk hälsa och bidrar till stärkt självtillit, samtidigt 

som detta motivationsklimat troligtvis har en inverkan på att deltagarna fortsätter (Atkins, 

2014; Wagnsson, 2009).  

 

Sammanfattningsvis är det ytterst oklart om träningsresor kan påverka motivationen för ny 

träningsrutin i hemmiljön, detta eftersom alla respondenter redan var fysiskt aktiva. Däremot 

så kan resultaten tolkas som att träningsresorna har en positiv inverkan på motivationen och 

att konceptet med förbestämda aktiviteter, motiverande coacher och natur främjar deltagarnas 

fysisk, mentala hälsa och motivation. Exempel på detta är att de fick inspiration av coacherna 

och testa på nya träningsformer som de sedan implementerade i vardagen. Denna studie har 

ökat kunskap i hur träningsresor arrangeras och förståelse för vad som motiverar människor 

till fysisk aktivitet. Vidare så har det väckt nya funderingar och intresse i att vända den 

inaktiva trenden i samhället, vilket kan komma till nytta i kommande yrkesliv. Slutsatsen av 

denna studie kan kopplas till självbestämmande teorin som är till hjälp vid framhävning av 

motivation. Respondenterna får de tre behovskraven uppfyllda, kompetens, behovet av 

relationer och självbestämmelse genomsyrade under träningsresorna, vilket har en väsentlig 

roll av att fasthålla träning (Weinberg & Gould, 2015). Frågan gällande om det möjligtvis 

finns en hälsosam balans mellan fysisk aktivitet och mental hälsa i vardagen, kan inte styrkas 

men den kan inte heller förbises. Slutligen så tyder mycket på att den hälsosamma balansen 

finns men frågan är på vilket sätt, vilket kan vara för kommande studier att undersöka. Så att 

träna på utlandssemestern skulle mycket väl kunna ses om genialiskt med tanke på de positiva 

egenskaper fysisk aktivitet har på både kroppen och hjärnan jämfört med en stillasittande 

semester, vilket styrks av denna studies respondenter. 
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8.2 Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ undersökningsmetod har fungerat bra för att få en förståelse av 

respondenternas erfarenheter och tankar (Kvale & Brinkmann, 2014) kring träningsresor. 

Hassmén och Hassmén (2008) styrker att en kvalitativ undersökningsmetod med intervjuer är 

flexibel och följsam, vilket har varit till nytta då intervjuguiden förändrades från första och 

sista intervjun. Vidare betonar Hassmén och Hassmén att intervjuer ska ge en möjlighet för 

respondenterna att prata fritt angående ämnena, vilket ges till känna när respondenter delade 

med sig av egna erfarenheter något utanför intervjuguiden. Gemensamt för större del av 

intervjuerna var att de spelades in i ett tyst och avskiljt rum, vilket var till fördel för 

intervjuerna. En intervju spelades in på ett kafé, detta är inte idealtet med tanke på alla 

störmoment som kan uppstå. Ytterligare var det en intervju som blev avbruten mitt i och vi 

blev tvungna att byta rum. Varken insamlad data på kaféet eller den som blev avbruten anses 

sämre än övriga eftersom svaren var utförliga och adekvata. Den första intervjun pågick i 

ungefär fem minuter och den längsta var drygt 30 minuter, vilket märkes på insamlad data då 

vissa relevanta frågor inte var med på den första intervjun. De längre intervjuerna var mycket 

mer utförliga än de kortare men jag anser ändå materialet håller en hög kvalité. Eftersom inte 

tillräckligt med relevanta frågor fanns i den första intervjun, så anser jag att fler respondenter 

behövs för att ge ett säkrare resultat. Idealet är ungefär 30 minuter för varje intervju för att 

hålla respondenternas fokus (Hassmén & Hassmén, 2008), vilket fungerade bra i de övriga 

intervjuerna. Förutom utförligheten av respondenterna så påverkade utvecklingen av 

intervjuguiden längden på intervjuerna. Längden på intervjuerna ökade i samband med att 

intervjuguiden utvecklades, men även att jag själv utvecklades i mitt sätt att intervjua. 

 

Urvalsmetoden gjordes med ett bekvämlighets- eller tillgänglighetsurval (Hassmén & 

Hassmén, 2008), vilket kan ses som negativt då detta gjordes genom att arrangören 

valde ut respondenter. Nackleden kan bli att de olika respondenterna eventuellt inte är 

slumpartade även om direktionerna var att ta ut så olika respondenter som möjligt för 

ett brett urval, vilket då kan påverka validiteten enligt Hassmén och Hassmén. Detta 

tror jag antingen kan ha att göra med att de som väljer att delta eventuellt är positivt 

inställda till träningsresor. Urvalsgruppen är även enligt ett teoretiskt urval (Hassmén 

& Hassmén, 2008), men de var alla väldigt liksinnade och ingen pratade negativt om 

träningsresor. Något som jag tror kan ha att göra med att alla redan på något sätt var 

fysiskt aktiva sedan innan, men även att denna specifika arrangör gör ett bra jobb med 
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sina träningsresor. En nackdel med denna studie är otillräckligt många respondenter, 

detta eftersom det var många som antingen inte svarade på mejlet som skickades ut 

eller inte hade tid att delta. Studiens urval förändrades efter intervjuernas gång till ett 

snöbollsurval (Hassmén & Hassmén 2008), vilket var till fördel för att få ihop 

tillräckligt många respondenter. Med ytterligare tillgång till respondenter så hade en 

pilotstudie kunnat göras av den första intervjun då den blev kort och intervjuguiden 

förändrades därefter. Tyvärr är antalet respondenter en svaghet i detta arbete, och 

”bortfallet” av en pilotintervju kan ha en negativ inverkan på validitet (Hassmén & 

Hassmén, 2008). En arrangör intervjuades vilket gav studien en bredare grund då hen 

har erfarenhet och träffat många deltagare under sina resor. Bilaga 2 visar 

intervjuguiden som utformats utefter bilaga 1 för att ge stöd till resterande resultat. Att 

ha med en arrangör som respondent tycker jag är positivt för denna studie eftersom det 

stärker respondenternas svar och insamlad data inte skiljde sig åt i det stora hela. Då 

det endast var en arrangör så kan inte insamlad data som generaliseras för andra 

arrangörer men jag anser att det inte har någon större påverkan i denna studie. 

 

Att databearbetningen endast innehöll vad som sades under intervjuerna gjorde det lätt 

att inte slarva med transkriberingen, vilket Hassmén och Hassmén (2008) anser har en 

inverkan på reliabilitet och validitet. Vid bearbetningen av all data användes 

nyckelord vilket Kvale och Brinkmann (2014) anser är relevant och därefter gjordes 

en teoriledd tematisk analys utifrån Hassmén och Hassmén (2008). Den teoriledda 

tematiska analysen påbörjades genom att analysera all insamlad data utifrån 

frågeställningarna och där tolkades resultatet till teman: ”Äldre medlem med god 

ekonomi”, ”En aktiv social aktivitet med frihet”, ”Mer mentalt än vad man tror” och 

”Hälsa genom rörelse och rätt coachning”. Kvale och Brinkmann (2014) anser att 

reliabilitet är frågan om hur respondenternas trovärdighet är och om denna studie 

skulle ge samma svar om den skulle utföras igen på exakt samma sätt. Jag anser att 

eftersom denna studie har gjorts med respondenter från en specifik arrangör så går det 

inte att säkerhetsställa ett identiskt resultat om respondenter från en annan arrangör 

skulle intervjuas. Det hade också påverkat reliabiliteten om respondenterna inte varit 

fysiskt aktiva sedan tidigare då denna studie endast har respondenter som redan är 

fysiskt aktiva.  
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Kvalitativa studier kan vara svåra att återskapa enligt Hassmén och Hassmén (2008) 

då det handlar om respondenternas egna tankar och erfarenheter. Vidare förklarar de 

att reliabilitet och validitet ofta inom kvalitativ forskning istället benämns 

tillförlitlighet och giltighet. Denna studie har följt Vetenskapsrådets (2017) etiska 

forskningskrav enligt information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Det etiska 

förhållningssättet anser jag mycket bra då respondenterna har blivit väl informerade 

om studien samt skrivit på en samtyckesblankett för att styrka detta, se bilaga 4. 

Studien har gjort konfidentiell och all insamlad fakta används endast inom 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2017). Utöver Vetenskapsrådets riktlinjer har 

studien följt Karlstads universitets riktlinjer utifrån dataskyddsförordningen, GDPR 

(Martinsson, 2019). Jag tycker att det har fungerat bra att använda mobiltelefon på 

flygplansläge under inspelning och att inte spara någon information på någon 

molntjänst. Avslutningsvis så har jag även refererat till all forskningsfakta och öppet 

redovisat resultat och metoder för att stärka det etiska förhållningssättet (Gustafsson 

m.fl., 2005). 

 

8.3 Fortsatt forskning 

I denna studie talade alla positivt om träningsresorna samtidigt som de redan hade en fysiskt 

aktiv bakgrund. Intressant inför kommande forskning skulle vara att få med fler som inte var 

aktiva sedan tidigare för att undersöka motivation och beteendeförändringar kopplade till 

fysisk aktivitet. Detta är intressant med tanke på den sjunkande fysiska aktiviteten med ålder 

(Moor m.fl., 2006). Ytterligare forskning bör göras angående det faktum som Centrum för 

idrottsforskning (CIF, 2019) publicerat angående barns reducerande idrottande, främst pojkar. 

Denna studie visar på att träningsresor har positiv inverkan på att de som redan är aktiva kan 

kombinera resor med träning, med mycket fokus på en äldre målgrupp. Istället är det även 

relevant att fokusera framtida forskning på hur det går att få människor som inte är aktiva att 

bli det samt att hålla kvar barn och unga i idrott, rörelse och/eller olika motionsformer, med 

tanke på exempelvis CIFs resultat, att det nu återigen sker en minskning bland aktiva unga. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide för deltagare 

 

- Kön 

- Vilket år är du född? 

- Vad är din sysselsättning? 

- Var åkte du på träningsresa? 

o Varför åkte du? 

- Hur kom du i kontakt med träningsresans arrangör? 

o Vilka tankar hade du kring begreppet träningsresa innan du åkte? 

- Hur såg din fysiska aktivitet i vardagen ut innan resan? 

o Beskriv en vanlig vecka utifrån fysisk aktivitet. 

- Vad var dina tankar om resan innan och vad ville du få ut av att åka? 

- Beskriv upplägget under resan med fokus på den fysiska aktiviteten? 

- Vad är motivation för dig? 

- Vad motiverar dig till att träna? 

- Har du alltid varit fysiskt aktiv? 

o Om ja, på vilket sätt? 

o Vad fick dig att bli fysiskt aktiv? 

- De dagar det är tufft att gå och träna, vad gör du då? Har du något knep? 

- Hur skulle du kunna säga att din fysiska aktivitet har förändrats efter träningsresan? 

o På vilket sätt? 

- Påverkade träningsresan din mentala hälsa? 

o Om ja, på vilket sätt? 

- Skulle du åka ännu en gång? 

  



 
 

Bilaga 2 – Intervjuguide för arrangör 

 

- Hur kom du på tanken att starta upp träningsresor? 

- Hur gick det till att starta upp dem rent praktiskt? 

- Hur skulle du beskriva upplägget av fysisk aktvitet under resorna? 

o Hur tänker ni? 

- Vad var dina tankar kring träningsresor och vad ville du få ut av att starta dem? 

- Vilka typer av människor åker på träningsresor? 

o Vilken är målgruppen? 

- Vad motiverar dig till att träna? 

o Hur ser din bakgrund ut inom fysisk aktivitet? 

- Vad ser du under träningsresorna motiverar deltagarna? 

- Hur tänker ni under träningsresorna angående motivation och fysisk aktivitet? 

- Hur skulle du beskriva att träningsresor främjar mental hälsa? 

- Är det någonting som du skulle vilja förbättra med träningsresorna? 

o Vad? 

  



 
 

Bilaga 3 – Informationsbrev 
 

Hej, 

 

Jag studerar tredje och sista året på idrottsvetenskapliga programmet vid Karlstads universitet. 

Det är nu under vårterminen 2019 dags att skriva en c-uppsats. Denna studie kommer att 

göras med hjälp av X. Detta mejl har skickats till dig eftersom du har deltagit i en av Xs 

träningsresor. Därmed undrar jag om det finns en möjlighet att få intervjua dig som en del i 

arbetet? 

 

Studien kommer att göras genom enskilda intervjuer personer som deltagit i en träningsresa. 

Syftet är att undersöka hur en träningsresa påverkar den hälsosamma balansen mellan fysisk 

aktivitet och mental hälsa i vardagen. Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerande 

samtycke. Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke 

utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet. 

Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta 

del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget 

har registrerats i Karlstads Universitets studieregister för att sedan förstöras. 

 

Karlstads Universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 

rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 

det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet på Karlstads Universitet är dop@kau.se. 

 

Min handledare på Karlstads Universitet är: 

Madeleine Wiker 

Fil. Doktor, Pedagogiskt arbete/Idrottsvetenskap  

Mejl: -------- 

 

Kontakt sker helst via telefon eller denna hotmail adress. Ser fram emot att höra från dig! 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Fanny Brännmark 

 

Mobilnummer:------ 

Mejl: ------- 

 
  



 
 

Bilaga 4 – Samtyckesblankett 

 

Samtyckesblankett 
 
 
Samtycke till att delta i studien: 
 
Träningsresor i relation till motivation och träningsvanor. 
 
 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ange något skäl. 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………… 
Underskrift 
 
 
 
 
 
…………………………………………  ……………………………………………………………… 
Namnförtydligande   Ort och datum 
 
 
 
 
Kontaktperson: 
Fanny Brännmark 
Melj: ---------- 
 
 
Handledare: 
Madeleine Wiker 

Fil. Doktor, Pedagogiskt arbete/Idrottsvetenskap  

Mejl: -------- 


