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SAMMANFATTNING 

 

I Sverige når många invånare inte rekommendationerna för fysisk aktivitet trots de positiva 

effekterna. En beteendeförändring kan vara svårt - många faktorer kan underlätta eller försvåra 

förändringen.  

Studiens syfte var att undersöka deltagare i en Börja träna-kurs upplevelser av motivationsfaktorer 

och strategier för fortsatt träning. Studien är deskriptiv kvalitativ. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med fyra deltagare. Intervjusvaren analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet omfattar sju motivationsfaktorer: träningsupplägg, gemenskap (med gruppen), stöd från 

familj, investera i sig själv, effekter av träning, träningsglädje samt överkomma rädslor. Fyra 

strategier för fortsatt träning framkom: Göra träningen roligare, Anpassa träning till nuvarande 

funktionsnivå, Planera för träning samt Motstånd att hantera. Kategorierna matchades med 

Transteoretiska modellens handlingssätt, vilket visar att träningsupplägget motsvarade följande 

handlingssätt: Consciousness-raising, Self re-evaluation, samt Helping relationship. 

Resultatanalysen visar att deltagarnas upplevelser stimulerat till bättre tillit till sin förmåga, samt 

att upplevelsen att de ”kommit igång” med träning underlättar för fortsatt fysisk aktivitet.  

Brist på liknande studier ger möjlighet till fortsatta studier inom ämnet. 

 

Nyckelord: physiotherapy, group exercise, motivational factors, strategies for maintaining 

physical activity, transtheoretical model, processes of change, interview, qualitative study 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

In Sweden, a big part of the population is unable to fulfill the recommendations for physical 

activity despite the positive effects. Behavioral change can be hard and several factors can 

facilitate or complicate the change. 

This study aims to examine participant’s, of a start exercising-class, experience of motivational 

factors and strategies for continued exercise. It’s a descriptive qualitative study. Semistructured 

interviews were conducted with four participants. A qualitative content analysis was made based 

on the answers. 

The results include seven motivational factors: Training schedule, Communion (with the group), 

Support from family, Invest in itself, Effect of exercise, Joy of training and Overcome fears. Four 

strategies for continued exercise were identified: Make exercising fun, Customize training to the 

current level of functioning, Plan for exercise and Barriers to manage. The categories were 

matched with the transtheoretical model’s processes of change which showed that the class’s 

approach corresponded to: Consciousness-raising, Self re-evaluation and Helping relationship. 

The result analysis shows that the experiences of the participants stimulated to a better self-

efficacy for physical activity. Also, the feeling of being “under way” with exercise facilitates 

continued physical activity.  

A lack of similar studies allows for further studies of the subject. 

 

Keywords: physiotherapy, group exercise, motivational factors, strategies for maintaining 

physical activity, transtheoretical model, processes of change, interview, qualitative study 
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BAKGRUND 

Den rekommenderade fysiska aktiviteten för vuxna över 18 år är 150 minuter/vecka på minst 

en måttlig intensitet. Den fysiska aktiviteten bör vara utspridd på alla veckans dagar och pågå 

minst tio minuter/gång (1). Med fysisk aktivitet avses enligt FYSS (2) all kroppsrörelse som 

ökar energiförbrukningen utöver den energiförbrukning som sker i vila. 

När Folkhälsomyndigheten (3) årligen går ut med frågan "hur mycket tid ägnar du en vanlig 

vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter som får dig att bli varm?” når en tredjedel av de 

svarande inte upp till gränsen 3,5 timmar per vecka, vilket motsvarar 30 minuter per dag. Bara 

en tredjedel av den tillfrågade populationen uppger att de når upp till 60 minuter per dag. 

Studien visar också att det föreligger skillnader i aktivitetsnivå baserat på kön, ålder, 

utbildningsnivå och socioekonomisk status (3). 

Trots att hälsovinsterna av fysisk aktivitet är välkända har den svenska befolkningens grad av 

fysisk aktivitet inte förändrats nämnvärt över de senaste tio åren (3). Enligt Anita Weste-

Wedman (4) kan det delvis förklaras med att det är svårt att göra en livsstilsförändring. Vidare 

beskriver hon att de flesta människor har en positiv inställning till fysisk aktivitet och dess 

effekter och många försöker ändra sin inaktiva livsstil och bli regelbundet fysiskt aktiva. 

Dock är det få som klarar att upprätthålla sitt regelbundna motionerande. För att förändra ett 

inaktivt beteende finns det flera hinder att överkomma. Framförallt i början dominerar 

svårigheterna och upplevelserna av fysisk aktivitet är lika ofta negativa som positiva. Det är 

vanligt att individen faller tillbaka i gamla vanor tidigt i en beteendeförändring (4). 

Den inaktiva livsstilen i dagens samhälle blir även kostsam för vården. Till exempel finns ett 

tydligt samband mellan låg fysisk aktivitetsnivå och ökad vikt (5). Av Sveriges ca.9,5 

miljoner invånare lider 50% av övervikt eller fetma (6). Detta i sin tur leder till ökade 

vårdkostnader. Det är svårt att skatta samhällskostnaderna av fetma, men de senaste siffrorna 

ligger på ca 15 miljarder kronor/år (7). 

 

Hälsovinster vid fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet leder till flera hälsovinster (8). Individens hjärta får en sänkt puls samtidigt 

som slagvolymen ökar med tjugo procent eller mer. Skelettmuskulaturen får en förbättrad 

funktion och struktur. Blodfetternas sammansättning förändras, vilket leder till en minskad 

risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Insulinkänsligheten ökar, vilket ger en minskad risk för 

diabetes. Träning ökar också andningsmuskulaturens uthållighet - det leder till sänkt 
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andningsfrekvens, sänkta tidalvolymer, och en sänkt andningsminutvolym. Redan 30 minuters 

måttlig fysisk aktivitet om dagen är nog för att se betydande hälsoförbättringar (8). 

En högre grad av fysisk aktivitet leder också till bättre nybildning av celler i hippocampus, en 

minskad aktivitet på HPA-axeln, samt en frisättning av kroppsegna endorfiner. Nybildningen 

av celler i hippocampus förbättrar individens minne och inlärningsförmåga, den minskade 

aktiviteten på HPA-axeln gör oss mer motståndskraftiga mot stress, och de kroppsegna 

endorfinerna ger oss inte bara en ökad känsla av välbefinnande. Studier visar att beta-endorfin 

krävs för att en nybildning av celler i hippocampus ska kunna ske (9, 10, 11). På så vis 

resulterar ökad fysisk aktivitet inte bara i fysiska hälsovinster, utan även i psykiska sådana. 

 

Transteoretiska modellen 

Den transteoretiska modellen är en modell som syftar till att förstå och förklara något om 

beteendeförändring inom hälsorelaterade områden (12). Modellen består av fyra delar, 

Decisional balance, Stages of change (förändringsstadier), Process of change (handlingssätt) 

och Self-efficacy (självtillit) (12). 

I Decisional balance vägs beteendeförändringens för- och nackdelar mot varandra. 

I Stages of change finns det fem olika förändringsstadier, baserat på var individen befinner sig 

i förändringsprocessen. De beskrivs, i ordning från att inte vara och inte ha för avsikt att bli 

fysiskt aktiv till att ha varit regelbundet fysiskt aktiv i mer än sex månader: Precontemplation 

(förnekelsestadiet), Contemplation (begrundandestadiet), Preparation (förberedelsestadiet), 

Action (handlingsstadiet), Maintenance (aktivitet/vidmakthållandestadiet) (12). 

Handlingssätt för förändring är de aktiviteter och handlingar som används för att ta sig vidare 

till nästa stadium, till exempel från Contemplation till Preparation. Det finns tio olika 

handlingssätt, fem erfarenhetsmässiga och fem beteendeinriktade (12,13). 

De fem erfarenhetsmässiga handlingssätten är (12,13): 

- Consciousness-raising: att medvetandegöra orsaker, konsekvenser och hur individen kan 

förändra ett problematiskt beteende. 

- Dramatic relief innebär att individen får en ökad känsloupplevelse av beteendeförändringen. 

- Self re-evaluation innebär att tanke- och känslomässigt omvärdera hur fysisk aktivitet och 

inaktivitet påverkar den egna självbilden. 

- Environmental re-evaluation innefattar hur individen påverkas av sin omgivning 

- Social liberation innebär sociala normer påverkar individer att bli mer fysiskt aktiva. 

De fem beteendeinriktade är (12,13): 
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- Counterconditioning innebär att byta ut det negativa beteendet mot ett positivt. 

- Helping relationship innefattar att ta hjälp av andra för att öka den fysiska aktiviteten. 

- Reinforcement management innebär att använda belöning för att förstärka de positiva 

beteende 

- Self liberation innefattar att engagera sig i och tro på en beteendeförändring. 

- Stimulus control innebär att individen anpassar miljön för att uppmuntra det positiva 

beteendet. 

Self-efficacy beskrivs på svenska som situations- eller aktivitetsspecifikt självförtroende eller 

tillit till den egna förmågan. (14) 

 

Det har framkommit att de som använder sig av strategier i form av handlingssätt i sin 

beteendeförändring i större utsträckning blir regelbundet fysiskt aktiva, jämfört med de som 

inte använder sig av handlingssätten (15). 

För att handlingssätten ska vara till hjälp att ta sig vidare i förändringsstadierna är det viktigt 

att de är anpassade efter det stadium individen befinner sig i för att de ska ha någon effekt. De 

erfarenhetsmässiga handlingssätten används mest i de tidiga förändringsstadierna och de 

beteendemässiga i de senare stadierna (16). Börja träna-kursen riktar sig till de som inte är 

regelbundet fysisk aktiva men vill ändra sitt beteende (17), det innebär att deltagarna borde 

befinna sig i ett stadie mellan två och fyra vid kursens start och att de mot slutet av kursen kan 

ha tagit sig ända upp till stadie fem. 

 

Genomförande av beteendeförändringar  

Variabler som ökar möjligheten för en förändrad fysisk aktivitetsnivå 

I en stor metastudie som publicerades av Rhodes och Quinlan (18) studerades ett stort antal 

insamlade datamängder som försökte finna korrelationer mellan tjugosex olika faktorer och 

om dessa korrelerade med en förändring av fysisk aktivitetsnivå. Av dessa tjugosex kriterier 

visade sig två vara statistiskt relevanta. Intention (hur bestämd individen var på att genomföra 

en förändring) ledde till en förhöjd aktivitetsnivå, medan kvinnor som nyligen hade blivit 

mödrar ofta fick en sänkt aktivitetsnivå. Känslomässig inställning till ökad fysisk aktivitet 

verkade vara en variabel som höjer aktivitetsnivån, men fler studier behövs för att verifiera 

detta. Social isolering verkar också kunna sänka nivån av fysisk aktivitet, men även där 

behövs fler studier (18). 
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SBU har belyst området i en litteraturöversikt som publicerades 2007, där slutsatsen är att 

friska inaktiva människor bäst har tagit till sig en beteendeförändring om den har involverat 

hemträning eller promenader (21). Promenader i raskt tempo har bäst effekt på en 

stillasittande population (22). SBU kommer dock också fram till att regelbunden uppföljning 

kan vara av vikt för att nå långsiktiga resultat (21). 

En studie om fysisk aktivitets-främjande interventioner inom primärvården visade sig ha lett 

till måttlig effekt på deltagarnas fysiska aktivitetsnivå, men kan inte statistiskt säkerställa 

vilken intervention som fungerade bäst. Författarna anger dock i diskussionen att 

beteenderelaterade interventioner (fysisk aktivitet på recept, målsättande, uppmuntran till 

självmonitorering) verkar ha haft bäst effekt (23). 

 

Börja träna-kurs 

Friskis & Svettis har tagit fram en Börja träna-kurs som är riktad till den som vill komma 

igång med regelbunden träning och som i dagsläget är ovan, otränad eller aldrig tidigare har 

tränat (17). Under elva veckor hålls ett gemensamt träningspass för de ca 25 deltagarna i 

kursen. Passens innehåll och inriktning kommer att variera och vara anpassade i nivå och 

innehåll för uppbyggnadsträning. Passen leds av erfarna ledare och instruktörer från Friskis & 

Svettis och med på varje pass finns en värd från Börja träna-kursen. Deltagarna uppmuntras 

även att träna på egen hand och får tips och guidning till vad de kan göra. De får med en 

träningsdagbok där de kan fylla i sin egen träning. I kursen deltar de efter egna förutsättningar 

och behov och kursen ämnar ge inspiration, kunskap, kontinuitet och gemenskap med målet 

att efter kursen fortsätta med sin träning. 

Kursen har testats på några platser runt om i Sverige och under hösten 2014 startade en Börja 

träna-kurs för första gången i Uppsala (17). 

 

Problemformulering 

Många i Sverige når inte upp till de rekommendationer som finns för fysisk aktivitet (3) och 

fastän de flesta vet om de positiva effekter fysisk aktivitet ger är det få som lyckas ändra sitt 

inaktiva beteende och bli regelbundet fysiskt aktiva. Att göra en beteendeförändring kan vara 

svårt. Många faktorer kan underlätta eller försvåra förändringen (3,4). Det är dessutom oklart 

vilka faktorer som med statistisk relevans kan bevisas påverka den fysiska aktivitetsnivån (18, 

20, 23). Friskis & Svettis har tagit fram en kurs för att underlätta en beteendeförändring till att 
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bli regelbundet fysiskt aktiv som ska genomföras i Uppsala för första gången (17). Den 

bygger på att under kursens gång stötta och peppa deltagarna på olika sätt (17) men vad det är 

som underlättar en beteendeförändring i den här typen av träningsgrupp är i dagsläget oklart 

på grund av brist på studier av likartade kurser organiserade av träningskedjor eller gym. 

Därför var det av intresse att undersöka träningsgruppens egna upplevelser för att få mer 

kunskap om börja träna-kurser. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka vad deltagarna i Börja träna-kursen upplever har 

motiverat dem och vilka strategier de har haft som möjliggjort att vilja fortsätta vara 

regelbundet fysiskt aktiva. Syftet är även att studera om och hur Friskis & Svettis Börja träna-

kurs har hjälp deltagarna i förändringen och vilka handlingssätt ur Transteoretiska modellen 

deltagarnas upplevelser kan kopplas till. 

- Vilka motivationsfaktorer upplever deltagarna har fått dem att fullfölja Börja träna-kursen? 

- Vad har deltagarna för strategier för att vara fortsatt regelbundet aktiva? 

- Kan resultatet av analysen i form av beskrivna kategorier och subkategorier av deltagarnas 

upplevelser kopplas till den Transteoretiska modellens olika handlingssätt? 
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METOD 

Design 

Studien har en deskriptiv kvalitativ design. Valet av design baseras på att syftet är att beskriva 

deltagarnas upplevelse av den Börja träna-kurs de har genomgått, där deltagarna får möjlighet 

att presentera sina unika subjektiva perspektiv av upplevelsen (24). 

Urval 

Fyra deltagare valdes ut via ett strategiskt urval och tillfrågas om deltagande i studien för att 

få en så god spridning som möjligt på deras tidigare träningserfarenheter. Friskis & Svettis 

hade samlat in grundläggande information om bostadsadress, arbete, ålder, kön och liknande 

som användes vid urvalet för att bidra till att öka spridningen på deltagarna.  

Studien presenterades för Börja träna-kursens deltagare under ett av träningstillfällena och ett 

informationsbrev delades ut (se bilaga 1). Informationsbrevet mailades ut till de deltagare som 

inte var där. Deltagarna hade möjlighet att anmäla intresse på plats eller via mail vid ett senare 

tillfälle. Två deltagare anmälde intresse till studien vid detta informationstillfälle. Efter 

kursens slut kontaktades totalt elva andra deltagare. Fem av dessa tackade ja till att vara med i 

studien men tre av dem fick sedan förhinder och var tvungna att ställa in intervjun.  

Inklusionskriterier: Intervjupersonerna måste ha påbörjat Friskis & Svettis Börja träna-kurs 

och vara över arton år. 

Exklusionskriterier: Deltagare som har svårt att göra sig förstådda på svenska. 

I Tabell 1 redovisas bakgrundsinformation om informanterna. 
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Tabell 1. Översikt över informanternas bakgrund rörande yrke, civilstånd och 

träningsbakgrund 

 Kvinna, 67 Kvinna, 42 Man, 65 Kvinna, 60 

Yrke Pensionerad 

psykolog 

Utbildad tolk. 

Studerar till 

sjuksköterska. 

Driver egen 

reklambyrå 

Jobbar som 

kommunikatör 

Träningsbakgrund Har tränat på 

Friskis & 

Svettis, främst 

jympalektioner, 

men slutade 

efter att hon 

diagnosticerats 

med 

begynnande 

artros i 

knälederna. 

Har tidigare 

tränat basket 

samt innehaft 

gymkort hos 

Friskis & 

Svettis, där 

hon dock inte 

tränat 

regelbundet. 

Tränade 

friidrott på 

elitnivå som 

tonåring. 

Utbildad Steg 

3-tränare. Har 

tränat mycket 

på Friskis och 

Svettis från 

1980-2000. 

Har sedan 

hållit igång 

med 

motionscykel 

och dagliga 

promenader. 

Träningen 

påverkas av ett 

hjärtfel. 

Har ridit varje 

dag tills hon 

skadade sig i en 

olycka i 

slalombacken 

för två år sedan. 

Även drabbats 

av en del andra 

skador i 

samband med 

ridning. Har 

tidigare även 

tränat på Friskis 

& Svettis två-tre 

gånger i veckan 

samt haft 

personlig 

tränare. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade individuella intervjuer med deltagarna. Den 

intervjuguide (se bilaga 2) som användes utformades med öppna frågor för att deltagaren 

skulle få möjlighet att berätta så djuplodande som möjligt.  Intervjuerna genomfördes i lokal 

som tillhandahölls av Friskis & Svettis och tog ungefär 20-30 minuter. Den som inte 

genomförde intervjun hade möjlighet att vara bisittare. Intervjuerna spelades in på en 

diktafon.  

En provintervju genomfördes med en av deltagarna. Denna bedömdes bli så pass bra att den 

inkluderades i studien. 
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Genomförande 

Ett informationsbrev (se bilaga 1) delades ut till samtliga deltagare, ca 25 personer. Detta 

skedde i samband med ett första möte under ett träningstillfälle då de studenter som jobbade i 

samarbete med Friskis & Svettis presenterade sig själva samt sina studier för deltagarna. De 

deltagare som var frånvarande vid träningstillfället fick informationsbrevet skickat till sig. 

Tillfrågan skedde sedan via epost. Deltagare valdes utifrån ålder, arbete och kön för att få en 

så stor spridning som möjligt på svaren. 

Intervjuerna genomfördes under perioden februari-mars 2015 (1-2 månader efter kursens 

slut). Tidpunkt och plats för intervjuer valdes i samråd med de individer som intervjuades. 

Intervjuerna hölls enskilt. Vid två intervjuer var båda författarna med varav en var bisittare 

och hade möjlighet att ställa följdfrågor i slutet av intervjun. De andra två intervjuerna var 

endast en av författarna med på grund av sjukdom. 

 

Databearbetning 

Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (24). Deltagarnas intervjuer transkriberades ordagrant, inklusive suckar, stön, 

pauser och andra läten eller företeelser, eftersom detta kan hjälpa till att ge en kontext för hur 

fraserna sägs. Vid databearbetning har författarna haft en induktiv ansats enligt Graneheim 

och Lundman (24), då datan kommer ligga till grund för ett beskrivande av individernas 

upplevelse. 

Intervjuerna lästes igenom av båda författarna separat och diskuterades därefter för att se om 

samma saker uppfattats i texten. Därefter påbörjades ett arbete med att söka likheter och 

skillnader i upplevelser och sedan påbörjades indelning i kategorier och subkategorier. Då 

studien har en induktiv ansats har datan styrt uppbyggnaden av kategorisystemet. De 

meningsbyggande enheterna kondenserades och delades sedan in i kategorier och 

subkategorier. För att få en forskartriangulering och öka resultatets tillförlitlighet granskade 

handledaren kategorierna och subkategorierna. Handledaren och båda författarna har sedan 

diskuterat kategorierna och indelningen av de meningsbyggande enheterna till dess att det rått 

konsensus mellan parterna. 

 

Etiska överväganden  
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Deltagarna informerades både skriftligt och muntligt om rätten att avbryta sitt deltagande i 

studien om de så önskade utan att ange orsak. De inspelade intervjuerna förvarades på en 

lösenordsskyddad virtuell hårddisk och raderas efter det att examensarbetet är godkänt. 

Informanterna har avidentifierats genom avkodning i det transkriberade materialet. 
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RESULTAT 

Analysen resulterade i tre delar som motsvarade frågeställningarna och redovisas i tabellform 

med kategorier och subkategorier samt därefter med citat i löpande text. De fyra 

informanterna har avidentifierats och benämns som A, B, C och D. 

 

Deltagarnas upplevelse av faktorer som ökat motivationen 

Den första delen i resultatanalysen handlar om vilka faktorer som deltagarna upplevt vara 

motivationshöjande under kursens gång. Analysen resulterade i sju kategorier och sex 

subkategorier som redovisas i Tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2. Översikt över kategorier och subkategorier – motivationsfaktorer. 

Kategori Subkategori 

Träningsupplägg Upptäcka nytt 

 Mer instruktionstid 

 Uppstyrt 

Gemenskap (med gruppen)  

Stöd från familj  

Investera i sig själv 
 

Prioritera sig själv 

Effekter av träning Mentala effekter 

 Fysiska effekter 

Träningsglädje  

Överkomma rädslor  
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Träningsupplägg 

Upptäcka nytt 

Deltagarna lyfte fram möjligheten att pröva på nya aktiviteter som det som inspirerat dem 

mest. Det fanns en oro inför att besöka ett pass utan att veta vad som förväntades av dem och 

vad de skulle få göra. När de väl genomfört passet har de beskrivit en känsla av att våga träna 

själva i fortsättningen. På det sättet har deltagare hittat nya träningsformer som de är 

intresserade att fortsätta med även efter avslutad kurs. ”Jag har aldrig tyckt om det här med 

gym egentligen med apparater, mera i så fall de här som finns ute på löpslingorna. Stockar, 

dra litegrann, och sånt där. Och då finns det ju nu, vilket jag introducerades i, gympaformer 

– t.ex. kettlebells tyckte jag var jättekul. Enkelt som fan, men effektivt.” (A) 

    Det har också funnits en nyfikenhet från deltagarnas sida – vad kommer nästa pass att 

erbjuda? En deltagare upplevde till exempel att även personer som tränat länge på Friskis & 

Svettis sannolikt har ett vagt begrepp över vad som finns i övrigt, mer än de egna passen. 

 

Mer instruktionstid 

Deltagarna pratade om vikten av att bli sedda av instruktören. “Då har man den där ledaren 

som visar och det, det är inte bara, alltså 100 pers i en stor sal och så ska man fatta vad de 

håller på med. En del har ju lite svårt för det eller om det är när man ska hålla på med något 

redskap eller någonting.”(D) De upplevde att passet medgav mer uppmärksamhet och 

personlig instruktion. Likt subkategorin “Upptäcka nytt” leder mer instruktionstid till att göra 

deltagarna mer bekväma med träningen, och ökar deras tilltro till att kunna träna på egen hand 

i fortsättningen. 

 

Uppstyrt 

Deltagarna talade om kursen som en ”spark i rumpan”. Möjligheten att ha en fast tid att träna 

på varje vecka, i kombination med en ledare som ringde upp och frågade varför de inte 

närvarat om de uteblivit, har fungerat motiverande för deltagarna. Träningsupplägget har på 

så sätt givit deltagarna en förmån som vanliga medlemmar inte har. ”Normalt sett när man 

köper ett gympakort ligger ju hela ansvaret på en själv” (A). 

 

Gemenskap 

Deltagarna beskrev hur de upplevde hur trevligt de haft det tillsammans med de andra 

deltagarna. Ord som ”god stämning, gemenskap, haussefritt, humor” användes för att beskriva 
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upplevelsen. Deltagarna beskrev känslan av att alla var i samma båt, att inte vara ensam om 

att ha lust att bara slänga sig på soffan när man kommer hem, och har på så vis kunnat 

identifiera sig med de andra deltagarna. Deltagare framför också åsikten att det underlättade 

att känna att alla är på samma nivå. “… Man behöver liksom inte kasta sig in i något gäng 

som har hållit på halva terminen och som liksom redan är igång. Jag vet ju själv när man har 

hållit på ett tag så går det ju lättare. Det är ett visst motstånd i början så, haha.” (D) 

 

Stöd från familj 

Deltagarna beskrev stödet från familjen som viktigt för att komma iväg och träna. “Fast min 

son säger hela tiden till mig ”gå mamma, gå mamma”. ”Du kan gå på den, den, den” och 

han till exempel visade mig, fast jag var med handledare på gruppen, men han visade mig att 

”den här maskinen jobbar sådär”. (B) 

    Samåkning framfördes också som en faktor – det var ”ett bra sätt att komma dit” (C). På så 

vis har deltagarna haft en delad börda i ansvaret för att ta sig till träningen, vilket har haft en 

motiverande effekt. 

 

Investera i sig själv 

Deltagarna nämnde träningen som en möjlighet till egentid, trots att de tränade i sällskap med 

andra.”[…]Jag började tänka mer på mig själv igen och inte bara på jobbet, att jag inte 

hinner och stress och sådär. Utan att jag verkligen måste.” (D) 

Genomgående verkade just egentiden vara värdefull. En av deltagarna förklarade under 

intervjun att hen hoppades hitta en balans i livet mellan utbildning, jobb, familj och träning, 

där hen måste bli bättre på att prioritera sig själv 

    Deltagare nämnde träning även som ett sätt att få ett avbrott från stress. När vardagen var 

stressig fann de ett lugn i att gå och träna. ”När träning istället blir ett avbrott i någonting 

annat, och då kan man i och för sig vända det, det kan bli ett avbrott i tristessen. Men om du 

lever i en tillvaro där du inte känner några krav på dig, om du mår väldigt bra, så är kicken 

att få dig att gå och göra någonting som får dig att må ännu bättre inte lika stor.” (A) 

 

Effekter av träning 

Mentala effekter 

Deltagare nämnde mentala effekter av träningen som en motivation för att fortsätta träna – de 

mådde psykiskt bättre när de fick röra på sig. “Jag har ju varit hundägare i 25 år också, så 
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man har ju gått morgon, middag, kväll. Inte nu längre, men… och det här att inte röra på sig, 

det är inte… det är inte bra. Bortsett från de rent fysiologiska effekterna av det så är det 

psykiskt… man mår… sämre. Av att inte röra sig. Den som aldrig har rört på sig då, på det 

sättet, vet ju inte om det. Tror att det ska vara sådär.” (A) 

 

Fysiska effekter 

Deltagarna upplevde även fysiska effekter av träning som bidragande till deras träningsvilja 

till exempel frisättningen av endorfiner, välmåendet efteråt, och hur vanebildande det är. 

Andra deltagare talade om effekterna av inaktivitet som en anledning till att vilja träna. De 

beskrev hur de snabbt märkte att problem uppstod när de inte tränat på länge, i form av stelhet 

och andra krämpor. ”Jag märker direkt på min kropp när jag inte har tränat. Jag får ont 

överallt och blir stel.” (D) 

 

Träningsglädje 

Deltagarna har redan talat om träning och glädje i olika sammanhang, till exempel glädjen och 

välmåendet efter träning, eller glädjen i gemenskapen med andra. Men det fanns även en 

glädje bara i att träna. När deltagarna tillfrågades varför de har fortsatt att träna är de rörande 

överrens – ”det är roligt”, ”det är kul” och så vidare. 

 

Överkomma rädslor 

Deltagarna upplevde hur träningen har hjälpt dem inför fortsättningen, främst genom att 

minska deras rädslor. De har känt sig obekväma med att komma in i en grupp där alla andra 

till exempel ”vet hur man ska springa” (B). Några behövde till exempel komma tillbaka efter 

skada/sjukdom, och även andra kände sig mer bekväma med andra, nya, delar av 

gymverksamheten än tidigare. “Samtidigt är man ju osäker på hur mycket man klarar med 

foten och med armen och… Men samtidigt så måste jag ju träna upp den för att orka också så 

att, men det där har varit lite knepigt då, att känna var gränserna går liksom.” (D) 

Gemensamt för alla är att när rädslan och oron har minskat har de upplevt att de vågat mer. 

Deltagare B har efteråt inte kunnat träna så mycket som hen vill på grund av livssituationen, 

men sade ändå att ”det är inga problem. Jag vågar.” 
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Strategier för att fortsätta träna efter Börja träna-kursen 

Den andra delen i resultatsanalysen handlar om vilka strategier deltagarna från kursen 

använder för att fortsätta med sin träning. Analysen resulterade i fem kategorier och tretton 

subkategorier som redovisas i Tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3. Översikt över strategier, kategorier samt subkategorier         

Kategori Subkategori 

Göra träningen roligare Hitta kul träningsform 

 Kombinera träningsformer 

 Distraktion 

Anpassa träning till nuvarande funktionsnivå Hitta roliga anpassade motionsformer 

 Undvika viss träning 

 Anpassa övningar 

 Byta ut de moment som inte funkar 

Planera för träning Ta med väskan - inte åka hem 

 Öka intensitet i vardagsmotionen 

 Inte tänka - bara gå 

Motstånd att hantera För långt avstånd 

 Sämre utbud på helger 

 

Göra träningen roligare 

Deltagarna tog upp vikten av att träningen behövde vara rolig för att de skulle fortsätta och 

berättade om hur de gjorde för att underlätta detta. 

 

Hitta kul träningsform 

Genom deltagandet i gruppen har de fått testa de nyare formerna av gruppträning som Friskis 

& Svettis erbjuder. Deltagandet i gruppen upplevdes som ett bra sätt att hitta nya roliga 

träningsformer som passar motionärer. 

”Det har verkligen gjorts olika saker och man har, tycker jag då alltså, utifrån ett [tystnad] 

inte ett nybörjarperspektiv, men att som vardagsmotionär, en bredd, där det rimligtvis för var 
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och en borde gå att hitta någonting som ’det där gillar jag, det skulle jag vilja hålla på 

med’.”  (A) 

 

Kombinera träningsformer 

Deltagarna upplevde att det var svårare att genomföra träningen om den inte var rolig. De 

berättar att ett sätt att komma runt det var att kombinera den träningen de inte tyckte om med 

något roligt. En av deltagarna till exempel som inte tycker om att träna i gymmet, berättar att 

kombinera gymträning med träning som är rolig gör att även gymträningen blir av. 

”Ja, framför allt det här att jag har hittat de här bra alternativen med både jympan som jag 

tycker mycket om och att då lägga in gymmet på det” (C) 

 

Distraktion 

Deltagarna upplevde att det kunde vara lättare att genomföra träningen om de hade någon 

form av distraktion under tiden, gärna något underhållande och tidsbestämt. 

”[…] Ställa upp cykeln framför TV:n och cykla ett skidskyttelopp ungefär, för det är rätt bra. 

Ca 45 minuter, eller en halvlek fotboll. Nån gång hade jag bestämt mig för att jag skulle sätta 

mig på cykeln framför Vasaloppet och åka, men jag klev av efter två och en halv timme.” (A) 

 

Anpassa träning till nuvarande funktionsnivå 

Deltagarna hade skador eller sjukdomar som de upplevde påverkade och hindrade dem i deras 

träning. För detta hade de några strategier för att inte hamna på en mer krävande nivå än 

skadan/sjukdomen tillät redan innan Börja träna-kursen. Deltagarna upplevde även att de fick 

hjälp att utveckla träningen ytterligare och hitta nya strategier under kursens gång. 

 

Hitta roliga anpassade motionsformer 

Deltagarna upplevde att en viktig del med skador och sjukdomar är att acceptera och anpassa 

träningen efter dessa, men att det fortfarande var viktigt att träningen var rolig. 

”[…] de säger att jag idag har en nedsättning på ungefär 25% i prestationsförmåga, och gör 

att det är jobbigt att köra högfrekvent träning, därför att jag syresätter inte tillräckligt. Så då 

har jag försökt hitta motionsformer som är lågfrekventa. Och roliga. (A) 
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Undvika viss träning 

Vid sjukdom eller skada upplevde deltagarna att det gällde att hitta vad de kunde göra men 

det var också viktigt att veta vad de inte kunde. Detta för att kunna undvika det och lägga 

träningen på en lagom nivå för att kunna fortsätta träningen. 

”… på den tiden gick jag på intensivpass, men så insiktsfull är jag, sån självbild har jag, att 

det skulle jag inte göra om nu. Utan då skulle jag gå på ett baspass eller ett medelpass i 

värsta fall.” (A) 

 

Anpassa övningar 

Deltagarna upplevde att det var bra då alla övningar gicks igenom ordentligt så de fick lära sig 

hur dessa skulle utföras korrekt. De upplevde även att de fick hjälp att anpassa övningar efter 

egna förutsättningar om de av någon anledning inte kunde genomföra en övning. På så sätt 

upplevde de större möjligheter till fysisk aktivitet, såg ett bredare utbud av träning i framtiden 

samt en viktig strategi för att fortsätta med träningen. 

”Mm, så det var bra för mig och just det där jag har artros i knäna och så hade jättesvårt att 

komma iväg till gymmet så på det sättet var den här kursen jättebra att hitta lite andra saker 

och bli bekväm med att gå dit och få lära mig vad, vad kan jag göra och hur.” (C) 

 

Byta ut de moment som inte funkar 

När deltagarna identifierat vad de kan och inte kan göra blir nästa steg att anpassa träningen. 

Deltagarna berättade att de undvek vissa typer av träning, men de upplevde även att den 

träningen kunde bytas ut mot sådan som de kunde genomföra under ett pass. På så sätt kunde 

även gruppträning anpassas efter de egna förutsättningarna. 

”Om jag vet att jag inte kan gå på ett helt gympapass så går jag dit i alla fall och så går jag 

över till gymmet sen, för då är jag ändå här, och så går jag tillbaka till avslutningen på 

gympapasset, och det tror jag kommer bli min melodi. Så kommer jag nog att fortsätta.” (C) 

 

Planera för träning 

För att öka chansen att träningen blev av tog deltagarna upp att planera i förväg för att 

underlätta de svårigheter som finns för att träna. 
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Ta med väskan – Inte åka hem 

Deltagarna upplevde att det var svårt att komma iväg till träningen när de var hemma då de 

upplevde att bekvämligheten tog över. När de var hemma och hade det bra blev det svårare att 

ta sig iväg och träna. De visste att det var kul bara de kom dit och att de mådde bra av 

träningen, men den blev ändå inte av. En strategi som framkom var att undvika att åka hem 

efter jobbet eller skolan och istället åka direkt till träningen. 

”Det är lättare om jag tar med mig väskan till skolan eller jobbet och går direkt efteråt, men 

om jag går direkt hem… nej, jag orkar inte komma ut, tyvärr” (B) 

 

Öka intensitet i vardagsmotionen 

Deltagarna framförde vikten av vardagsmotion och de negativa hälsoeffekter som är resultatet 

av stillasittande. Deltagarna försökte utnyttja vardagsmotionen och har även utvecklat 

strategier för att göra den intensivare genom att sätta tidspress. 

”[…]jag försöker att gå fort. Men om kursen börjar till exempel 10.15 så försöker jag gå 

hemifrån 09.40, för då tänker jag att ’nu måste jag hinna, och jag måste vara 

jättesnabb’.”(B) 

 

Inte tänka, bara gå 

Deltagarna upplevde att det var lätt att komma på ursäkter för att inte träna. Ett sätt att 

undvika ursäkterna för att inte träna var att bestämma sig för att träna och sedan inte tänka 

efter om man ska gå eller inte: ”Man ska inte tänka så mycket man ska bara gå. Haha.” (D) 

 

Motstånd att hantera 

Under intervjuer framkom synpunkter som kan bidra till att saker förbättras i framtiden, som 

dock deltagarna inte har kunnat påverka under kursens gång. 

 

För långt avstånd 

Att lokalerna inte låg centralt var ett bekymmer för deltagarna och det som de har upplevt 

som negativt med kursen. De upplever att det skulle ha varit lättare om lokalerna låg centralt 

och som något viktigt att lösa för fortsatt träning. 

”Ja det är att det har varit ute på Ultuna i så fall. Men det var mer praktiskt, opraktiskt att 

det var där ute. Långt bort så. Det hade varit enklare om det hade varit centralt.” (D) 
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Deltagarna tog oftast bil till träningen på grund av avståndet. En gång hade inte en av 

deltagarna tillgång till bil och det resulterade i en missad träning. 

”På de här tolv veckorna tror jag, tolv veckor, bara två gånger då jag var sjuk en gång och 

en gång jag hade inte bilen, och det var långt bort och kallt.” (B) 

 

Sämre utbud på helger 

En annan synpunkt var utbudet på helgerna. Deltagarna upplevde stress från jobb och/eller 

skola i veckorna och på helgen då de hade mer tid över till träning var utbudet på pass sämre, 

vilket deltagarna behöver finna en lösning på för att fortsätta träna oftare. 

Och ibland till exempel på söndagar och lördagar, man vill också, men det finns inte mycket 

saker att göra." (B) 

 

Deltagarnas upplevelser kopplat till den Transteoretiska modellens handlingssätt 

Den tredje analysen och resultatdelen handlar om hur deltagarnas motivationsfaktorer och de 

strategier för träning som de utvecklat i samband med gruppen kan kopplas till den 

Transteoretiska modellens handlingssätt. Deltagarnas upplevelser kan inplaceras i några av 

handlingssätten, och dessa presenteras i två tabeller. Kategorierna från resultatanalysen av 

motivationsfaktorer såväl som strategier för att fortsätta träna har knutits till de bäst 

överensstämmande handlingssätten. I Tabell 4 presenteras de fem erfarenhetsmässiga 

handlingssätten och sju kategorier. I Tabell 5 presenteras de fem beteendemässiga 

handlingssätten och tre kategorier.  
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Tabell 4. Översikt över de fem erfarenhetsmässiga handlingssätten och kategorier 

Handlingssätt Kategorier 

Consciousness-raising Göra träningen roligare 

Anpassa träning till nuvarande funktionsnivå 

Planera för träning 

Dramatic relief  

Self re-evaluation Effekter av träning 

Investera i sig själv 

Överkomma rädslor 

Träningsglädje 

Environmental reevaluation  

Social liberation  

 

Consciousness-raising 

Då detta handlingssätt handlar om att medvetandegöra orsaker och konsekvenser av fysisk 

inaktivitet kan kategorierna ”Göra träningen roligare”, ”Anpassa träning till nuvarande 

funktionsnivå” samt ”Planera för träning” vara exempel på detta handlingssätt. Det är 

noterbart att dessa kategorier kommer från resultatanalysen för vilka strategier som deltagarna 

använt för att fortsätta träna efter kursens slut, vilket innebär att det är ett handlingssätt som 

till stor del styrts av deltagarnas egna tankar och lösningar, och inte har påverkats av Friskis & 

Svettis i samma utsträckning som övriga handlingssätt. 

 

Self re-evaluation 

Detta handlingssätt handlar om att omvärdera hur fysisk aktivitet och inaktivitet påverkar den 

egna självbilden. Här kan kategorierna ”Effekter av träning”, ”Investera i sig själv”, 

”Överkomma rädslor” och ”Uppleva träningsglädje” placeras in. Samtliga kategorier under 

detta handlingssätt är motivationsfaktorer, vilka baserar sig på hur Börja träna-kursen har varit 

utformad, och det är tydligt att det är ett av de handlingssätt som Friskis & Svettis bidrar 

starkast till. 
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Tabell 5. Översikt över de fem beteendemässiga handlingssätten och kategorier 

Handlingssätt Kategori 

Counterconditioning  

Helping relationship Gemenskap (med gruppen) 

Träningsupplägg 

Stöd från familj 

Reinforcement management  

Self liberation  

Stimulus control  

 

Helping relationship 

Detta handlingssätt innebär att personen som genomför en beteendeförändring tar hjälp av 

andra för att kunna genomföra förändringen. Kategorierna ”Gemenskap (med gruppen)”, 

”Träningsupplägg” och ”Stöd från familj” visar att deltagarna har tagit hjälp av andra för att 

öka den fysiska aktiviteten. Kategorierna är hämtade från resultatanalysen för vilka 

motivationsfaktorer som deltagarna upplevt hjälpt dem under träningen (se tabell 2). 
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DISKUSSION 
Resultatets betydelse för Börja träna-kursen 

    För framtida, liknande, träningsgrupper kan det vara relevant att göra träningen mer 

målinriktad. En rapport från 2012 som analyserat tidigare studier visar på att tydliga 

målsättningar, inklusive självmonitorering, är viktigt för att genomföra en beteendeförändring 

(33). De interventioner som haft bäst effekt har även arbetat med socialt stöd för 

förändringarna, självbelöning av “korrekt” beteende, problemlösning för vidmakthållande av 

förändringen samt förebygga återfall till en stillasittande livsstil. Eftersom rapporten 

huvudsakligen samlat information från studier som baserar sig på gruppträning kan den vara 

extra relevant för den här typen av börja träna-verksamhet. 

    Målet för börja träna-gruppen har varit att just börja träna, men kanske hade motivationen 

varit ännu större om deltagarna jobbat med att sätta upp konkreta mål enligt SMART-

metoden. Ett SMART mål ska vara uppbyggt så det är specifikt, mätbart, accepterat, 

realistiskt och tidsbestämt (34). 

Indelningen i handlingssätt av de kategorier vi identifierat i studien tyder på att Friskis & 

Svettis Börja träna-kurs främsta styrka är just träningsupplägget som stimulerar till att 

deltagarna ändrar inställning till träning, samt tar hjälp av andra för att genomföra sin 

beteendeförändring. Det är värt att notera att av tio möjliga handlingssätt inplaceras 

resultatanalysens kategorier i tre av dessa, vilket visar att det finns en utvecklingspotential för 

Friskis & Svettis i att se över de andra handlingssätten och överväga hur dessa skulle kunna 

kopplas till träningsupplägget. Det hade till exempel varit möjligt att uppmuntra deltagarna att 

finna ett lämpligt belöningssystem för sig själva efter genomförd aktivitet (handlingssätt: 

Reinforcement Management). 

    I nuläget kom handlingssättet Consciousness Raising att handla mycket om deltagarnas 

egna strategier. Här ser vi en god möjlighet för Friskis & Svettis att istället stimulera till en 

ökad fysisk aktivitet genom att poängtera effekterna av träning och inaktivitet, kanske genom 

föreläsningar. Dessa behöver inte vända sig enbart mot gruppen, utan kan inkludera även 

andra medlemmar inom organisationen. 

    Deltagarna önskar också se att träningen bedrivs på en träningsanläggning som är mer 

centralt benägen för att öka möjligheterna att färdas till lokalen problemfritt. Sett ur 

perspektivet från handlingssätten hade detta inneburit att deltagarna upplever att 

organisationen kunde utnyttja handlingssättet stimulus control mer. 
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Resultatsammanfattning 

De motivationsfaktorer som deltagarna upplevt att de använt sig av framträder i kategorierna: 

Träningsupplägg, Gemenskap (med gruppen), Stöd från familj, Investera i sig själv, Effekter 

av träning, Träningsglädje samt Överkomma rädslor. 

Deltagarna stötte på en del hinder på sin väg att bli fysiskt aktiva. Många av dessa hinder 

hittade de strategier för att hantera. De viktigaste strategierna som framkom var att göra 

träningen roligare, att få träningen anpassad efter egen förmåga samt att planera för träningen. 

Deltagarna upplevde att det var långt till träningslokalerna då de inte låg centralt samt att 

utbudet på pass var sämre på helgerna då deltagarna var lediga och hade mer tid för träningen. 

Dessa faktorer upplevde deltagarna var svårare att hitta bra strategier för. 

Den tredje resultatanalysen visar att det finns tre handlingssätt som deltagarna begagnat sig 

av för att genomföra en beteendeförändring: Consciousness-raising, Self re-evaluation samt 

Helping relationship. 

 

Resultatdiskussion 

Bland de faktorer som deltagarna upplevt som motiverande återfanns stöd från familjen, 

fysiska och mentala effekter av träningen, samt träningsglädje. 

Detta stämmer väl överens med en kvalitativ studie av Young et al (26) om träning och 

viktminskning hos afroamerikanska kvinnor, där kvinnorna upplevde att de motiverats till att 

bli mer fysiskt aktiva på grund av hälsoproblem, stöd från omgivningen, stressminskning samt 

viktkontroll. Motivationsfaktorer för fortsatt träning var välmående samt högre energinivå, 

medan stillasittande kvinnor rapporterade att socialt stöd samt glädje hade varit viktigt för att 

de skulle öka sin fysiska aktivitetsnivå (26). I en kvalitativ studie bland universitetsstudenter i 

Belgien ansågs den fysiska omgivningen (närhet till träningsmöjligheter), träningsglädje, 

socialt stöd och självdisciplin ha en påverkan på hur fysiskt aktiva de var (27). Även detta 

stämmer bra överens med deltagarnas upplevelse, då deltagarna uttryckligen önskat att 

träningstillfällena ska hållas i mer lättillgängliga lokaler, samt upplevt att träningsupplägget 

hjälpt dem att upprätthålla en ibland bristande självdisciplin. 

Det är även noterbart att deltagarnas upplevelse är att motivationsfaktorer resulterat i att 

deltagaren i fortsättningen “vågar” träna, vilket innebär att deltagarnas self-efficacy för att 

kunna genomföra träningen ökat. Self-efficacy beskrivs på svenska som situations- eller 

aktivitetsspecifikt självförtroende eller tillit till den egna förmågan. Den aktivitetsspecifika 

självtilliten är en persons tilltro att klara en aktivitet under olika förhållanden och en persons 
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tilltro till sin förmåga att komma över vissa hinder för att bli fysisk aktiv (14). Sherwood och 

Jeffery (19) identifierar self-efficacy som en av de säkraste faktorerna för en ökning i fysisk 

aktivitet.  En viss tvetydighet verkar dock råda i ämnet, då en studie av Olander et al (20) 

visar att self-efficacy-höjande åtgärder inte korrelerar med en ökad fysisk aktivitet. 

Författarna (21) fann stöd för en relevant korrelation i tre av 28 beteendeförändringstekniker. 

I intervjuer med deltagare i Friskis & Svettis Börja träna-kurs framkom flera hinder för 

fysisk aktivitet som deltagarna upplevde. Flera av dessa hinder hittade deltagarna egna 

strategier för att hantera men de upplevde även att Friskis & Svettis var till stor hjälp i vissa 

aspekter. 

I tidiga stadier av Transteoretiska modellen finns fler hinder för att vara fysiskt aktiv än i 

senare stadier (med undantag för det första stadiet eftersom de inte hade intentionen att ändra 

sitt beteende) (28). Då Friskis & Svettis Börja träna-kurs riktar sig till de som vill komma 

igång med fysisk aktivitet (och då befinner sig i ett av de tidigare stadierna) är det viktigt att 

vara medveten om hinder som kan uppstå och försöka hitta strategier för dessa. 

Deltagarna upplevde att det var viktigt att träningen var rolig. Det fann även Withall, Jago, 

Fox (29) i sin studie vara en viktig faktor för att öka och vidmakthålla fysisk aktivitet. 

Deltagarna upplevde att Börja träna-kursen hjälpte dem att hitta nya roliga träningsformer. De 

trodde även att vem som helst kan hitta något de gillar i Friskis & Svettis breda utbud på 

gruppträning. 

En strategi som deltagarna berättade om var att planera för träningen för att den skulle bli 

av. De tog med träningsväskan till jobbet för att undvika åka hem innan träningen då de lätt 

hamnar på soffan resten av kvällen. Att planera fann även Sniehotta, Scholz och Schwarzer 

(30) vara en viktig strategi för att upprätthålla träning. De beskriver att en bristande 

självreglering försvagar intention-beteende förhållandet vilket kan göra att individen hoppar 

över träningen. Att ha en strategi för att undvika det är att planera i förväg. I deras studie fann 

de att coping-planera (planera för att intuitionen ska övervinna vanor när hinder uppstår) kan 

underlätta i beteendeförändringen i att bli mer aktiv, men de kunde inte fastställa några 

specifika strategier som var bättre. 

Resultatanalysens tredje del är ett försök att lyfta fram vilka handlingssätt som används i 

Friskis & Svettis Börja träna-grupp. Det uppstod vissa svårigheter vid analysen av 

handlingssätten. Vissa kategorier kan tyckas passa in på flera handlingssätt. Vi har baserat vår 

tolkning på meningsbärande enheter, subkategorier och kategorier som en enhet för att hålla 

fast vid innebörden av det som kom fram under intervjun. Vårt resultat ger för handen att de 

http://link.ub.uu.se.ezproxy.its.uu.se/?sid=Entrez:PubMed&id=pmid:16480553
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flesta kategorier bedömts vara kopplade till de fem erfarenhetsmässiga handlingssätten. Enligt 

den Transteoretiska modellens grundare, James Prochaska (31), är det dock främst de fem 

beteendemässiga handlingssätten som dominerar i förändringsarbetet om individen befinner 

sig i de senare stadierna av den transteoretiska modellen (31). Om kursens deltagare har 

befunnit sig i förberedelsestadiet hade de, baserat på Prochaskas studier, haft bäst effekt av de 

beteendemässiga handlingssätten för att genomföra beteendeförändringen. 

    Vikten av att använda de angivna handlingssätten stärks i en artikel som visar att de 

anställda på en arbetsplats som tog till sig av handlingssätten och utnyttjade dem, var de som 

lyckades genomföra en positiv förändring av sin fysiska aktivitetsnivå (15). I en 

litteraturstudie från 2006 drar författarna bland annat slutsatsen att interventioner som är 

anpassade till deltagarnas förändringsstadium har uppvisat bäst effekt (32). 

 

Metoddiskussion 

Det var önskvärt att genomföra minst fem intervjuer, men på grund av flera avhopp från 

deltagare som accepterat att intervjuas (oftast relaterat till sjukdomar eller tidsbrist) kunde i 

slutändan bara fyra deltagare ställa upp. Detta är givetvis en svaghet i uppsatsen, men 

författarna började samtidigt se en viss mättnad i samband med den fjärde intervjun. 

Intervjuerna var av semistrukturerad form med mycket öppna frågor i grunden för att 

informanterna skulle få svara så fritt som möjligt. Detta kändes relevant eftersom syftet var att 

undersöka deltagarnas upplevelser. Under intervjuerna ställdes följdfrågor men det gjordes 

endast sporadiskt, då intervjuerna fortlöpte utan hinder och med välformulerade, tydliga svar 

från informanterna.  

Det är noterbart att intervjuguiden som upprättades inför intervjuerna innehöll frågor om 

self-efficacy. För studien var det inte av intresse att analysera detta vidare efter att 

frågeställningarna justerats. 

En aspekt som hade varit intressant att undersöka närmare var deltagarnas användande av 

den träningsdagbok de fått av Friskis & Svettis. Den aspekten valdes bort för den här studien 

för att lägga mer fokus på de andra delarna. 

För att stärka trovärdigheten har det insamlade materialet bearbetats enskilt av varje 

författare inledningsvis under analysen. Materialet kondenserades och delades in i kategorier 

samt subkategorier, för att sedan diskuteras gemensamt rörande likheter och skillnader i 

materialet samt justera för avvikande åsikter om kategorier och subkategorier samt 

inplaceringen av meningsbärande enheter. När författarna nått konsensus om kategorier och 
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subkategorier diskuterades detta med handledaren för att uppnå en gemensam syn på de 

kategorier och subkategorier som framkommit i analysen. Detta har beaktat trovärdigheten 

genom så kallad forskartriangulering där de inblandade parterna på nytt granskat 

kategorisystemet till dess att konsensus uppnåtts (25). 

Överförbarheten av studiens resultat till andra kurser med liknande upplägg anses vara god, 

om sådana kurser skulle uppstå i framtiden.  Då deltagare valts i ett strategiskt urval med syfte 

att få en så bra bredd som möjligt borde informationen i denna studie vara relevant även för 

deltagare i nya grupper. För Friskis & Svettis anses överförbarheten på framtida kurser vara 

extra god då de sannolikt kommer följa ett liknande träningsupplägg, med liknande lokaler 

och utbud av träning, som den som använts för kursdeltagarna hösten 2014. 

 

Klinisk betydelse och framtida forskning 

Eftersom det finns få studier på denna typ av gruppträning är studien av vikt för att få en 

uppfattning om hur den påverkat deltagarna. Studien är en inledande del av vad som sannolikt 

blir ett längre projekt i ett samarbete mellan Friskis & Svettis och Uppsala Universitet och 

som förhoppningsvis kan ge Friskis & Svettis värdefull feedback inför framtiden. 

    Ur ett fysioterapeutiskt perspektiv är förhoppningen att studien skall vara av klinisk 

betydelse genom att bidra med bakgrundsinformation och aspekter att ta hänsyn till vid 

upprättandet av liknande träningsgrupper som den som genomförts i föreliggande studie, samt 

belysa motiverande faktorer för liknande träningsgrupper. 

Då liknande studier inom ämnet ej hittats i litteratursökningen kan det vara av intresse, för 

till exempel Friskis & Svettis eller kommande studenter vid Uppsala Universitet, att 

undersöka området närmare. Några aspekter för framtida forskning kan vara att undersöka om 

det finns någon koppling mellan nyfikenhet på nya träningsformer och en ökad fysisk 

aktivitetsnivå, göra en kvantitativ undersökning för att se hur många medlemmar på ett gym 

som känner sig bekväma med att besöka ett träningspass de aldrig tidigare prövat på och i 

vilken utsträckning de har gjort det under det senaste året, undersöka träningsdagbokens 

betydelse för den här typen av träningsgrupper samt undersöka handlingssätten noggrannare 

och mer specifikt de handlingssätt som inte kunde paras ihop med kategorierna i föreliggande 

studie. 

    Det var intressant att kategorierna som framkom i studien endast kunde inplaceras under tre 

olika handlingssätt, vilket lämnar sju handlingsätt oanvända. Ett av de sju handlingssätten var 

Self liberation - att engagera sig i och tro på en beteendeförändring. Snarare är det så att 



Friskare & Svettigare  Högdal & Krantz 
 

26 
 
 

effekten av de kategorier som identifierats leder till att deltagarens engagemang i och tro på 

att kunna göra en beteendeförändring stärks, vilket leder till en intressant fråga för andra 

studier om kausalitet - är Self liberation ett handlingssätt, eller en effekt av andra 

handlingssätt? 

 

Konklusion 

I studien har flera motivationsfaktorer samt deltagarnas strategier för fortsatt träning kunnat 

identifieras. Dessa har sedan inplacerats i lämpliga handlingssätt för att tydliggöra vilka 

handlingssätt som Friskis & Svettis främst har arbetat med i sin intervention. Få studier av 

liknande art existerar sedan tidigare, vilket förhoppningsvis kan innebära att studien får ligga 

till grund för vidare forskning. 

Resultatanalysen har visat på att deltagarnas upplevelser främst stimulerat till bättre tilltro 

till sin egen förmåga - de “vågar” träna tack vare mer instruktionstid samt att de upplevt 

bredden på organisationens utbud på pass. Fler studier inom ämnet är att rekommendera och 

förslagsvis som undersöker mer specifikt vilka faktorer som påverkar fysisk aktivitet. 
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BILAGOR 

BILAGA 1 - INFORMATIONSBREV 

Information till alla deltagare i börja träna-kursen! 

Friskis & Svettis har i samarbete med Uppsala Universitets Fysioterapeutprogram startat ett 

projekt för att utvärdera börja träna-kursen. 

Vi är två studenter som går sista terminen på Fysioterapeutprogrammet och som kommer att 

hålla i en del av det här projektet. Syftet med studien som vi kommer göra i projektet är att 

undersöka hur Ni som går kursen upplevt den. Vi är extra nyfikna på vad som just Du har 

upplevt varit det som har varit bra respektive mindre bra med kursen, och vad som har 

motiverat dig under träningsperioden. Under hösten kommer vi att tillfråga några deltagare 

om de kan tänka sig att delta i intervju. Det är helt frivilligt att välja om man vill delta i 

intervjun eller ej. De som tackat ja till deltagande kan sedan också när som helst avbryta sitt 

deltagande utan närmare motivering. Vi kommer att intervjua sex-sju personer totalt. 

Intervjun sker efter att börja träna-kursen är avslutad - i januari eller februari 2015, gärna så 

nära inpå kursslutet som möjligt. Vi kommer tillsammans överens om en tid och plats som är 

lämplig att ses på. Intervjun tar 30-60 min. 

Intervjuerna kommer att spelas in med bandspelare/diktafon för att dokumentera vad just Du 

tyckte och sa så att det inte blir några missförstånd. Allt material kommer behandlas 

konfidentiellt och enligt sekretess - vilket innebär att när vi presenterar resultatet kommer inga 

namn nämnas och ingen kommer kunna koppla uttalanden till dig personligen. De enda som 

har tillgång till inspelningarna är vi studenter samt vår handledare vid Uppsala Universitet. 

Inspelningarna kommer bara användas till vår studie, och sedan raderas. 

Resultatet kommer publiceras som ett examensarbete vid Uppsala Universitet. 

Självklart kan du få en kopia på den färdiga uppsatsen om så önskas, när denna är klar. 

Har ni frågor om studien eller intervjuerna är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss! 

Med vänliga hälsningar, 

Martin Krantz - 0707-560397, martin.krantz82@gmail.com 

Anna Högdal - 0730-718074, anna.hogdal@gmail.com 

--- Uppsala, Onsdagen den 22 oktober 2014. 

https://webmail.uu.se/horde3sso/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=481
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BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE 

Inledning (samtliga) 

ñ Presentera intervjuns upplägg     

ñ Berätta vad som gäller avseende konfidentialitet och sekretess. Informera om att 

deltagaren har rätt att avbryta sitt deltagande när denne än vill. 

Bakgrund (samtliga) 

ñ Hur gammal är du? 

ñ Hur ser din familjesituation ut? 

ñ Vad har du för utbildning? 

ñ Vad jobbar du med? 

ñ Kan du berätta kort om din bakgrund innan du började kursen? 

ñ Vad gör du på fritiden? 

ñ Har du tränat tidigare? 

Om Friskis & Svettis-gruppen (samtliga) 

ñ Hur har du upplevt din tid i Friskis & Svettis-gruppen? 

ñ Vad tycker du har varit bra?     

ñ Vad tycker du har varit mindre bra? 

ñ Vad upplever du att det här träningsupplägget har gett dig som du känner att du inte 

kunnat få ensam/på annat håll? 

ñ Har du saknat något i upplägget? 

Motivation (samtliga) 

ñ Vad har motiverat dig till att fortsätta med gruppen hela vägen? 

ñ När har det känts riktigt bra att gå och träna? När har du sett fram emot det som mest? 

ñ När har det känts tungt och tråkigt att träna? När har du inte sett fram emot att träna?      

ñ De dagar då du inte har känt för att träna – vad har fått dig att gå på passen trots detta? 

För deltagare som hoppat av: (endast avhoppare) 

ñ Du valde att sluta delta i gruppen. Vad har du för tankar och känslor om det? 

Self-efficacy 

ñ Hur upplever du att din förmåga att träna kontinuerligt har påverkats av din medverkan 

i gruppen? 
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ñ Har din förmåga till att fortsätta träna regelbundet utan det stöd du har fått från F&S 

förändrats? 

Alternativt 

ñ Hur tror du det kommer gå att fortsätta träningen på egen hand? 

ñ Har din tilltro till att klara av att vara fysiskt aktiv på egen hand förändrats efter Börja 

träna-kursen? 

Avslutning 

ñ Avslutningsfråga: Är det något mer du skulle vilja berätta om som vi inte har frågat 

om? 

ñ Berätta om nästa steg och när uppsatsen kommer vara publicerad, om de vill ha en 

kopia. 

ñ Fråga om de har något emot att man ringer dem om man behöver komplettera något av 

svaren. 

ñ Be om förslag på en person som de tycker har haft mycket tankar och funderingar kring 

träningen. 

 

 


