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Syftet med undersökningen var att ta reda på och bidra med kunskap om vilken inverkan 
kosten, motionen och hälsan kan ha på högskolestudenters motivation till studier. 
 
Undersökningen har en kvalitativ ansats och gjordes med hjälp av halvstrukturerade 
intervjuer. Intervjuerna gjordes med sex kvinnliga högskolestudenter som alla hade mer än två 
år bakom sig som studerande. Resultatet visade att kost, motion och hälsa har inverkan på hur 
motiverade studenterna är. Alla tre faktorerna är beroende av varandra i och med att man 
genom träning äter bättre mat och även mår bättre fysiskt och psykiskt. Genom detta kan 
studenterna också öka sin motivation till studier. Det var bristen på tid som gjorde att 
studenterna hade svårt att träna så mycket som de ville. Även kosten blev påverkad av att 
tiden inte alltid fanns för att laga mat. 
 
En viktig slutsats var att motivationen ökade genom att de mådde bättre när de tränade och åt 
bra mat. Träningen fungerade även som ett avstressande moment, då många av studenterna 
helt kopplade bort studierna under den tid de tränade. 
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Förord 
 
När jag började med den här uppsatsen så hade jag svårt att se att jag skulle klara det på egen 
hand. Det kändes som ett väldigt stort projekt och det finns så mycket som kan gå fel under 
resans gång. När jag tänker tillbaka på det så var det precis som jag hade tänkt mig. Det här 
arbetet har verkligen haft sina toppar och dalar. Mycket ångest men också mycket glädje när 
man själv får bevis på att man klarar det om man vill. 
 
Jag skulle först och främst vilja tacka de studenter som tog sig tid och ställde upp på 
intervjuerna. Utan er hade det inte blivit någon uppsats. Sen vill jag också tacka min 
handledare Ingrid Johansson som verkligen har fått det här arbetet att kännas mycket roligare 
och lättare. Tack för att du har ställt upp när det verkligen har känts omöjligt.  
 
Också ett stort tack till min underbara sambo som har stått ut med mig under dessa månader. 
 
Eskilstuna i januari 2007 
 
Maria Furebäck 
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1. Inledning 
 

Motivation är en viktig del i lärandet och det finns många olika faktorer som påverkar just 
motivationen och det i sin tur lärandet. Enligt Högskoleverkets hemsida (hämtad 2006-12-05)   
var det 331062 stycken studenter som registrerade sig till någon form av utbildning 
höstterminen 2005. Det finns alltså många studenter, men hur mår de och hur ser de på 
begreppet motivation? 
 
Anna-Karin Granbom (1998) definierar begreppet motivation som ”en strävan hos människan 
att leva ett så meningsfullt liv som möjligt” (s.9). Hon menar att denna strävan är en 
sammanfattning av människans innersta natur, nämligen att vara konstruktiv, målinriktad, 
social och aktiv. Med meningsfullt menas att människan väljer att ansvara för sig själv och 
sina möjligheter. Alla människor är innerst inne motiverade till att leva ett meningsfullt liv. 
Men ibland så beter sig människor omotiverat, då har individen en latent motivation eller med 
andra ord så ligger motivationen i träda. De latent motiverade är de som har ett destruktivt 
levnadssätt, men som genom att ändra sin livsstil kan väcka upp sin motivation och bli aktiva 
(Granbom 1998). 
 
Utan mat klarar sig inte en människa länge och det är något som Abraham Maslow (refererad 
i Halse, 2003) tidigt tog upp. Han beskrev människans behov i sin motivationsteori. Enligt 
Maslow  kan behov ha sitt ursprung i hjärnan men skiljer sig åt från person till person. Det 
kan bero på personlighetsmässiga förutsättningar såsom arvet och påverkan av miljön. I 
Maslows motivationsteori består det första steget av de fysiologiska behoven. Han beskriver 
behoven som något livsnödvändigt för artens upprätthållande. De fysiologiska behoven är 
hunger, sex, törst, skydd och säkerhet. För att kunna motivera sig som människa måste alltså 
enligt Maslow de grundläggande behoven först tillfredställas. Men hur enkelt är det att som 
student ha tid och råd att tillfredställa alla de behov som vi som individer har? 
 
Daglig motion är något som också är viktigt för att människan ska må bra, men ibland kan 
motionen bli en stressfaktor i sig. Enligt en studie som redovisats i Dagens Medicin (2005-04-
27) har kvinnliga studenter mer intresse för hälsa och en hälsosam livsstil än sina manliga 
kamrater. Trots detta upplevde de kvinnliga studenterna att de var mer stressade. 
Motivationen att leva sunt kan också vara en stressfaktor och leda till en sämre hälsa enligt 
studien. 
 
Att människan presterar som bäst när hon mår som bäst, både psykiskt och fysiskt får vi i 
dagens samhälle ofta höra genom TV och andra media. Vi mår bättre om vi motionerar och 
äter rätt sorts mat och på det sättet håller oss friska. Men hur har maten, hälsan och motionen 
inverkan på motivationen hos studenter vid högskola och universitet?  
 
Jag tycker att det är ett viktigt ämne att ta upp just i dagens samhälle, där det finns många 
studenter som alla vill prestera sitt bästa men har en enorm press på sig. Pressen kommer både  
genom de krav de sätter på sig själva och från samhället som kräver en utbildning för att 
kunna komma någonstans i livet. Men det kan också vara svårt att äta nyttigt och motionera 
när man har mycket att göra i skolan eller inte har råd att äta nyttig mat. Kanske är det just 
studenter som lever det mest pressade och ohälsosamma livet. Det är också många studenter 
som känner att de mår dåligt när de tänker på hur framtiden ser ut och oroar sig över den 
ekonomiska situationen.  
 



 2

1.1 Min förförståelse 
 
Mina egna erfarenheter av att studera är att jag har lättare att lära och ta till mig saker om jag 
själv mår bra både fysiskt och psykiskt. Motivationsnivån höjs när man som individ mår bra 
och inte har annan onödig stress runt omkring sig. Eftersom jag själv är student och har nu 
studerat i några år så har jag själv en ganska stor erfarenhet inom detta ämne. Vissa terminer 
har gått bättre och andra sämre och jag tror att det beror på motivationen som i sin tur 
påverkas av hur man själv mår som individ. 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med studien är att ta reda på och bidra med kunskap om vilken inverkan kosten, 
motionen och hälsan kan ha på högskolestudenters motivation till studier.  
 
1.3 Forskningsfrågor 
 
Min övergripande forskningsfråga lyder: 
Vilken är högskolestudenters uppfattning om matens, motionens och hälsans påverkan på 
motivationen till studier? 
Min delfråga är : 
På vad sätt anser studenter att de kan öka sin motivation? 

 
 

2. Teoretisk referensram  
2.1 Motivation 
 
2.1.1 Motivationens betydelse 
 
Anna Hedin och Lennart Svensson (1997) skriver att vilja handlar om motivation. Det handlar 
om något som kan få oss i rörelse. Motivationen kan handla om något inre, som en lust att 
lära. Det handlar då om att man ser själva kunskapen som viktig och relevant eller så upplever 
man den inhämtade kunskapen som en del i sin egen utveckling. Vidare menar Hedin och 
Svensson (1997) att det finns olika typer av motivation. Det kan handla om inre eller yttre 
motivation. Med den yttre menas att man kanske lär sig för ett syfte att klara en skrivning, få 
bra betyg och skaffa sig ett bra jobb. Den här motivationen är oftast riktad mot ytinlärning 
medan den inre motivationen oftast är kopplad till djupinlärning. Det är viktigt att komma 
ihåg att både inre och yttre motivation kan finnas hos en och samma person med varierande 
styrka under utbildningens gång.  
 
Motivation gynnar inlärning. Varför det är så vet man inte, men enligt Hedin och Svensson 
(1997) kan det bero på att motivationen genererar psykisk aktivitet och därmed påverkar hur 
man studerar. Den som är motiverad lägger inte bara ner mer tid och energi på sina studier, 
utan studerar också oftare med större uppmärksamhet och intresse. Om man studerar på detta 
sätt  når man i större utsträckning framgång vilket leder till att man får bättre självförtroende 
och man skapar sig själv en positiv cirkel. 
 
Enligt Marton (citerad i Granbom, 1998)  är begreppet motivation den kraft som skapar 
rörelse i inlärningssituationen. Det är viktigt att se vilka motiven och målen är för individens 
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beteende. Granbom (1998) skriver att den inre motivationen är en naturlig motivering, och det 
är den som ligger till grund för handling eller aktivitet. Den grundar sig på inre 
personlighetsfaktorer. Inlärningen underlättas genom belöning som i sin tur är beroende av 
inre faktorers behov och brister. Inre motivation kan beskrivas som en önskan att ta reda på 
något som för en själv är intressant, och denna typ av motivation är inget som man skapar, 
den upptäcker man.   
 
Arborelius (citerad i Granbom,1998) beskriver hur den inre motivationen kan påverka 
beteenden. Med detta menar han att vi som människor själva kan bestämma över hur vi ska 
handskas med vår tillvaro. Om man själv bestämmer, kommer motivationen inifrån och 
individen kommer att vara med och engagera sig i aktiviteter för att något är intressant och 
viktigt, inte för att någon annan säger att man ska göra något. Forskning har kommit fram till 
att människor får en ökad inre motivation när de stöds och uppmuntras till egna initiativ. 
Cofer  (refererad i Granbom, 1998) menar att om man som individ tar ansvar för sin egen 
situation får man mening, motivation och glädje i sitt liv.  
 
Granbom (1998) skriver följande om de fysiologiska behovens betydelse för motivationen: 
”De fysiologiska behoven är grunden för all motivation och är övermäktiga alla andra behov. 
Om behoven blir otillfredsställda under en längre tid dominerar det människans tankar och 
handlingar totalt. ” (s. 34). 
 
Aktivt och självständigt lärande kräver motivation, eller viljan att lägga ner mycket tid och 
kraft på något som man har som mål. Forskning har kommit fram till många olika sätt att se 
på motivation. Man kan skilja mellan kontrollerad och oberoende motivation. Det 
förstnämnda beror på belöningar eller bestraffningar eller på hur tex studenter själva ser på 
vad som krävs av dem. Den oberoende motivationen avspeglar sig på vad individen finner 
intressant eller viktigt och det är också denna form av motivation som leder till bättre lärande 
(Perrot, Deloney, Hastings, Savell & Savidge, 2001). 
 
2.1.2 Motivationsteorier 
 
Motivationen är den psykologiska grunden för att vi handlar som vi gör. Motivationsteorier 
kan alltså hjälpa oss att förstå de handlingar som människan utför. Halse (2003) skriver att det 
under årens lopp har funnits många olika uttryck för vad som driver människan, så som 
behov, instinkt, drift, önskan, krav och motiv. Hos Maslow refererad i Halse (2003) är det 
behov och motiv som är de centrala begreppen. Sambandet mellan behov och motiv finner 
Maslow i att det är det behov som individen känner för tillfället som driver denne, alltså 
motiverar till en viss handling. Maslow byggde upp sin motivationsteori i en hierarki där de 
behov som hamnar längst ner är de viktigaste behoven för att upprätthålla livet. Det handlar 
då om de fysiologiska behoven som hunger, törst, sex, skydd och säkerhet.  
 
Nästa steg i Maslows behovshierarki handlar om de sociala behoven, som tex kontakt, status 
och vänskap. Steg tre är det som man skulle kunna kalla självhävdelsebehoven, och det är 
behoven för att kunna fungera i ett socialt sammanhang. Människan måste kunna prestera 
något för att kunna finna ut vilka förmågor hon har. Det sista steget är behovet av 
självförverkligande. Individen har ett behov av att kunna uttrycka något av sig själv, att få 
tillfredställelse för sin nyfikenhet. Det sammanfattar behovet av att kunna använda sig av de 
möjligheter som man själv har skapat, vare sig de är medfödda eller förvärvade. Dessa behov 
anses vara de viktigaste för människan, då det är de som driver människans utveckling (Halse, 
2003). 
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Maslow (1987) säger att de flesta beteenden är förutbestämda eller multimotiverade.  Alla 
beteenden tenderar att vara bestämda av flera eller alla basbehoven simultant istället för bara 
ett av dem i taget. Att äta kan vara för att i första hand fylla sin mage, men också för att känna 
sig tillfreds och fylla andra behov. Han menar på att det inte är rätt att tänka sig att om ett av 
basbehoven är tillfredställt så fortgår det till ett annat. Detta kan ge ett falskt intryck om att ett 
behov måste vara tillfredställt till hundra procent innan nästa kan börja. Vidare menar 
författaren att de flesta personer i vårt samhälle har de flesta av basbehoven tillfredställda men 
är ändå på samma gång missnöjda med de flesta av dessa behov. 
 
 
2.1.3 Motivation, prestation och framgång 
 
Arne Ljung (2002) skriver att motivation är ett av de viktigaste inslagen när det gäller inre 
ledarskap. Om man kan förstå vad som på djupet motiverar människan så kan man få 
förklaringar till varför vissa individer presterar bättre än andra. Den inre motivationen är den 
som belyser de innersta drivkrafterna hos individen. 
 
Vissa individer är mycket starkt motiverade och försöker alltid att göra sitt bästa när det gäller 
att tex utföra en arbetsuppgift. Andra individer har ett mer avspänt förhållande till 
prestationerna och det verkar som om dessa människor har en lägre motivation. För att kunna 
förstå vad som motiverar människor så studerar man deras prestationsbehov. 
Prestationsbehovet handlar om en önskan att kunna klara av något svårt, att bemästra 
manipulera eller organisera, att övervinna hinder, att överträffa sig själv och givetvis att uppnå 
en god kvalitet på prestationerna. Människor blir mer motiverade av stimulerande 
arbetsuppgifter än av lön. Vad händer då med en människa som inte får sina inre faktorer 
tillgodosedda, som inte får känna att hon är viktig, blir sedd och bekräftad och som inte får 
utvecklas?  Hon kommer att bli en sökare inom det yttre området menar Ljung (2002). 
 
Orden motivation och framgång är starkt förknippade med varandra. Begreppet framgång 
betyder ordagrant att gå framåt och ordet motivation har också med rörelse att göra, rörelse i 
riktning framåt. Motivation kan också förknippas med orden motiv och emotion. Emotion 
handlar om känslor och motivation har i alla högsta grad med känslan att göra. Definitionen 
på motivation skulle alltså enligt Ljung (2002) bli att röra sig framåt och att röra vid känslan. 
Begreppet motivation förutsätter framtidsbilder och om man tappar dessa bilder har man inget 
att se fram emot och då är man illa ute. 
 
För att ta tillvara på tillvaron så behöver vi enligt Ljung (2002) mål, men vi behöver också 
drivkraft och kontroll. En brist på kontroll eller känslan att inte ha kontroll kan göra att man 
känner sig hjälplös. Ingen annan än du själv kan ge dig motivation eftersom den alltid 
kommer inifrån. Den inre motivationen förutsätter att man tycker att uppgiften är meningsfull. 
Vidare talar författaren om olika motivationshämmare, och det kan tex handla om stress, 
avsaknad av mål och brister i uppmuntran och trygghet. 
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2.1.4 Tron på sig själv 
 
Albert Bandura (citerad i Myers, 2002) har fångat fördelarna med att själv tro på att man som 
människa är kompetent och effektiv i sitt arbete. Det handlar om self-efficacy. Det handlar om 
vetskapen som ligger bakom ett positivt tänkande. Barn och vuxna med en hög self-efficacy 
är mer ihärdiga, lugnare och mindre deprimerade. De lever också ett friskare liv och har mer 
akademiska framgångar. Studier har visat att en stark self-efficacy hjälper oss när det uppstår 
problem, det hjälper oss att behålla lugnet och söka efter lösningar på problemet. Att 
anstränga sig och vara ihärdig är lika med handling och med handlingen så växer 
självförtroendet. Self-efficacy så som självkänsla växer med hårt vunna handlingar (Myers, 
2002). 
 
Seifert (2004) menar att psykologer har spenderat mycket tid på att komma på teorier om vad 
motivation är, och då speciellt i en akademisk kontext. Self-efficacy är något som är 
synonymt med självsäkerhet och pekar på en persons tankar om möjligheterna att kunna 
utföra något speciellt. Det handlar om individens egen tro på att denne kan klara av eller 
misslyckas med ett visst uppdrag. Det är också korrelerat med andra prestations relaterade 
beteenden och där inkluderar man motivation, själv-värde och valet av aktiviteter. Studenter 
som ser sig själva som kapabla att göra saker är mer troliga att vara självstyrande och 
strategiska än de studenter som inte har denna känsla. Studenter som inte har självförtroende 
eller ser sig själva som icke kapabla kan undvika uppgifter som för dem verkar för svåra eller 
för utmanande, medan de som har en hög tro på sig själva är mer villiga att ta på sig uppgifter 
som verkar svåra eller utmanande (Seifert, 2004).  
 
 
2.2 Fysisk aktivitet och hälsa 
 
2.2.1 Barn och fysisk aktivitet 
 
Fysisk aktivitet och inaktivitet är ett område som debatteras och diskuteras allt mer. Rapporter 
om för mycket stillasittande och dess konsekvenser med övervikt och ohälsa duggar tätt. Den 
minskade tiden för idrott och hälsa i skolan är en del av debatten. En intressant aspekt av det 
hela är hur fysisk aktivitet även kan påverka barns förmåga att lära sig nytt och att 
koncentrera sig. 
 
Ingegerd Ericsson (2005) menar på att det finns ett klart samband mellan fysisk aktivitet och 
föräldrarnas sociala och ekonomiska ställning. Barn från de lägsta utbildnings och 
inkomstgrupperna är oftare fysiskt inaktiva. Att röra sig mindre kan få allvarliga följder för 
både barn och vuxna, tex övervikt och risk för benskörhet. De barn som har dålig kondition 
och dåligt utvecklad motorik kommer ofta in i en ond cirkel med allt mindre fysisk aktivitet; 
de är fysiskt passiva på sin fritid och deltar inte i idrottsföreningarnas verksamhet. Ericsson 
(2005) menar vidare att det enda sättet att nå dem är genom skolans obligatoriska 
undervisning. Vidare menar hon på att resultaten när det gäller motorik, 
koncentrationsförmåga och skolprestationer borde lägga en bra grund för exempelvis 
omfattningen av antalet schemalagda idrottstimmar i skolan. 
 
Ekbom, Bolin, Bruce, Hamraeus och Öberg (1992) skriver att det fortfarande är mycket 
omdiskuterat om fysisk träning före puberteten kan ha några bestående effekter på 
kroppsutveckling och kroppsfunktion. Men mycket talar för att barn och ungdomar lär in 
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teknik relativt lätt. Därtill kommer kunskap om lämplig träningsmetodik och positiv 
erfarenhet av motion och idrott i barn och ungdomsåren kan öka motivationen och intresset 
för fysisk aktivitet i vuxen ålder. 
 
2.2.2 Mat, hälsa och motivation 
 
Marie Marquis (2005) har genomfört en studie på kanadensiska studenter som bor i student 
korridorer. Hon samlade in fakta om deras motivation till mat och beteendet runt omkring mat 
och menar på att många studier har tagit fram att det handlar mycket om tillgängligheten som 
en viktig motivationskälla för de matalternativ vuxna, unga vuxna och studenter gör. Det 
beror oftast på tid och energi när man gör sina val. När det gäller tiden så är det mest tidsbrist 
eller tidspress och de båda leder till att man tar det som finns tillgängligt. Energin är indelad i 
mental energi där man lägger tid på att planera i förväg, och fysisk energi som involverar att 
man anstränger sig för att få en viss produkt eller service. 
 
Unga vuxna som känner av tidspressen tenderar att dra ner på sådant som räknas som 
tidskrävande och det inkluderar matlagning. Marquis (2005) menar också att singlar tenderar 
att vara mer tillgänglighetsorienterade än de personer som befinner sig i ett hushåll med fler 
personer. Singlarna är mer intresserade av matlagning som är lättlagad. 
 
De flesta av de unga vuxna konsumenterna har ett mycket hektiskt schema, vilket kan göra 
det mycket svårt att äta på regelbundna tider. Marquis (2005) fick i sin studie fram att 
kanadensarna hoppar över sin middag mer regelbundet idag än förr i tiden. De föredrar också 
att äta onyttiga mellanmål och tycker att det är svårt att äta hälsosamt. De personerna som var 
under 25 år i studien lagade sin mat mer spontant och mer än hälften av de som deltog 
bestämde vad de skulle äta på väg hem eller när de lagade maten. 
 
Från ett socialt perspektiv så är detta ämnet intressant av två anledningar enligt Marquis 
(2005): Hälso-och familjeskäl. När det gäller hälsan så har det visat sig att hälsomotivation 
har ett negativt samband med tillgänglighet. Hon menar på att den mat som finns snabbt 
tillgänglig för oss oftast innehåller mycket onyttigt. I den undersökning som gjordes visade 
det sig att kanadensarna associerade hälsosam mat med undvikande av snabbmat, äta alla 
dagens måltider och ett begränsat intag av onyttiga mellanmål. Vidare menar Marquis att 
ämnet tillgänglighet har ett annat intresse, och det handlar om vilken påverkan det har på den 
yngre generationen när det inte finns någon kunskap att föra vidare till den generationen. 
 
Högskolestudenter representerar en stor del av den unga befolkningen och det är viktigt att 
fokusera på dem när det gäller sambandet mellan hälsa, motivation till en hälsosam livsstil 
och olika hälsovanor för att kunna förbättra det för just denna grupp. Den här gruppen är 
också relativt frisk (Von Bothmer, 2005). 
 
Denton (citerad i Von Bothmer, 2005) menar att kvinnors hälsa är mer påverkad av 
strukturella och psykosociala krafter, såsom stress och en lägre självkänsla, medan hälsan hos 
männen är mer påverkad av faktorer som rökning, alkohol och fysisk aktivitet. Von Bothmer 
(2005) menar vidare att för att kunna utveckla utbildning om hälsa som riktar sig mot 
studenter så är det viktigt att känna till alla detaljer om studenters hälsa och deras 
hälsorelaterade beteenden. Detta gäller även de faktorer som influerar dessa, såsom kunskap, 
attityder, personliga tillgångar, motivation till en hälsosam livsstil och socialt stöd. Hon har i 
sin studie fått fram att det är kvinnor som har den största motivationen till att leva ett 
hälsosamt liv och har hälsosammare vanor. 
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2.2.3 Stress 
 
Stress påverkar människors livsstil och ökar risken för hälsoskadliga beteenden som 
tobaksrökning, alkohol och drogmissbruk, dåliga kostvanor och bristande fysisk aktivitet  
(Lundberg, 2005). I dagens samhälle stressar vi allt mer och är samtidigt allt mindre fysiskt 
aktiva. De flesta av de mänskliga organen som hjärta, lungor, muskler, nervsystem och skelett 
mår bra av rörelse. Den fysiska aktiviteten har positiva effekter på välbefinnande och på vår 
hjärna, och även kognitiva funktioner. Till följd av att vi blir mer fysiskt inaktiva så blir vi 
också allmänt svagare. Det ger oss sämre kondition och minskar vår förmåga att hantera olika 
påfrestningar i vardagen. Otränade individer tål helt enkelt inte psykisk och fysisk stress lika 
bra. Forskning visar på att fysisk aktivitet och träning kan spela stor roll när det gäller 
förebyggande av stress. I samband med fysisk aktivitet beskrivs oftast ett ökat välbefinnande, 
och upplevelsen av stress minskar, det har dessutom visats kunna förhöja stämningsläget. 
Fysisk aktivitet i lagom mängd påverkar immunförsvaret positivt. Det krävs inte särskilt 
mycket motion, utan en trettio minuter lång promenad om dagen kan efter en tid få det 
nersatta immunförsvaret att reagera positivt. Vissa individer har en mer stressrelaterad livsstil 
som kallas typ-A och den karaktäriseras av ett ständigt högt tempo, otålighet, upplevelse av 
tidsbrist, tävlingsmentalitet och aggression. Detta beteende utvecklas genom ett samspel 
mellan miljön och individuella egenskaper som bland annat höga prestationskrav och  
tävlingsinriktning  (Jonsdottir & Börjesson, 2005).  
 
Bosse Angelöw (1999) skriver att man ska skilja på positiv och negativ stress. Den positiva 
stressen handlar ofta om en meningsfull och lustbetonad ansträngning där kroppen inte 
reagerar med skadliga stressreaktioner. Medan den negativa och farliga stressen innebär att 
man oroar sig och hetsar upp sig för olika vardagssituationer men framför allt att man utsätts 
för kraftig stress under en lång tid. Skillnaden mellan positiv och negativ stress beror mycket 
på hur man själv uppfattar den. Det en person kan se som en inspirerande utmaning kan en 
annan uppleva som mycket stressande. Stress kan visa sig i många olika former. Ett sätt att 
kunna ta tag i problemet är att bli medveten om hur man själv reagerar i olika situationer. 
Angelöw anser att regelbunden motion är ett bra skydd mot stress och påfrestande 
förändringar. Motion kan enligt honom leda till följande punkter: 
 
• Bygga upp den fysiska styrkan och öka uthålligheten  
• Bli lugnare och andas bättre  
• Stärka hjärtat och få bättre hälsa  
• Få mer energi och kraft 
• Bli på bättre humör och få distans till problem 
• Känna sig starkare och mer stresstålig 
• Förbättra självförtroendet och självbilden 
 
Gina Gladwell (1997) påpekar att försöka att finna tid för träning för att sänka sin stressnivå 
kan vara en stress i sig. Det är ofta detta som hindrar människor från att träna. Men det 
behöver inte handla om någon lång träning. Det kan handla om att ta sin hund på en 
promenad. 
 
 
2.2.4 Vad är hälsa och hur påverkar man den? 
 
För de flesta människor är hälsan förmodligen det viktigaste i livet, därefter kommer 
relationer till andra och sedan arbetet. Dessa kan man omvandla till fundamentala mål eller 
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livsmål. Trots att hälsan är så viktig så är de få människor som sätter upp konkreta mål för sin 
hälsa. Detta kan bero på att människor i de flesta fallen är ganska välmående och därför inte 
känner behovet av förändring på detta område ( Ljung, 2002). 
 
Enligt WHO ( citerat i Ljung, 2002 s. 51) så definieras hälsa på följande sätt:  
 
 Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast 
frånvaro av sjukdom och svaghet. 
 
Den här definitionen är det få som känner till då de flesta av oss anser att hälsa innebär 
friskhet och allmänt välmående ( Ljung, 2002). 
 
Att mäta fysisk aktivitet hos en individ eller i en befolkning är svårt. Därför har de flesta 
vetenskapliga studier som närmat sig frågeställningen om hur fysisk aktivitet påverkar hälsan 
använt sig av någon form av resultat av den fysiska aktiviteten, tex fysisk prestationsförmåga. 
Det finns egentligen inte någon allmänt accepterad definition av hälsa. I folkhälsoarbete så 
talar man om att främja hälsa och förebygga sjukdom. Om hälsa och sjukdom är två 
ytterligheter på samma skala eller två olika dimensioner har diskuterats. 
 
För Folkhälsoinstitutet (1999) har hälsa länge varit målet och mätts som frånvaro av sjukdom. 
I ett mer modernt synsätt är hälsa mer som ett medel för att uppnå god funktion i många 
avseenden och kunna uppnå sina mål i livet. Detta innebär att människor som har ett fysikt 
handikapp eller kroniska sjukdomar också kan uppleva att de har en god hälsa och tvärtom för 
personer som är fysiskt friska. Av många skäl är det viktigt att känna till omfattningen av 
fysik aktivitet och motionsvanor bland befolkningen och olika grupper i Sverige. Men 
definitionen och uppfattningen om vad som är fysik aktivitet och motion varierar också, och 
allra mest i olika socioekonomiska grupper. 
 
Psykisk ohälsa, som ångest, oro, ängslan och spänningar av olika slag är en av de 
dominerande folksjukdomarna. Folkhälsoinstitutet (1999) menar att fysik aktivitet och den 
sociala kontakten inom motionsgrupper är något som ger en positiv effekt på många av de 
sociala, psykiska och biologiska faktorerna som ligger bakom psykisk ohälsa. Studier har 
visat att regelbunden motion mildrar måttlig depression och ångest och ökar självförtroendet 
och självkänslan. 
 
För att kunna påverka levnadsvanor och förebygga ohälsa i allmänhet så finns det tre olika 
nivåer. Dessa är monofaktoriell och multifaktoriell strategi samt förebyggande på 
samhällsnivå. De två första handlar om mer individuella angreppssätt, medan den sistnämnda 
riktar in sig mer mot hela befolkningen eller delar av den. Men alla tre är relevanta för att 
förebygga ohälsa orsakad av fysik inaktivitet. Enligt Folkhälsoinstitutet (1999) innebär 
monofakteriellt angreppssätt att man identifierar den fysiska inaktiviteten och åtgärdar den. 
Multifaktoriellt innebär att man identifierar en livsstil med flera olika negativa 
livsstilsfaktorer och riskbeteenden, och då hamnar fysisk inaktivitet på listan. 
Samhällsinsatser för att öka den fysiska aktiviteten riktas mot hela befolkningen eller delar av 
den. Detta sker med hjälp av många aktörer i samhället. Målsättningen är att genom flera 
olika insatser öka den fysiska aktiviteten och på så sätt förbättra hälsan. Kommun, skolor och 
samhället som helhet har ett stort ansvar för att förutsättningarna för individen att vara fysiskt 
aktiv ska vara så bra som möjligt  
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3. Metod 
 

I metodkapitlet redovisas de metoder som kommer att användas för att det ska bli möjligt att 
besvara forskningsfrågan. Här börjar jag med att beskriva forskningsansatsen och metodvalet 
för att sedan gå vidare till urval och tillvägagångssätt. Efter det kommer en beskrivning av 
dataanalysmetod och  därefter kommer en redogörelse för etiska ställningstaganden och till 
sist ett avsnitt om validitet och reliabilitet.   
 
 
3.1 Forskningsansats och metodval 
 
Bo Eneroth (1994) menar att en kvalitativ ansats har som mål att beskriva en företeelses 
kvaliteter. Den ger inte kunskap om hur många exemplar av företeelsen som har en viss 
kvalitet, utan det handlar just om vilka kvaliteter företeelsen har. Det handlar om att försöka 
finna kvaliteter som tillsammans karaktäriserar företeelsen. Alltså vad det är som skiljer den 
från andra (Eneroth, 1994).  
 
Jag har i min studie valt en kvalitativ ansats. Valet av ansats gjordes på grund av att jag 
genom studien vill kunna beskriva med ord, inte siffror högskolestudenternas uppfattningar 
om hur motivationen påverkas av kosten, motionen och hälsan. Jag vill också göra det möjligt 
att kunna se mönster som växer fram genom intervjuerna som kommer att beskriva 
respondenternas egna upplevelser och tankar. DePoy och Giltin (1999) skriver att den 
forskare som använder sig av en kvalitativ ansats först och främst använder sig av ett 
induktivt tänkande. Det kan beskrivas som en process som innebär att generella regler växer 
fram eller utvecklas ur enskilda fall. En forskare som arbetar induktivt försöker att få fram 
eller avslöja en sanning baserad på deltagarnas egna upplevelser. Jag kommer i studien att 
utveckla teorier genom intervjuer med studenter. Det är deras verklighet som kommer att leda 
mig fram till svar genom att de berättar om sina upplevelser och tankar kring motivationen 
och hur den kan påverkas av kost och motion. 
 
Enligt Kvale (1997) så kan kvalitativa och kvantitativa metoder ses som verktyg, och hur man 
använder dem beror på vilka forskningsfrågor som ställs. Forskningsfrågorna som ställs i 
studien besvaras genom ett antal intervjuer och studien har en kvalitativ ansats.  
 
Ämnet för den kvalitativa forskningsintervjun är den livsvärld som intervjupersonen befinner 
sig i och hennes relation till den. Kvale (1997) menar att syftet med intervjun är att beskriva 
och förstå centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till. Det är här två 
personer, intervjuaren och respondenten som talar om ett ämne som för dem båda har ett 
intresse.  
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3.2 Urval 
 
När ett forskningsproblem och en lämplig design har utvecklats, så är det dags att tänka på hur 
individer, begrepp eller föremål för studien ska väljas. Denna urvalsprocess innebär enligt 
DePoy och Giltin (1999) att man måste göra avgränsningar när det gäller vem eller vilka som 
ska vara med i studien eller som ska uteslutas. Ett viktigt sätt att avgränsa sig i sin 
undersökning är att begränsa sig till en speciell grupp individer, fenomen eller 
begreppsdefinitioner ( DePoy & Giltin, 1999). Det skulle för mig vara omöjligt att intervjua 
alla studenter som studerar på svenska universitet eller högskolor i Sverige. Jag måste här 
tänka på att avgränsa mig till ett visst antal individer. 
 
Enligt DePoy och Giltin (1999) finner ofta kvalitativa forskare att gränserna för populationen 
som ska ingå i studien växer fram under datainsamlingen och den kontinuerliga analysen, 
eftersom det primära syftet med en kvalitativ studie är förståelse och beskrivning och 
forskaren kanske inte alltid känner till gränserna för den population som är med i studien. 
Gränsdragningen vid en kvalitativ undersökning inleds med att man som forskare bestämmer 
en ingångspunkt i undersökningen. Med det menar man oftast att ”få tillgång” till. Det är 
vanligt att en forskare söker tillgång till en viss grupp och dess medlemmar. Den valstrategi 
som används för att välja ut individer till sin intervjuundersökning baseras på 
undersökningens specifika fokus. 
 
Valet av deltagare till denna studie skedde genom ett lämplighetsurval där tillgängliga 
individer ingår i studien ( DePoy & Giltin). Urvalet som jag har gjort består av studenter på 
högskola och universitetet i olika svenska studentstäder. Enligt Bryman (2002) så kan 
lämplighetsurvalet vara ett resultat av många olika faktorer. I en kvalitativ intervjustudie är 
målet att göra en ingående analys och frågor om representativitet är inte lika viktigt som i en 
kvantitativ studie och urvalet kan också vara ett resultat av tillgängligheten på individer som 
passar sig för studien. Valet av individer till studien gjordes på grund av att jag som student 
hade tillgång till olika intervjupersoner och kunde därmed välja ut personer som passade för 
studien. De som medverkar i denna studie är studenter som har minst två år bakom sig på 
högskola eller universitet och är mellan 23-28 år men det handlar om helt skilda utbildningar.  
 
 
3.3 Tillvägagångssätt 
 
Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och stark metod för att på bästa sättet kunna 
fånga upp erfarenheter och innebörder ur undersökningsdeltagarnas vardagsvärld. Genom en 
intervju kan de själva förmedla sin situation till intervjuaren med egna ord och ur ett eget 
perspektiv. Värdet av den kunskap som kommer fram genom den kvalitativa intervjun beror 
på vilket sammanhang kunskapen kommer fram och hur den används (Kvale, 1997). 
 
Studien bestod av sex stycken intervjuer. Jag utgick ifrån en intervjuguide med redan 
förutbestämda frågor och det blev i och med det en halvstrukturerad intervju. Jag använde mig  
även av en bakgrundsfråga i mina intervjuer och den handlade om civilstånd. Den fanns med 
eftersom den känns viktig i sammanhanget motivation  till matlagning och träning.  
 
De olika teman intervjun byggde på var i första hand hur de intervjuade såg på hur fysisk 
aktivitet påverkar deras motivation, men även hur personerna såg på begreppet motivation och 
hur de motiverar sig själva till fysisk aktivitet och matlagning.   
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Lantz (1993) skriver att den här formen av intervju handlar om individens upplevelser av i det 
här fallet kvaliteter. Intervjuaren söker kunskap om begrepp och eventuella relationer mellan 
dem.  Men det kommer även att finnas utrymme för andra frågor och eventuella följdfrågor. 
Det är här som respondenten kommer att ge svar på vad intervjuaren har intresserat sig för.  
 
Enligt Kvale (1997) är en intervju ett samtal som har struktur och ett syfte. Intervjun är något 
som sträcker sig utöver det vardagliga och spontana utbytet av åsikter och blir ett sätt för 
intervjuaren att genom noggrant utvalda frågor och lyhördhet få fram grundligt prövade 
kunskaper. 
 
En provintervju gjordes för att kunna se om frågorna är relevanta för undersökningen. Efter 
provintervjun gjorde jag vissa korrigeringar i intervjuguiden då intervjun endast blev 20 
minuter och jag därför behövde lägga till några frågor. Alla intervjuer bandades och skrevs 
därefter ut ordagrant. 
 
 
3.4 Dataanalys 
 
Jag började analysera då jag hade samlat in allt mitt material. Enligt Hartman (1998) så kallas 
detta analytisk induktion och han menar på att det finns många olika uppfattningar om hur 
materialet som samlats in ska analyseras. Det beror på vilken kunskapskälla man har fått sitt 
material ifrån och beroende på vilken analysmetod man använder sig av så kommer analysen 
att skilja sig åt. Analysen består av två olika moment men enligt Har författaren kan det vara 
nästintill omöjligt att göra det ena utan att låta det påverkas och påverka det andra momentet. 
 
Efter att jag hade gjort mina sex intervjuer så transkriberade jag dem och skrev ut materialet 
för att kunna få en överblick av det. Det material som jag fick fram genom mina intervjuer 
bestod av en stor mängd text efter att jag transkriberat dem. Det första jag gjorde efter 
transkriberingen var att reducera, organisera, och kategorisera mitt material och det är nu jag 
är framme vid kodningen (Hartman, 1998).  
 
Jag började med att reducera mitt material som jag samlat in i intervjuerna genom att göra det 
till olika kategorier. Detta kallas ofta att man kodar sitt material. Det andra steget blir själva 
tolkningen som innebär att man söker meningen i de olika företeelser som man har undersökt. 
Det är tolkningen som är slutpunkten för undersökningen, och det är i detta steg som man får 
fram den förståelse som man är ute efter i den kvalitativa undersökningen. (Hartman, 1998). 
 
Jag försökte nu finna begrepp i textmassan som jag tyckte var intressanta och sedan fann jag 
kategorier som hjälpte mig att tolka och förstå de företeelser som jag ville få fram. Begreppen 
styrdes av den fråga som jag själv har satt upp för undersökningen. Jag försökte här att hitta 
begrepp som på bästa sätt beskrev hur studenter tycker att mat, hälsa och motion påverkar 
motivationen till studier på högskolenivå. De begreppen som är mest framträdande för denna 
fråga valdes ut. Efter att ha funnit de begrepp som jag var ute efter kategoriserade jag dem. 
Enligt Hartman (1998) innebär detta att man för samman de begrepp som handlar om samma 
sak, med andra ord så gör jag en klassificering av begreppen. 
 
Det var en kategori som jag fick fram från början som kom att bilda huvudkategorin och det 
är den kategorin som är den viktigaste och mest beskrivande för de individer som jag har med 
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i min undersökning. Det är den kategorin som kan ses som den som beskriver deras mening 
mer än någon annan. Alla andra kategorier står i relation till huvudkategorin. 
 
När jag har gjort klart kategorierna så är det dags att börja tolka, och det är själva tolkningen 
som är tänkt att resultera i en teori. För att bilda en analytiskt-induktiv teori sätts de olika 
kategorierna i relation till varandra (Hartman, 1998). På det sättet fick jag en bild av hur de 
olika företeelserna hängde ihop för de studenter som jag hade med i min studie. 
 
 
3.5 Etiska ställningstaganden 
 
I en undersökning är det viktigt att tänka på att inte utsätta undersökningsdeltagarna för något 
onödigt lidande av något slag. Man ska behandla sina data konfidentiellt och med det menas 
att undersökningspersonernas identitet, och vem som har sagt vad, ska behandlas på ett 
konfidentiellt sätt. I detta krav ingår att det inte ska gå att identifiera undersökningspersonerna 
när man redovisar sina resultat. Man måste i en kvalitativ undersökning vara extra vaksam på 
att man inte avslöjar personer och platser. Ett samtycke från deltagarna om att vara med i 
undersökningen är också viktigt, och det är här som man ger fullständig information om 
studien och dess utgångspunkt. Det ska även informeras om att det är frivilligt att delta och 
man kan när som helst avbryta (Bryman, 2002). 
 
Under hela undersökningen följdes de fyra allmänna huvudkraven på forskning. Principerna 
är antagna av HSFR, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet och de handlar om 
Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 
 
Informationskravet står för att jag som intervjuare har skyldighet att informera deltagarna om 
den aktuella forskningens syfte, och här ingår också att de ska upplysas om att det är frivilligt 
att delta och att de har rätt att avbryta sin medverkan. I samtyckeskravet ingår att deltagarna 
själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att ingen 
utomstående ska kunna ta del av uppgifterna och att personerna ska ges största möjliga 
konfidentialitet. Att uppgifter om enskilda personer endast får användas för det 
forskningsändamål som angetts står nyttjandekravet för (Vetenskapsrådet, 2006). 
 
Jag informerade deltagarna i form av ett missivbrev om undersökningens syfte och om deras 
deltagande i undersökningen. Deltagarna kommer att informeras om att deras medverkan är 
helt frivillig och att de när som helst kan avbryta. Det var intervjupersonerna som själva kom 
att bestämma över sin medverkan i undersökningen. 
 
Alla uppgifter behandlades konfidentiellt, genom att inga uppgifter som gjorde att personerna 
blev identifierbara kom i någon annans händer än forskarens. Deltagarna blev även 
informerade om att intervjun endast kommer att användas i vetenskapligt syfte 
(Vetenskapsrådet, 2006). 
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3.6 Validitet och reliabilitet 
 
Enligt Kvale (1997) så ställs ofta frågan om reliabilitet när det handlar om intervjuforskning. 
Utskrifterna i en intervju blir en fråga om tolkning, men att veta om intervjuutskriftens 
validitet är svårare än reliabiliteten.  
 
Kvale (1997) menar att validera står för att ifrågasätta och man ska försöka att ställa sig 
frågorna ”vad” och ”varför” innan frågan ”hur”: en undersöknings syfte kommer före 
metoden. En vanlig kritik av forskningsintervjuer är att resultaten inte är giltiga på grund av 
att intervjupersonernas svar kan ha varit falska och det är något som enligt författaren bör 
kontrolleras i varje enskilt fall.  
 
För att resultaten i en undersökning ska kunna ses som relevanta finns det två olika saker som 
man bör tänka på. Befring (1994) skriver att validitet handlar om huruvida forskaren har fått 
det resultat som han vill ha eller om resultatet kan ha påverkats av andra faktorer. Validitet 
handlar alltså om ett giltigt resultat. Generellt så kan vi stärka validiteten i en undersökning 
genom att låta intervjupersonen uttrycka sig på det mest adekvata sättet. På motsvarande sätt 
så skyddar jag mig också mot många felfaktorer och stärker därmed reliabiliteten, genom att 
strukturera både frågor och svar. Man bör bygga upp intervjusituationen på ett sätt som gör 
det möjligt för allsidiga frågeställningar, svarsformer och registreringssätt för att uppnå både 
hög validitet och hög reliabilitet (Befring, 1994).  
 
Jag använde i min undersökning en halvstrukturerad intervju där det fanns utrymme för frågor 
utanför de områden jag har satt upp. Jag hoppades att genom dessa allsidiga frågeställningar 
kunna hämta svar som hade hög validitet. Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning man 
kan lita på de resultat man har fått genom sitt mätinstrument. Man ställer sig frågan om man 
skulle få samma resultat om undersökningen skulle göras om en gång till  (DePoy & Giltin, 
1999). 
 
Undersökningen som görs måste alltså vara replikerbar och det är därför viktigt att se till att 
ha en extern reliabilitet. Det kan vara ett svårt mål att nå när det gäller kvalitativa studier 
eftersom den sociala miljön inte står still. Det bör också finnas intern validitet i 
undersökningen och det innebär att det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens 
observationer och de olika teoretiska idéer som utvecklas. Att sedan kunna generalisera sina 
resultat till andra sociala miljöer är en bra förutsättning för att en extern validitet ska kunna 
nämnas ( Bryman, 2002). 
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4. Resultat 
 

I det här kapitlet redovisas svaren på den övergripande forskningsfrågan och de delfrågor som 
ställdes i uppsatsens inledning. Jag har valt att inte namnge eller på något annat sätt döpa 
respondenterna på grund av konfidentiella skäl. 
 
Jag har valt att redovisa materialet i en huvudkategori och tre underkategorier, vilka var och 
en i sin tur har ett antal underkategorier. Resultatredovisningen börjar med en enkel figur över 
huvudkategorin och underkategorierna. Sedan följer en kort beskrivning av hur 
intervjupersonerna definierade begreppet motivation samt hur de rent allmänt upplevde sin 
situation som student. Därefter redovisas de tre kategorierna, Fysisk aktivitet, Kost och Hälsa.  
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivation 
till studier

Fysisk 
aktivitet 

Kost 

Stress 
Kraft till en 
bättre hälsa 

Avkoppling 

Träning 
som ung Tid för 

träning 
Motivation 
till träning 

Tid och 
planering Ändrade 

matvanor

Inverkan på 
motivationen 

Rutiner 

Hälsa 

 
 
 
Figur 1: Översikt över huvudkategorin och dess underkategorier.  
               Egen konstruktion. 

 
 
 
 

4.1 Motivation till studier 
 
 
Motivation handlar om något som man vill göra. Det var något som intervjupersonerna var 
överens om. Det är något som får en att vilja göra det man ska göra. Man är fast besluten att 
göra något och man har ett mål med det. Att det krävs mycket motivation och disciplin att 
vara student och klara alla tuffa perioder och då speciellt tentaperioder har flera av 
respondenterna nämnt. 
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Alla sex trivdes bra med livet som student och kände sig motiverade till det men vissa har 
nämnt att självförtroendet har haft sina toppar och dalar under tiden som gått. Det finns också 
mycket prestationsbehov inblandat i studierna men det är inte bara negativt utan det kan också 
vara något positivt som får en att vilja fortsätta. 
  

Ja absolut ett prestationsbehov, men jag tror att det är bra också för jag 
tror inte jag skulle vara där jag är idag om jag inte hade haft det. 
 

 
4.1.1 Fysisk aktivitet  
 
Den fysiska aktiviteten har varit en del av alla mina intervjupersoners liv redan från en ganska 
ung ålder. Fem av de sex respondenter som har deltagit i min studie har varit med i någon 
slags idrottsförening redan som små och det under en ganska lång tid. Det kan handla om 
sporter såsom friidrott, simning eller vanlig gymnastik.  
 
Träning som ung 
För många har just den träning som de har ägnat sig åt när de var riktigt unga blivit för 
tidskrävande och de har slutat med det efter några år för att kanske senare i livet börja med en 
annan slags aktivitet. I träning har jag även inkluderat promenader som fysisk aktivitet. 
 

Det har ju varit jätteroligt men det var ju väldigt tidskrävande, för det var ju 
i stort sett varje dag som man skulle åka ner till sporthallen och träna. 
 

Men det verkar ändå som att de som har tränat som unga har lagt sin grund till det intresse de 
idag har för träningen. De vet också vilken effekt träningen har på deras liv. 
 
En respondent svarar så här på om den tid och energi som hon lagt ner som ung på sin sport 
har varit positiv eller negativ. 
 

Jag tror att jag har lagt min grund, att jag alltid kommer att träna också för 
att jag har hållit på så mycket med det. 

 
Tid för träning 
Alla sex tränar och har under sina högskolestudier tränat från två till fem dagar i veckan. 
Respondenterna har nämnt att det har varit mer eller mindre träning under olika perioder så 
länge de har studerat. Som student är det inte så lätt att ha samma rutiner hela tiden och det 
har inte alltid varit lätt för studenterna att klämma in träning när de under vissa perioder har 
mycket att göra. Det är dock ingen av mina respondenter som har lagt av med träningen helt 
och hållet, det har bara blivit mindre under vissa perioder. 
 
Tre studenter beskriver bristen på tid som en anledning till varför det inte alltid blir så mycket 
träning som de själva kanske skulle vilja.  
  

Nu hinner jag inte. Jag vaknar sex på morgonen och kommer hem sju åtta 
på kvällen och då är jag så trött. 
 
Oftast kräver mina studier att jag är där från åtta på morgonen till fyra fem 
på eftermiddagen, men ibland kanske det krävs att jag fortsätter efter fem 
och då är man inte så pigg på att gå och träna efter det. 
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Det har funnits perioder då jag inte tränat så mycket. 

 
Rutiner  
Den fysiska aktiviteten är något som hänger tätt ihop med hur man mår och hur man äter och 
även med hur man lägger upp sin dag och sina rutiner. Hamnar man i den onda cirkeln så kan 
det vara svårt att ta sig ur den. Men respondenterna menar på att när de väl börjar träna igen 
så mår de genast lite bättre och får mer kraft att också äta bättre mat för att inte träningen ska 
kännas onödig. 
 

Samtidigt som man tränar så äter man även bra för då vill man inte förstöra 
den goda träningen, så allt går verkligen i cirklar. 
 
Man får bättre rutiner och man kanske är lite mer effektiv med den tiden 
som man inte tränar för att man vet att man ska träna. 
 

Motivation till träning 
De som deltog i min studie tränade först och främst för att de tyckte att de mådde bättre av 
det. Det var deras nyckel till motivationen till träningen. Det var även en respondent som 
nämnde att hon hade märkt att resultaten i skolan blev bättre när hon tränade och det var det 
som motiverade att fortsätta.  
 

Resultaten som jag får när det går bra för mig i skolan, och att det går bra 
för mig annars också. Jag mår bättre, jag är gladare och jag orkar mer. 
Alla dessa faktorer gör att jag får motivation till att fortsätta med det jag 
håller på med.  
                          

Men det fanns också exempel på det motsatta som motiverade och det var en respondent som 
nämnde att hon blev motiverad när hon kände att hon mådde dåligt av att inte träna. 
 

När jag inser att jag har sovit och ändå är trött, när jag har sovit i åtta 
timmar men ändå inte mår bra när jag vaknar, då känner jag att det är dags 
att börja träna. 

 
 
4.1.2 Kost  
 
De personer jag intervjuade ansåg sig alla ha en bra uppfattning av vad som räknas som nyttig 
mat och hade också relativt regelbundna matvanor. Det hänger ganska mycket ihop med just 
de oregelbundna tider som man som student oftast har och det har också ett samband med de 
perioder av träning som nämndes under föregående kategori. 
 
Kosten verkar vara något som blir bättre i de perioder då respondenterna tränade mycket. Det 
var inte alla men en del som tyckte att de åt bättre när de tränade. De andra menade på att de 
tränade så pass ofta så att det inte blev någon stor skillnad i deras kost. 
 

Eftersom jag tränar ganska ofta så äter jag väl alltid typ samma mat. 
 
Jag äter betydligt bättre mat i perioder när jag tränar regelbundet.                       
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Tid och planering 
Matlagning var något som det fanns delade uppfattningar om. En del såg det som ett intresse 
och tyckte att det var kul att kunna få ett avbrott tex i studierna för att laga mat. Men andra 
tyckte att det var en jobbig grej och de såg helst att det skulle gå snabbt och vara enkelt för att 
de då kunde lägga tid på annat istället. De flesta som jag intervjuade bodde inte själva då de 
flesta hade sambo men de som gjorde det nämnde att det var tråkigt att laga mat till sig själv 
och när det gjordes så blev det mer en snabb och enkel lösning bara för att äta. Hur mycket tid 
man lade ner på matlagning berodde självklart på hur stressig dagen hade varit och till 
vardags så blev det lite mindre tid för just den biten. Det var inte heller någon som planerade 
sina måltider, utan det bestämdes när det var dags att äta. 
 
Jag ställde frågan om de tyckte det var kul att laga mat och svaren handlade om att 
matlagningen kunde bli ett avbrott i studierna men också att det var jobbigt att laga mat eller 
tråkigt att äta ensam.  
 

Det blir ju som ett litet avbrott också från det man gör, ja om jag är hemma 
och pluggar eller så. 
 
Ibland så kan jag tycka att det är jobbigt och man skulle bara vilja ha något 
som går snabbt, fast oftast är jag ju hungrig när jag börjar med mat. 
 
Om jag slipper äta den ensam så tycker jag om att laga mat. 
 

Ändrade matvanor 
Eftersom det i min studie ingick relativt unga människor så hade matvanorna självklart 
ändrats när de började studera. De flesta av dem flyttade hemifrån i samband med att 
studierna började och de var tvungna att klara sig på egen hand. Men det var ingen av dem 
som tyckte att de direkt hade fått sämre matvanor, det handlade mer om att det var lite 
jobbigare att laga maten. Den ekonomiska situationen som man hamnar i när man blir student 
hade inte någon större inverkan på någon av de intervjuade när det handlade om maten. De 
flesta prioriterade bra mat just för att må bra själva. Det fanns också fall där man hade fått 
hjälp med pengar för att kunna äta bra mat. 
 

Just när man måste laga maten själv, då kanske man inte alltid riktigt orkar 
ställa sig och göra en stor middag. 
 
Jag skulle aldrig kunna leva på pasta och krossade tomater som jag vet att 
andra studenter kan göra. 

 
I vissa fall så hade till och med studierna och dess inriktning påverkat dem till bättre 
matvanor. 
 

Jag började tänka lite mer i nyttiga termer sen jag började plugga i och 
med att jag har den inriktningen som jag har. 
 

Inverkan på motivationen 
Hela livssituationen påverkas av bättre matvanor och därmed så tyckte de flesta av deltagarna 
att motivationen till studier också borde påverkas på ett positivt sätt. Jag skriver borde 
eftersom de flesta inte hade satt dem i relation till varandra innan intervjun, men när de fick 
frågan så tyckte de att det kändes självklart att det borde vara så. 
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Jag har inte satt dem i relation till varandra men det klart att det säkert 
påverkar. 
 
Jag har mer motivation till studierna när jag äter och mår bra.  

 
 

Det var en av deltagarna som konkret tog upp att hon hade märkt en stor skillnad på de olika 
perioder när hon hade ätit bra. Hon menade på att det hade en stor inverkan på hur hennes 
motivation till studierna var. Men det fanns också andra som nämnde liknande saker. 
 

Eftersom jag har erfarenheten av att jag mår så mycket bättre när jag äter 
bra så tror jag att det har en otroligt stor påverkan för min motivation. 
 
Jag tror ju att man mår bättre om man äter bra och motionerar och det 
borde ju i så fall leda till att man presterar bättre. 
 

 
4.1.3 Hälsa  
 
Stress 
Stress i studier och för framtiden var något som alla kände av mer eller mindre. Här handlade  
det också mycket om tiden som inte räcker till för att studenterna ska kunna känna sig lugna 
och harmoniska. För vissa blev det överväldigade när de hade för mycket att göra och denna 
negativa stress blev så mycket att de till slut kände att de inte kunde ta in den informationen 
som krävdes för att lära sig. Stressen visade sig genom att studenterna kände sig ofokuserade 
och uppjagade. Det var här en respondent som kände sig så pass stressad vid vissa tillfällen att 
hon blev sluten i sig själv och kunde sitta ensam i flera dagar och bara grubbla, utan att få 
något gjort.  
 

Man blev så stressad att man knappt ens kunde plugga. 
 
Jag kan inte göra ett enda litet uppehåll från studierna, så pressen och 
stressen har varit jättejobbig.  

 
Andra känner inte av stressen på samma sätt och tyckte nästan att det var positivt med en viss 
mån av stress. Den kunde nästan göra att vissa blev mer sporrade att fortsätta med sina 
studier. 
 

Det blir liksom ingen negativ stress oftast. 
 
Jag har aldrig känt på det sättet att det kan påverka mig negativt. 
 
Det finns ju en positiv stress också och den kan ju snarare få en att bli lite 
mer taggad. 
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Avkoppling  
Att gå och träna var något som de alla mådde bra av och det verkade som att gymmet var ett 
ställe där de kunde släppa allt annat de tänkte på och bara träna och slappna av. Det var ett 
ställe där de inte behövde tänka på studier eller något annat. Jag ställde frågan om de kände 
stress när de var på gymmet och att de kanske inte borde vara där men det var det ingen som 
var benägen att hålla med om. Däremot så nämndes det att stressen kan komma innan eller 
efter de går dit. Men det genomgående svaret blev ändå att de visste att de skulle bli piggare 
av att träna för att sedan kanske kunna ägna mer tid åt sina studier och då med nya krafter. 
 

Jag tänker aldrig när jag väl är där att jag inte borde vara där för att jag 
har så mycket annat att göra, eftersom jag vet att det påverkar mig att jag 
kanske orkar plugga mer istället, så jag får ju ändå tillbaka det liksom. 
 
Det är få gånger jag kopplar bort studierna,  men när jag tränar så kopplar 
jag bort dem. 
 
Det är en stund då jag kan koppla bort allt och inte behöver tänka att man 
har massor att göra. 

 
Kraft till en bättre hälsa 
När jag ställde frågan hur de tyckte att de mådde när de var inne i en period av träning så var 
alla respondenterna mycket överens om att de kände en stor skillnad på hur de mår när de 
tränar och när de inte gör det. Träningen verkade för alla vara positiv för deras hälsa och 
välbefinnande. Både den fysiska och psykiska hälsan påverkas och man tror genom detta mer 
på sig själv. Så här svarade några av respondenterna på frågan om de mår bättre när de tränar.  
 

Ja, herregud ja, verkligen. Det går inte att jämföra faktiskt för man mår så 
fruktansvärt mycket bättre när man tränar. 
 
Jag mår bättre, jag är piggare, jag är i mycket bättre form, känner mig 
starkare, jag orkar mer och är gladare när jag tränar. 
 
Fysiskt mår man ju bättre när man känner sig starkare i kroppen. 

 
 
 

4.2 Sammanfattning 
 
Kurserna och utbildningen har en mycket stor inverkan på motivationen i sig. Studenter som 
tycker att det som de läser är kul och intressant är även motiverade till att få bra studieresultat, 
även om det inte var någon av respondenterna som tyckte att just studieresultaten var det 
viktigaste. Det handlade mer om att lära sig nya saker och känslan av att känna sig attraktiv på 
arbetsmarknaden. Men när det gäller att öka motivationen så är motion, kost och hälsa tre 
mycket viktiga faktorer. Enligt studenterna så går motion, kost och hälsa hand i hand, genom 
att man mår bättre när man tränar och äter bättre så påverkas också hälsa och motivationen på 
ett positivt sätt. På det sättet ökar också studenterna sin motivation till studier.  
 
Det är viktigt att ha något där man kan slappna av och koppla bort allt som har med stress att 
göra och det är en av anledningarna till varför träningen var så viktig för studenterna. Även 
om stressen i vissa fall kan ha en positiv inverkan på studenterna när de vill klara av saker.  
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Enligt svaren som jag fick genom intervjuerna så kan bra mat och motionsvanor leda till ökad 
motivation och det i sin tur till bättre studieresultat. Det handlar återigen om den onda eller 
goda cirkeln som nämns i intervjuerna. Allt går runt i en cirkel, då man enligt respondenterna 
mår bättre i sin helhet och det blir därigenom lättare att motivera sig till mer. 
 

 
5. Resultatanalys 

 
I det här kapitlet knyts resultatet från föregående kapitel samman med litteraturen. Jag 
kommer att redovisa detta genom att utgå ifrån de olika kategorierna, fysisk aktivitet, kost och 
hälsa som jag presenterade i föregående kapitel.  
 
 
5.1.1 Fysisk aktivitet 
 
Resultatet tyder på att fysisk aktivitet relativt tidigt i livet kan förbättra chanserna för att 
fysisk aktivitet senare i livet ska bli ett intresse. Det finns dock inget som säger att man måste 
vara med i en förening som ung för att senare i livet kunna vara fysiskt aktiv då en av mina 
respondenter inte hade gjort det och levde ett fysiskt aktivt liv nu. Min uppfattning är att det 
är en fördel för barn och ungdomar att vid tidig ålder lära sig innebörden av fysisk aktivitet 
och vad den kan ha för positiv inverkan på kroppen. Ansvaret för detta tycker jag ligger i 
första hand på föräldrarna som inte ska välja aktivitet utan presentera olika möjligheter till 
motion för barnen. Men även skolan spelar en viktig roll i att lära barnen om vad fysisk 
aktivitet är och varför det är bra. Här menar också Folkhälsoinstitutet (1999) att de har som 
målsättning att genom flera olika insatser öka den fysiska aktiviteten och på så sätt förbättra 
hälsan. De menar på att det är kommuner, skolor och samhället som helhet som har ett stort 
ansvar för att förutsättningarna för att individen ska vara fysiskt aktiv ska vara så bra som 
möjligt. Även Ericssons (2005) åsikt har ett samband med det ovanstående. Hon menar att det 
enda sättet att nå de fysiskt inaktiva barnen är genom skolans obligatoriska undervisning. 
Vidare beskriver hon att resultaten när det gäller motorik, koncentrationsförmåga och 
skolprestationer borde lägga en bra grund för exempelvis omfattningen av antalet 
schemalagda idrottstimmar i skolan. 
 
Att mina respondenter har varit fysiskt aktiva redan som unga var det ingen av dem som 
tyckte var negativt. Men att det har tagit en stor del av tiden var tydligt och det har också varit 
anledningen till varför de inte har fortsatt med den sporten som de började med i tidig ålder. 
Det verkar som att det är en positiv del av livet som är bra att ha med sig och det verkar som 
att det är bra att lägga grunden till träning tidigt i livet. Detta i likhet med Ekbom et.al (1992) 
som menar på att positiv erfarenhet av motion och idrott i barn-och ungdomsåren kan öka 
motivationen och intresset för fysisk aktivitet i vuxen ålder. 
 
Respondenterna var överens om att träning är något positivt som de även i dagens läge ägnar 
mycket tid åt. Men det är det oregelbundna livet som student som sätter stopp för regelbunden 
träning. Även det faktum att studenterna måste ha sina studier i åtanke även efter skoltid gör 
att det inte finns tid i deras schema. Jag får intrycket av att de skulle vara mer fysiskt aktiva 
om de levde ett mer regelbundet liv. Det handlar mycket om att prioritera det som för en själv 
känns viktigast och det är i det här fallet studierna som måste komma i första hand. Det skulle  
här kunna tänkas att studenter helt och hållet lägger ner träningen under vissa perioder, men 
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enligt mina respondenter så har det bara blivit lite mindre träning under vissa perioder av 
studietiden. Jag fick uppfattningen att de tyckte att det var tråkigt att de inte kunde träna mer 
regelbundet. Men genom träningen har en del av mina respondenter också uttryckt att de har 
fått bättre rutiner. Det är när de kommer in i en bra period av träning som de också känner 
mer kraft och mår bättre. Detta har ett samband med de punkter som Angelöw (1999) tar upp 
som positiva effekter på regelbunden motion. Han menar där i likhet med mina respondenter 
att det leder till mer energi och en bättre hälsa. Rutinmässigt så blir också studenterna bättre 
på att ta till vara på den tiden som de pluggar för att kunna finna den där viktiga tiden för 
träning. 
 
När studenterna var fysiskt aktiva blev hela livsstilen förändrad och de uttryckte helt enkelt att 
de fick bättre vanor i och med träningen. Detta påverkade i sin tur motivationen till studier 
och att få bra resultat. Det var några respondenter som faktiskt kunde säga att träningen gjorde 
så mycket för dem att det påverkade resultaten i skolan. Jag skulle vilja säga att träningen 
gjorde dem starkare, friskare och piggare och det blev då också lättare att motivera sig till 
studier. Jag uppfattar det som att träningen är det första steget till ett starkare och 
hälsosammare liv för en i övrigt frisk människa. Men här krävs det att man själv tar tag i det 
och får sig själv att må bättre. Men då är nyckeln till motivationen att studenterna vet vad 
fysisk aktivitet kan göra för dem. Här finns det ett samband med de studier som 
Folkhälsoinstitutet (1999) har gjort, som menar på att regelbunden motion mildrar måttlig 
depression och ångest och ökar självförtroendet och självkänslan. 
 
 
5.1.2 Kost 
 
Högskolestudenter representerar en stor del av den unga befolkningen och i likhet med 
Bothmer (2005) så tycker jag också att det är viktigt att fokusera på dem när det gäller 
sambandet mellan hälsa, motivation till en hälsosam livsstil och olika hälsovanor för att kunna 
förbättra för just denna grupp. De studenter som deltog i min studie hade alla en bra 
uppfattning om vad bra mat var och tyckte själva att de åt relativt nyttigt. Men alla tyckte inte 
att de åt nyttigt hela tiden utan tyckte att det blev bättre mat när de var inne i en bra period av 
regelbunden träning. Det var också ett bevis på det samband som faktiskt verkar finnas mellan 
träning och kost. När de inte tränade lika regelbundet så tyckte vissa av respondenterna att de 
inte orkade bry sig lika mycket om vad de åt. Med detta menar jag inte att det var någon av 
studenterna som åt ohälsosamt hela tiden utan det handlar återigen om perioder. 
 
Enligt Marquise (2005) så beror det oftast på tiden och energin när man gör sina val när det 
gäller mat. När det gäller tiden så handlar det oftast om tidsbrist eller tidspress och de båda 
leder till att man tar det som är tillgängligt. Så var också fallet för de studenter som jag har 
intervjuat. Det handlade mycket om tid och energi. Ämnet matlagning var det något delade 
meningar om men det var ingen av respondenterna som inte lagade mat hemma. Jag fick här 
uppfattningen att de som bodde själva och inte hade någon att laga och äta sin mat 
tillsammans med hade svårare att motivera sig själva till att göra god mat. Detta stämmer 
överens med det som Marquise (2005) tar upp i sin artikel att singlar är mer intresserade av 
matlagning som är lättlagad. 
 
Men det var inte som jag trodde att det skulle bli mer onyttig mat på grund av det, utan det 
handlade mer om att de helt enkelt inte brydde sig så mycket om vad det smakade. Äta var 
bara något som man måste göra. Andra studenter tyckte att det kan vara ett skönt avbrott i 
studierna om de hade varit hemma och pluggat en hel dag, Här tycker inte jag att det är så 
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konstigt att det finns olika åsikter om matlagning eftersom det var en del av mina 
respondenter som hade matlagning som en hobby och tyckte att detta var jätteroligt, medan 
vissa inte ansåg sig vara så bra på att laga mat. Jag anser att den största faktorn till varför 
matlagningen läggs åt sidan för att hinna med annat är bristen på tid och hur stressig dagen 
hade varit. Planeringen kan kanske vara något som bidrar till den här stressen. Det var ingen 
av studenterna som planerade sina måltider, utan det bestämdes när de skulle laga till maten. 
Detta tror jag kan bli en stressfaktor i sig. Detta överensstämmer med det Marquis (2005) 
säger om tillgängligheten som en viktig motivationskälla. Hon menar på att unga vuxna 
känner av tidspressen och tenderar att dra ner på sådant som räknas som tidskrävande.  
 
I resultatet framkom att matvanorna för de studenter som jag har haft med i min studie har 
förändrats sedan de började studera. Men de kanske inte hade förändrats så drastiskt som man 
hade kunnat vänta sig. Nästan alla hade flyttat hemifrån i samband med att studierna började 
och hemma hos föräldrarna var det kanske lättare att äta mer lagad mat. Men jag tolkar det här 
som att det handlar om att prioritera olika saker. Det var också vad de flesta hade gjort när det 
gällde maten. Det ekonomiska hade alltså inte så stor betydelse som jag från början hade trott. 
Jag kan inte påstå att andra studenter inte tycker att det ekonomiska är ett problem för det 
finns det många som tycker. Men mina respondenter hade alla prioriterat att köpa bra mat. 
Detta kanske kan bero på att alla sex var mycket medvetna om vad de åt och visste hur dålig 
mat påverkade dem negativt. Jag drar här en parallell till Denton (citerad i von Bothmer, 
2005) som menar på att kvinnor har en större motivation till att leva ett hälsosamt liv och har 
hälsosammare matvanor. Detta är inget som jag kan styrka genom min studie eftersom det 
bara var kvinnor som deltog. Men det är enligt mig mycket möjligt att jag hade fått ett 
annorlunda resultat om det hade varit män det handlade om eller om jag hade haft hälften män 
och hälften kvinnor. 
 
Det var svårt för deltagarna att direkt kunna dra en parallell mellan bra matvanor och 
motivation. Men när de fick tänka på saken var alla benägna att hålla med om att det borde ha 
en positiv påverkan på kroppen. Att hela livssituationen påverkas av bättre matvanor tyckte 
alla och det var också vissa som visste att motivationen steg om de åt bra mat och därigenom 
mådde bättre. Det verkar som att det handlar om just hela livssituationen när det handlar om 
motivation. Här skulle jag vilja tolka det i likhet med Arborelius ( citerad i Granbom, 1998) 
som beskriver hur den inre motivationen kan påverka beteenden. Om man själv bestämmer, 
kommer motivationen inifrån och individen kommer att vara engagerad i aktiviteter för att det 
är viktigt och intressant. Mina respondenter var intresserade av ett aktivt liv och av att må bra.  
Självklart så bör man må bra i grunden, men sen krävs det också träning och bra mat för att 
upprätthålla den positiva cirkeln som man är inne i då. Enligt deltagarna så verkar det som att 
det var ganska lätt att tvingas bryta cirkeln för att få tid till annat, som tex studierna.  
 
 
5.1.3 Hälsa 
 
Psykisk ohälsa, som ångest, oro, ängslan och spänningar av olika slag är en av de 
dominerande folksjukdomarna. Folkhälsoinstitutet (1999) menar att fysisk aktivitet och den 
sociala kontakten inom motionsgrupper är något som ger en positiv effekt på många av de 
sociala, psykiska och biologiska faktorer som ligger bakom psykisk ohälsa. I likhet med ovan 
gör jag tolkningen att stressen som respondenterna beskrev var något som kunde minskas 
genom just fysisk aktivitet. Men deltagarna påverkades inte bara negativt av stressen utan den 
kan också ha sina positiva fördelar. Om det visar sig vara positivt eller negativt tror jag har att 
göra med hur man är som person. Jag vill påstå detta på grund av att jag fick så helt olika svar 
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på frågan om just stress. För vissa personer så kunde stressen innebära att de inte fick något 
gjort och blev totalt ofokuserade och mådde inte alls bra i kroppen. Den negativa stressen 
ledde i dessa fall till att hela livssituationen blev till det sämre. Sedan fanns det personer som 
tålde stressen på ett bättre sätt och det ledde till att de blev mer sporrade att ta tag i sina 
studier. Vissa personer har alltså lättare att hantera stressen och kanske vända den till något 
positivt i stället för negativt. Detta vill jag också styrka genom Angelöw (1999) som även han 
tar upp att skillnaden mellan positiv och negativ stress beror mycket själv på hur man 
uppfattar den. Det en person kan tycka vara en rolig utmaning kan en annan uppleva som 
mycket stressande. Det ovanstående överensstämmer också med det som Jonsdottir och 
Börjesson (2005) kallar typ-A beteende och det kan visa sig som otålighet, upplevelse av 
tidsbrist. Beteendet skapas i ett samspel mellan miljön och individuella egenskaper som bland 
annat höga prestationskrav och tävlingsinriktning. För de personer som påverkades negativt 
av stressen så kanske det också överensstämmer med det Ljung (2002) kallar för 
motivationshämmare. Han tar där upp stress, avsaknad av mål och brister i uppmuntran och 
trygghet som några saker som skulle kunna hämma motivationen. 
 
För många var träningen ett medel för att minska stressen och komma iväg från allt ett tag. 
Jag hade från början en tanke om att studenterna skulle vara så pass stressade att det skulle gå 
ut över träningen och att de helt enkelt inte hade tid att gå till gymmet. Men de personer som 
jag intervjuade använde alla tiden på gymmet som en slags plats för avkoppling. Även om det 
som sagt fanns vissa perioder då träningen inte blev lika regelbunden. Det är ett ställe där de 
inte tänkte på studierna. Det anser jag är en väldigt bra anledning till att träna och att ta sig 
tiden till att vara där. Även Angelöw (1999) menar detta när han skriver att regelbunden 
motion är ett bra skydd mot stress.  Det var dock vissa som tyckte sig vara lite stressade innan 
och efter träningen eftersom de vet att det tar tid från annat. Men det verkade som att de ändå 
var så pass medvetna om vilka positiva effekter träningen hade för deras hälsa att det var det 
som övervägde. 
 
Jonsdottir och Börjesson (2005) menar att i samband med fysisk aktivitet så nämns också ett 
ökat välbefinnande, upplevelsen av stress minskar och det har också visat sig kunna förhöja 
stämningsläget. De påpekar också att fysisk aktivitet kan påverka immunförsvaret på ett 
positivt sätt. I likhet med resultatet i min studie som tyder på att studenterna själva tycker att 
de mår bättre när de tränar än när de inte gör det och det har en positiv inverkan på hur de mår 
både fysiskt och psykiskt. Genom att de mår bättre så tror de också mer på sig själva och det 
anser jag är en mycket viktig grundsten till en stark motivation. Detta påpekar också Seifert 
(2004) som menar att self-efficacy är något som kan liknas med självsäkerhet och pekar på en 
persons tankar om möjligheterna att kunna utföra något speciellt. Det handlar om individens 
egen tro på att denne kan klara av ett visst uppdrag. Det har också ett samband med andra 
prestationsrelaterade beteenden och där finns motivationen med.  
 
Jag anser att jag genom mitt resultat kan säga att de högskolestudenter som äter bra och tränar 
regelbundet också mår bättre både fysiskt och psykiskt och har genom detta en högre tro på 
sig själva och har genom detta också en högre motivation till studier. Detta i likhet med 
Siefert (2004) som menar att studenter som inte har högt självförtroende eller ser sig själva 
som icke kapabla kan undvika uppgifter som för dem verkar svåra eller utmanande och 
tvärtom för studenter som tror på sig själva. 
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5.1.4 Motivationen  
 
Hedin och Svensson (1997) menar att vilja handlar om motivation. De beskriver det som 
något som kan få oss i rörelse. Mina respondenter hade alla relativt liknande uppfattningar om 
vad de tyckte att begreppet motivation stod för och det överensstämde också ganska bra med 
definitionen ovan. De menade på att motivation handlar om att man som individ ska vilja göra 
något och att man är fast besluten om att göra det och har ett mål. Jag tolkade det som att alla 
var väldigt målmedvetna och visste vart de skulle. De hade viljan att studera. Här menar också 
Hedin och Svensson (1997) att den som är motiverad inte bara lägger ner mer tid på sina 
studier, utan studerar också oftare med större uppmärksamhet och intresse. Detta leder också i 
sin tur till större framgång vilket leder till att man får bättre självförtroende och man skapar 
sig själv en positiv cirkel. Respondenterna var också mycket överens om att det krävs mer 
motivation för att klara av vissa jobbiga perioder som de har haft under sin tid som studenter. 
Det hade funnits toppar och dalar men motivationen hade ändå alltid funnits där på något sätt. 
Det var också något som de visste att de kunde påverka genom att se till att de mådde bra 
både fysiskt och psykiskt. Motivationen är mycket viktig och jag kan styrka detta genom 
Perrot et.al (2001) som menar på att ett aktivt självständigt lärande kräver motivation, eller 
viljan att lägga ner mycket tid och kraft på det som man har som mål. 
 
Det var kurserna och utbildningen i sig som respondenterna angav som den största 
motivationskällan. Men jag skulle tolka mina intervjuer som att motivationen minskar om 
man som människa inte mår bra och det är här Maslows (refererad i Halse, 2003) teori om 
motivation kommer in i bilden. Här hamnar de fysiologiska behoven som tex hunger och törst 
längst ner i behovshierarkin. De fysiologiska behoven som handlar just om kroppen och i 
grunden styr de hur vi mår vilket är grunden till all motivation. När man sedan har uppfyllt 
dessa behov så är det möjligt precis i likhet med Maslow att ta hand om sina sociala behov för 
att sedan kunna finna vilka förmågor man har för att till slut uppnå självförverkligande. Jag 
tolkar det som att grunden för en stark motivation börjar i hur man mår som människa. Vi kan 
alltså inte vara motiverade utan att först ta reda på vad det är som får oss att må bra. 
 
 

5.1.5 Sammanfattning 
 
Den fysiska aktiviteten som respondenterna tidigare i livet hade medverkat i bildar en positiv 
grund för fysisk aktivitet senare i livet, men är inte ett måste. När det gäller just den fysiska 
aktiviteten står den som grund för en bra hälsa och ett välbefinnande och motverkar också den 
stress som många av studenterna upplevde. Kosten påverkades också på ett positivt sätt när de 
intervjuade var fysiskt aktiva. Genom en bättre kost och bättre hälsa så kände sig deltagarna 
starkare och därmed hade de också mer krafter till att höja sin motivation.  

 
 

6. Diskussion 
 
I det här kapitlet diskuterar jag mina tankar och reflektioner kring metoden som jag använt 
och resultatet som jag fick fram. Till sist kommer jag att presentera de slutsatser som jag 
kommit fram till och avslutningsvis ger jag förslag på vidare forskning. 
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6.1 Metoddiskussion 
 
Mitt val av ansats och metod gjordes på grund av att jag ville beskriva med ord och inte 
siffror hur studenterna såg på problemet som jag hade. Jag anser att den induktiva process 
som jag använt mig av var ett bra val eftersom jag ville kunna se de mönster som växte fram 
genom intervjuerna. Det hade självklart varit möjligt att göra den här studien kvantitativ och 
använda mig av enkäter för att få ett större urval. Men jag tycker i efterhand att den 
kvalitativa ansatsen var ett bra val, eftersom jag var intresserad av högskolestudenters 
uppfattningar avsikten var inte att generalisera till en population.  
 
Jag tyckte redan från början att den halvstrukturerade intervjun skulle passa bra för min 
undersökning. Här kunde jag utgå ifrån redan förutbestämmda frågor men var inte helt 
bunden till att bara ställa just dessa frågor. Jag tycker också i efterhand att detta var en fördel 
eftersom det inte alltid blev ett uttömmande svar och jag då hade möjligheten att ställa frågan 
på ett annorlunda sätt. Men det var också en fördel i och med att det var möjligt att komma in 
på sådana saker som kanske gav mer djup i intervjuerna och som jag innan inte hade 
reflekterat över. Jag fick nya idéer och tankar som bidrog till att jag fick anledning att söka 
mer litteratur under resans gång och därmed öka min förförståelse. Jag tror även att 
respondenterna kände att det var en bra intervjuform då de hade chansen att öppna sig lite mer 
och prata fritt.  
 
Jag började min undersökning med att utföra en provintervju för att kunna se om jag ställde 
relevanta och förståeliga frågor för undersökningen. Att jag gjorde detta kan jag se som en 
fördel eftersom jag efteråt fick lägga till ett antal frågor som jag ansåg fattades och  för att det 
vid provintervjun visade sig att intervjun blev för kort. 
 
Intervjuer är ett bra sätt att få fram information på, men det finns också vissa saker som 
kanske inte kommer fram och det kan vara en nackdel. Jag syftar här på att många av 
respondenterna var nervösa innan och ville göra en så bra intervju som möjligt. Jag kan också 
se en liten nackdel i att jag hade studenter som deltagare, eftersom det var en del av dem som 
efter intervjun nämnde att de inte ville sväva ut i sina svar då de visste att det skulle innebära 
mer jobb för mig. Detta på grund av att de hade egna erfarenheter av intervjuer. Detta tror jag 
dock inte påverkade min studie nämnvärt då jag ändå tycker att jag fått ut mycket information 
genom intervjuerna. 
 
På grund av tidsmässiga skäl så gjorde jag ett lämplighetsurval till min studie med studenter 
som jag redan från början visste att jag hade tillgång till. Jag anser inte att detta var en nackdel 
för min studie. Respondenterna hade alla gått på högskola eller universitet i minst två år. Men 
deltagarna i studien var mellan 23-28 år och alltså ganska unga. Resultatet kanske inte hade 
sett likadant ut om det hade varit mer varierande åldrar. Jag kan också tycka att det var synd 
att det inte finns några män med i studien, då jag hade tyckt att det varit intressant att jämföra 
män och kvinnor. Om det hade varit manliga deltagare med så hade säkerligen resultatet sett 
annorlunda ut.  
 
Mitt insamlade material reducerades, organiserades och kategoriserades. Utifrån mitt material 
så kom jag sedan fram till att de begrepp som bäst beskrev mitt ämne, motivation till studier  
var fysisk aktivitet, kost och hälsa. De överensstämmer också med min forskningsfråga. 
Utifrån dessa begrepp så har jag sedan bildat underkategorier som står i relation till 
huvudkategorin. Jag anser att den analytiskt-induktiva teorin var ett bra sätt att jobba på 
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eftersom jag här sätter de olika kategorierna i relation till varandra. Jag anser att jag har fått en 
bra bild av hur de olika kategorierna hänger ihop med varandra och de bildar också mitt 
resultat. 
 
Kvale (1997) menar på att intervjuer ofta får kritik för att resultaten inte anses vara giltiga på 
grund av att intervjupersonernas svar kan ha varit falska. Detta anser jag är något som man 
aldrig riktigt kan komma ifrån när man använder sig av intervjuer. Det är omöjligt för mig att 
veta om svaren har varit sanningsenliga. Men jag har försökt att stärka validiteten genom att 
försöka ställa frågorna på ett så bra sätt som möjligt. Jag syftar här på att ställa frågor som inte 
påverkar respondenten att svara på ett visst sätt. Min förförståelse har jag försökt lägga åt 
sidan för att kunna vara så neutral som möjligt. Att jag själv är student kan jag istället tycka 
var en fördel då jag själv kan känna igen mig i det respondenterna har sagt och jag kanske här 
också hade chansen att ställa frågor och följdfrågor som jag har funderat på. 
 
Reliabiliteten handlar om i vilken utsträckning man kan lita på det resultat man har fått fram. 
Man kan här ställa frågan om man skulle få samma resultat om undersökningen skulle göras 
om (DePoy & Giltin, 1999). Detta är svårt att uppnå eftersom jag använde mig av en 
halvstrukturerad intervju. Jag hade här en intervjuguide, men det ställdes även följdfrågor av 
olika slag och genom detta så blev intervjuerna olika och därmed kan det också vara svårt att 
få en hög reliabilitet. DePoy och Giltin (1999) säger också att för att undersökningen ska ha 
extern reliabilitet så måste den vara replikerbar. Men de menar också på att det kan vara svårt 
att följa när det gäller kvalitativa studier eftersom den sociala miljön inte står stilla. Jag anser 
att det är svårt att få min studie replikerbar eftersom det handlar om så individuella 
uppfattningar och åsikter men att det å andra sidan inte är något problem då syftet med 
kvalitativa studier i allmänhet inte är att de ska vara replikerbara.  Bryman (2002) skriver att 
det är bra att kunna generalisera sina resultat till andra sociala miljöer. Jag anser här att mitt 
resultat enbart beskriver de intervjuades uppfattningar och att min avsikt med den kvalitativa 
studien inte var att generalisera.  
 

 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Den forskningsfråga som jag från början ville ha svar på var: Vilken är högskolestudenters 
uppfattning om matens, motionens och hälsans påverkan på motivationen till studier? Jag 
valde att undersöka detta på grund av att jag ville veta hur studenter själva tycker att deras 
motivation påverkas och vad de gör för att må bra. Jag anser att en god kunskap om hur man 
som student kan påverka sin motivation som är viktig att ha för att det ska kännas bra att 
studera.  
 
Jag tycker att det kan vara viktigt att ta upp att jag tror att motivationen till att studera i första 
hand kommer ifrån något som man själv är intresserad av. Hedin och Svensson (1997) menar 
på att några centrala motivationsfaktorer är vilka attityder och behov den studerande har i 
relation till studierna. Studentens nytta av studierna och relevansen av dem är centrala 
förklaringar. Även att kurserna i sig är bra ger de studerande en känsla av egenvärde. Sen 
finns det alltid sätt att påverka motivationen och kanske också i vissa fall öka den. Det är det 
som jag i den här studien har försökt visa. Resultatet på den övergripande forskningsfrågan 
visar på att studenter har en god uppfattning om hur mat, motion och hälsan påverkar deras 
motivation till studier. Resultatet visar också att de tre olika faktorerna påverkar varandra 
positivt och leder till att man mår bättre och får mer krafter att också öka sin motivation 
studier. I och med detta så besvaras också delfrågan som visar på att studenter uppfattar det 
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som att goda mat- och motionsvanor påverkar hälsan och kan öka motivationen och därmed 
studieresultaten. 
 
Studenterna tyckte att det under vissa perioder inte gick att träna så mycket som de själva 
kanske skulle velat. Tiden finns inte alltid och ibland så måste man sätta annat före träningen. 
Det behövs alltså ett visst mått av tid och lugn för att man ska kunna motivera sig till att träna. 
Ett visst mått av stress kan vara bra men inte för mycket. Det behövs alltså inte särskilt 
mycket för att man ska gå över gränsen när stressen blir för mycket och man inte orkar göra 
något alls. Det är därför viktigt att alltid ligga på en viss nivå av fysisk aktivitet eftersom det 
kan leda till att stressen inte blir så påtaglig. Jag anser att i och med den här undersökningen 
så har förståelsen för vad fysisk aktivitet kan göra, inte bara för motivationen i sig utan också 
för hälsan och välbefinnandet ökat och det kanske kan bidra till en insikt i ämnet. Jag tycker 
att resultatet har visat att fysisk aktivitet kan leda till bättre matvanor som i sin tur leder till 
bättre hälsa och ökad motivation. Vidare så menar jag också på att fysisk aktivitet kan vara 
välgörande när man upplever sig stressad, vilket många studenter gör. Åsa Wästlund (Nerikes 
Allehanda, 2006-11-01) är instruktör och friskvårdsföreläsare och säger att stress gör att man 
känner fysisk trötthet, man är helt slut och det drabbar också intellektet. Vi brister i 
koncentrationsförmåga och hjärnan blir helt enkelt dum av stress. Ämnet stress är alltså inget 
som jag tycker vi ska blunda för eftersom det har en stor del i hur vi mår och vad vi klarar av 
att göra. Det här tycker jag är något som skolor borde vara medvetna om då det har mycket att 
göra med koncentrationsförmågan och hur barnen mår i skolan. 
 
En sak som förvånade mig när jag intervjuade var att den ekonomiska aspekten inte var så 
betydelsefull som jag från början hade trott. Detta visar också på en mycket bra medvetenhet 
från studenternas sida, då de prioriterade bra mat framför annat. Träningen ledde också för 
studenterna till bättre matvanor vilket jag också tror är viktigt för just motivationen. Utan 
någorlunda hälsosam mat så fungerar man helt enkelt inte och det blir nästintill omöjligt att 
motivera sig.  
 
Enligt Margareta Romare (Göteborgsposten, 1995-10-12) så borde friskvård vara en självklar 
del i företagens personalutveckling. Friskvården söker svar på frågorna hur människor förblir 
friska, hur hälsan kan förbättras och vilka miljöer som befrämjar hälsa. Tidigare sågs detta 
som något som folk skulle ägna sig åt på fritiden. Men nu handlar det om att folk kommer att 
göra ett bättre jobb. För samhället i stort så betyder det stora vinster, både på mänskligt och 
ekonomiskt sätt. Jag menar också på att det finns en större samhällrelevans när det gäller mitt 
uppsats ämne. Det finns fortfarande många som mår dåligt och går till läkaren och får medicin 
när det enda som skulle behövas kanske var lite motion. Här skriver också Kjell-Åke Persson 
(Helsingborgs Dagblad, 2005-07-28) att läkare istället för mediciner ska kunna ordinera 
fysisk aktivitet av något slag om man finner det som rätta hjälpen för patienten. Det här är 
alltså inte bara ett ämne som är viktigt för studenter som går på högskolan utan jag ser gärna 
att detta skulle uppmärksammas mer på sådana arbetsplatser där man inte redan har sett till att 
deras personal får tillfällen till fysiska aktiviteten som dagligen behövs. Detta skulle alltså 
enligt mig kunna leda till en bättre hälsa hos personalen och därmed också färre 
sjukskrivningar. Enligt Kerstin Hildingsson, utredare på Saco (citerad i Svenska Dagbladet, 
2004-11-15) så har utvecklingen av friskvård pågått sedan 90-talet och tillgången till 
motionslokaler har ökat sedan slutet av 80-talet. Hon menar på att friskvård ligger i tiden men 
är alltså inget nytt påfund. Många företag har insett att det lönar sig att satsa på att hålla 
personalen frisk och välmående. De flesta företag menar på att personal som mår bra är bättre 
motiverad och gör ett bättre jobb. 
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Bättre vetskap och bättre information till studenter och ungdomar i övrigt tror jag skulle leda 
till en ökad förståelse av vad fysisk aktivitet kan göra för oss som människor. Jag anser också 
att de barn och ungdomar som kan och vill ägna sig åt någon fysisk aktivitet redan från ung 
ålder ska få chansen att göra det. Den här undersökningen har visat  att barn som redan i unga 
år ägnar sig åt någon slags fysisk aktivitet kan bli stimulerade att träna även i vuxen ålder. Jag 
menar därför att det är bra att börja redan i ung ålder och där har skolan ett stort ansvar i att 
visa barnen olika alternativ och göra gymnastiken till roliga lektioner för alla. Dagens 
samhälle har kommit en bit på väg då det diskuteras mycket om ämnet hälsa och motion, men 
enligt min uppfattning inte tillräckligt långt.  
 
 
6.3 Slutsatser 
 
Studiens huvudsakliga syfte var att ta reda på högskolestudenternas uppfattningar om matens, 
motionens och hälsans påverkan på motivationen till studier.  
 
• Det visade sig att studenterna ansåg att motionen hade den effekten att de åt bättre mat och 
genom det så mådde de också bättre. De kände sig starkare, piggare och hade också mer 
motivation till studier.  
 
• Högskolestudenterna ökade sin motivation till studier genom att själva se till att de mådde 
bra, och det var genom träning som de mådde som allra bäst.  
 
• En annan slutsats är att fysisk aktivitet kunde vara ett bra sätt för studenterna att varva ner 
och samla på sig de krafter som behövs för att orka studera. 
 
 
6.4 Förslag på fortsatt forskning 
 
Genom denna studie så har det kommit upp förslag på nya forskningsfrågor. Jag skulle tycka 
att det var intressant att ta reda på om det faktiskt finns någon skillnad mellan män och 
kvinnor när det gäller uppfattningen om vad motion, kost och hälsa kan göra för oss. Om det 
finns stora skillnader mellan olika generationer skulle också vara intressant att ta reda på. 
 
Ytterligare en fråga med inspiration från studenter och högskola är: Hur mycket påverkar 
motionen, kosten och hälsan motivationen inom olika yrkesgrupper i arbetslivet? 
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Bilaga 1 
 
Institutionen för Samhälls- och  
Beteendevetenskap 
 
 
 
Jag är en student som just nu skriver min C-uppsats i Pedagogik vilket kommer att resultera i 
en kandidat examen. Uppsatsen kommer att behandla ämnet motivation och hur hälsan, 
kosten och motionen i vårt vardagliga liv påverkar motivationen för studier. 
 
Din medverkan är frivillig och kommer att behandlas konfidentiellt. Med detta menas att de 
uppgifter som jag får av dig inte kommer att spridas vidare till utomstående och det kommer 
heller inte vara möjligt att identifiera någon enskild individ när det färdiga resultatet 
redovisas. 
Vid intervjuerna kommer jag att använda mig av en bandspelare, som kommer att göra det 
lättare för mig att ta del av informationen. Banden kommer inte att användas till något annat 
syfte än till just denna uppsats och kommer att raderas när C-uppsatsen är klar och godkänd. 
 
 
 
 
 
Har du några frågor eller synpunkter om studien så är du välkommen att kontakta mig. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Maria Furebäck 
E-post: mfk03001@student.mdh.se
 
Handledare: 
Ingrid Johansson 
E-post: ingrid.johansson@mdh.se
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfråga 
 
Civilstånd 
 
Motivation 
 
Vad är din definition på motivation? 
När känner du sig som mest motiverad till något? Morgon eller kväll? 
Kan du ge exempel på situationer då det är speciellt viktigt att vara motiverad? 
 
Studier  
 
Nuvarande studier? Heltid/ deltid / distans ? 
Hur många terminer/ år på högskolan hur du studerat? 
Program eller kurser? 
Trivs du som student? 
 
Motivation till studier 
  
Tycker du själv att du är motiverad till att studera? 
Vad tycker du skapar din motivation till att studera och få bra resultat? 
Anser du att du har ett stort självförtroende när det gäller dina studier? Tror du på dig själv? 
Vad tycker du krävs av dig som student för att du ska lyckas med dina studier? 
Anser du att du kan skapa motivation till studier ? Och isåfall på vilket sätt? 
Hur tycker du själv att du kan öka din motivation till studier ? 
Kan du känna ett stort prestationsbehov när det gäller dina studier?  
Kan du känna dig stressad i dina studier ,om ja, kan du berätta lite om hur detta påverkar dig 
som person? 
Kan du själv tycka att du tar till sig saker på ett bättre sätt när du mår bra och inte är stressad? 
 
 
Träning och sömn 
 
Tränade du mycket när du var ung? 
Hur ofta tränar du i veckan? 
Vad för typ av träning ägnar du dig åt? 
Har du gjort det under en längre tid eller har du haft långa uppehåll i din träning? 
Vad har du för slags mål när det gäller träningen? Tex bättre kondition, gå ner i vikt eller må 
bättre?  
Hur många timmar per natt brukar du sova? 
Tycker du själv att du mår bättre när du tränar? 
Kan du själv tycka att du får en bättre studieprestation när du är fysiskt aktiv? 
Kan du känna dig stressad att träna ibland? 
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Motivation till träning  
 
När känner du dig som mest motiverad att ägna dig åt någon slags fysisk aktivitet 
Vad gör du för att skapa motivation till träning? 
 
Matvanor och matlagning 
 
Har du regelbundna matvanor? 
Vad anser du räknas som hälsosam mat? 
Äter du annorlunda när du har tränat? 
Hur tycker du själv att du reagerar när du inte har ätit på länge? Koncentrationsförmågan tex? 
Tycker du att dina matvanor har förändrats efter du började studera? 
Känner du dig piggare när du äter nyttigt? 
Vad är det viktigaste för dig när du ska laga mat? Tex att det går snabbt, att det är nyttigt? 
Hur ofta äter du godis eller annat onyttigt? 
Hur tycker du själv att motivationen påverkas av bättre matvanor? 
Tycker du om att laga mat ? 
Känner du ofta motivation till att laga mat ? 
Anser du att goda motions och matvanor kan öka din motivation och därmed leda till bättre 
studieresultat? 
 
Alkohol och rökning 
 
Röker du ? 
 
Hur ofta går du ut på krogen per månad? 
Hur ofta per månad dricker du alkohol? 
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