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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Fysisk aktivitet främjar hälsan och medför positiva effekter för kroppen. Barns 
och ungdomars fysiska aktivitet påverkas av olika faktorer på individ- och omgivningsnivå. 
Faktorerna interagerar med varandra och påverkar den fysiska aktiviteten på olika sätt och i 
varierande grad, faktorerna kan delas in i olika system i den Ekologiska systemteorin. Det 
kan exempelvis handla om föräldrars och vänners attityder och hur den fysiska miljön är 
utformad. 

Syfte: Syftet med denna studie var att utifrån ett Ekologiskt systemteoretiskt perspektiv 
undersöka 20-åringars upplevelse av vilka faktorer som har haft betydelse för hur fysiskt 
aktiva de har varit från 11-års ålder fram till idag. 

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ design med induktiv ansats. Fem deltagare 
intervjuades utifrån en intervjuguide innehållande semistrukturerade frågor. Kvalitativ 
innehållsanalys användes för att analysera och tolka materialet.  

Resultat: Analysen resulterade i 4 kategorier med 14 underkategorier. Kategorierna blev: 
”Engagemang i idrotten påverkas av inre känslor och yttre krav”, ”Att vara en del av 
gemenskapen”, ”Den fysiska miljön och de socioekonomiska förutsättningarnas inverkan” 
och ”Andra möjliga påverkande faktorer på utövande”. 

Slutsats: Resultatet visade att de faktorer som har störst påverkan finns inom micro- och 
exosystemen. Faktorerna varierar med åldern och innefattar främst föräldrar, vänner och 
tillgänglighet. 

 
Nyckelord: Barn och ungdomar, Ekologisk systemteori, Fysioterapi, Fysisk aktivitet, 
Individ och omgivningsfaktorer. 



 

ABSTRACT  

Background: Physical activity promotes health, and will have positive effects for the body. 
Children and adolescents physical activity is influenced by different factors at individual and 
environmental level. The factors integrate with each other and affect the physical activity in 
different ways and can be divided into different systems according to the ecological systems 
theory. It could for example involve the attitudes of parents and friends and how the physical 
environment is designed. 

Aim: Based on Ecological systems theory the purpose of this study is to examine 20-year-
olds experience of which factors that have had an impact on their physical activity from 11 
years old until today. 

Method: The study was conducted with a qualitative design with inductive approach. Five 
participants were interviewed based on an interview guide containing semi-structured 
questions. Qualitative content analysis was used to analyze and interpret the material. 

Result: The analysis resulted in 4 categories with 14 subcategories. The categories were: 
"Involvement in sport is affected by internal feelings and external demands", "Being a part of 
the community", "The impact of physical environment and socioeconomic conditions" and 
"Other possible factors affecting the activity". 

Conclusion: The result showed that the factors with the greatest impact is within the micro 
and exosystems. The factors varies over time and focuses on parents, friends and availability. 

 
Keywords: Children and adolescents, Ecological systems theory, Individual and 
environmental factors, Physical activity, Physiotherapy. 
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1 BAKGRUND 

I denna studie belyses förändring av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar över tid. Fysisk 
aktivitet det vill säga kroppsrörelse som resulterar i ökad energiförbrukning, kan beskrivas 
som ett beteende. Beteendet kan påverkas av olika faktorer till exempel stöd och kritik från 
föräldrar, detta kan påverka både positivt genom att bibehålla eller öka den fysiska 
aktiviteten och negativt genom att minska den fysiska aktiviteten. En profession som arbetar 
mycket inom detta område är fysioterapeuter som kan verka inom flera områden, till 
exempel skola och idrottsföreningar. 

Inom fysioterapi som kunskapsområde ser man på människan som en fysisk, psykisk, social 
och existentiell helhet i ett hälsoperspektiv för att främja hälsa utifrån varje enskild individs 
förutsättningar och situation (Broberg & Tyni-Lenné, 2009). Broberg och Tyni-Lenné (2009) 
beskriver fysioterapeutens arbete som:  

“Sjukgymnasten arbetar med rörelse som huvudsakligt medel för att främja hälsa och minska 
ohälsa när människans hälsa begränsas eller hotar att begränsas av sjukdom och skada, ålder 
och miljöfaktorer. Arbetet bedrivs som en klinisk resonerande- och beslutsprocess, som 
innefattar undersökning, fastställande av diagnos och prognos, målsättning och planering av 
terapeutiska, pedagogiska och miljöinriktade interventioner, genomförande av dessa och 
utvärdering av resultat”(s.6).  

Fysioterapeut är den nya benämningen för professionen sjukgymnast sedan 2014, därav 
skilda namn i citat och text. 

1.1 Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet ses som ett beteende, det vill säga något vi gör vilket benämns som ett yttre 
beteende. Det finns även beteenden som benämns som inre, då handlar det om vad man 
tänker eller känner (Denison & Åsenlöf, 2012). Det finns flera definitioner av begreppet fysisk 
aktivitet och vad det innefattar. En av definitionerna är “Med fysisk aktivitet avses all 
kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i 
ökad energiförbrukning” (Folkhälsomyndigheten, ”Vad är fysisk aktivitet?”, u.å.). Fysisk 
inaktivitet innebär få eller inga inslag av fysisk aktivitet, motion eller aktiv transport, vilket 
även kan benämnas som stillasittande livsstil (Schäfer-Elinder & Faskunger, 2006). Med 
hälsofrämjande fysisk aktivitet menas aktivitet som förbättrar hälsan och den fysiska 
kapaciteten (Folkhälsomyndigheten, u.å.). En profession som arbetar hälsofrämjande är 
fysioterapeuter som riktar sig mot enskilda individer eller grupper, med eller utan definierat 
hälsoproblem. Interventioner inom hälsofrämjande arbete kan vara undervisning gällande 
hälso- och levnadsvanor i skola, arbete och fritid samt undervisning i kropps- och 
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rörelsemedvetenhet, fysisk aktivitet och motion (Broberg & Tyni-Lenné, 2009). Som 
fysioterapeut i arbetet med barn är det viktigt att vara medveten om sitt sätt att se på 
innebörden av god hälsa för att barn ska kunna uppnå bästa möjliga hälsa (Beckung, Brogren 
Carlberg & Rösblad, 2013). Fysioterapeuter kan jobba beteendemedicinskt, vilket innebär att 
man ser samband mellan biomedicinska- och beteendefaktorer när det gäller individers 
hälsa. Kroppsliga funktioner så som till exempel benstyrka kan påverkas av hur vi beter oss i 
vardagen, tar hissen istället för trappan på arbetet. Detta kan medföra begränsning av 
funktionen som i sin tur kan påverka beteendet, tar hissen istället för trappan vid alla 
tillfällen. Ett hälsofrämjande arbete som syftar till beteendeförändring bör inriktas på vilka 
bio-psyko-sociala faktorer som påverkar beteendet (Denison & Åsenlöf, 2012). Inaktivitet kan 
förklaras genom att se till barnets fysiska förutsättningar (bio), dess tankar och känslor kring 
aktivitet (psyko) samt stödet i den sociala omgivningen (sociala). Utifrån detta kan en 
beteendeförändring för att öka aktivitet påbörjas. 

I kroppen finns ett biologiskt kontrollcenter som reglerar energiförbrukningen till en viss 
nivå. För att hålla energiförbrukningen i balans kan extra utförda fysiska aktiviteter 
kompenseras med minskad spontan aktivitet eller ökat matintag. Detta kallas för “Activity 
stat” (Rowland, 1998). Det kan vara lättare för en individ att minska den stillasittande tiden 
än att öka den fysiska aktiviteten. Detta för att ett minskat stillasittande inte behöver kräva 
att man byter om eller har tillgång till utrustning, vilket kan resultera i mindre krav på 
tidsåtgång och ekonomiska resurser (Tremblay et al., 2011).  

Enligt en studie gjord av Brittiska hälsodepartementet (United Kingdom [UK] Department of 
Health, 2004) finns stark evidens som visar att attityden gällande sport, fysisk aktivitet och 
nivå av upplevd förmåga att utöva fysisk aktivitet hos ungdomar i högstadie- och 
gymnasieåldern, förutsäger huruvida de kommer vara fysiskt aktiva som vuxna. I en studie av 
Telama et al. (2005) framkommer det att utövande av fysisk aktivitet mellan 9-18 års ålder 
kan förutsäga fysisk aktivitet som vuxen, chansen ökar betydligt vid ihållande av aktivitet. 
Telama et al. (2005) menar att vilken form av aktivitet man utövat som ung inte har någon 
betydelse för den fysiska aktivitetsnivån som vuxen. Kjønniksen, Anderssen & Wold (2009) 
menar att utövande av organiserad idrott i barn- och ungdomen är positivt förknippat med 
fysisk aktivitet vid 23-års ålder oberoende av kön. Sannolikheten att vara fysiskt aktiv som 
ung vuxen ökar om man från en tidig ålder och genom ungdomen är aktiv i en 
idrottsförening. De anser även att vidare forskning bör undersöka varför och vilken form av 
organiserad idrott som kan leda till en livslång fysiskt aktiv livsstil (Kjønniksen et al., 2009). 
Med organiserad idrott menas aktiviteter som utövas under organiserade former inom till 
exempel en förening medan spontanidrott handlar om aktivitet som utförs oplanerat till 
exempel fotboll på rasten eller lek på fritiden. 

1.1.1 Rekommendationer och effekter 

Enligt Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS, 2015a) är 
rekommendationerna för fysisk aktivitet för friska vuxna, minst 150 minuter måttlig 
intensitet i veckan eller 75 minuters hög intensitet en gång i veckan, till exempel rask 
promenad eller joggning. Aktiviteten bör fördelas på minst tre dagar.  
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För barn (6-17år) rekommenderas minst 60 minuter fysisk aktivitet varje dag med måttlig till 
hög intensitet (FYSS, 2015b).  

Regelbunden fysisk aktivitet innebär positiva effekter för individen såsom förbättrad 
livskvalitet, ökad kognition, högre stämningsläge, förbättrad fysisk kapacitet och minskad 
risk för många sjukdomar och förtida död.  Även vid enstaka pass kan mätbara effekter ses på 
stämningsläge, kognition, blodtryck och blodsocker (FYSS, 2015c). Fysisk aktivitet främjar 
hälsan bland annat genom att höja konditionen, förbättra styrkan i muskulaturen, främja 
självkänslan samt motverka psykisk ohälsa (Schäfer-Elinder & Faskunger, 2006). Fysisk 
aktivitet kan även förbättra sömnen då det minskar de fysiska reaktionerna på stress 
(Schäfer-Elinder & Faskunger, 2006). 

Ökat stillasittande kan vara associerat med en risk för negativa hälsoeffekter som till exempel 
övervikt, försämrad kondition och styrka, lägre självkänsla, humörsvängningar och minskade 
prestationer hos skolbarn (5-17 år). Risken för de negativa hälsoeffekterna är den samma hos 
både pojkar och flickor (Tremblay et al., 2011). Vid låg fysisk aktivitet kan det krävas en 
hälsofrämjande beteendeförändring för att barnet ska bli mer aktivt, detta är något en 
fysioterapeut kan hjälpa till med då fysioterapeuten har en förståelse och kunskap om hur 
hälsan kan påverkas av rörelser och aktivitet (Broberg & Tyni-Lenné, 2009). 

1.1.2 Barn och ungdomars fysiska aktivitet 

År 2014 fick 11-, 13- och 15-åringar svara på enkäter gällande undersökningen “Skolbarns 
hälsovanor i Sverige”. Den visade att av de 11-åriga barnen (2689 st.) som svarade uppfyllde 
endast 22 % av pojkarna och 13 % av flickorna rekommendationerna för fysisk aktivitet 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Raustorp, Pagels, Fröberg och Boldemann (2015) visade även 
i sin studie, som pågick mellan år 2000-2013, en tydlig minskning av fysisk aktivitet hos 
pojkar i femteklass. De ansåg att den troliga orsaken till pojkarnas minskade aktivitetsnivå 
kan vara ökad användning av smartphones under skolraster. Enligt FYSS (2008) är barn och 
ungdomar otillräckligt fysiskt aktiva, flickor i högre grad än pojkar och minskningen i fysisk 
aktivitetsnivå sker från 11 års-ålder.  

I skolan kan en fysioterapeut informera och undervisa om fysiologiska funktioner i kroppen 
och dess samverkan med våra tankar och känslor. Skolfysioterapeuten kan tack vare sin 
kunskap om barns fysiska och psykiska utveckling utreda barns eventuella motoriska 
svårigheter och hur en växande individ påverkas av en livsstilsrelaterad ohälsa. 
Informationen och undervisningen riktar sig inte bara till barn och ungdomar utan även till 
deras föräldrar och personal på skolan (Skolsjukgymnasten, “Skolan & förskolan”, u.å.) 

Idrottsrörelsen i Sverige tillgodoser en stor del av barns och ungdomars fysiska aktivitet och 
deltagandet i organiserad idrott har ökat stort sedan 1960-talet. Samtidigt har andelen fysiskt 
inaktiva också ökat (Engström, 2004). De ökade kraven på deltagaren och specialiseringen 
inom idrotten gör att många barn och ungdomar undviker att delta (Schäfer-Elinder & 
Faskunger, 2006). Om två idrotter utövas kan satsning på den ena idrotten leda till att barnet 
slutar med den andra idrotten. En satsning på en idrott kan för barnet innebära att antalet 
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träningspass, tävlingar och matcher ökar samt att säsongerna förlängs, vilket kan försvåra 
kombination av flera idrotter (Riksidrottsförbundet [RF], 2008).  

Riksidrottsförbundet (2005) har skrivit en rapport där de undersökt ungdomars (13-20 år) 
tävlings- och motionsvanor. Där framkommer att yngre är mer aktiva än äldre och att pojkar 
är mer aktiva än flickor inom idrottsföreningar. Tidigare ägnade sig många åt spontanidrott, 
nuförtiden förmår inte alla barn att på egen hand aktivera sig flera gånger i veckan 
(Engström, 2004). Enligt RF:s rapport var den främsta anledningen till att sluta vara aktiv i 
organiserad idrott minskat intresse, men även tidsbrist och skada angavs som anledningar 
till att sluta. Ointresse, att ungdomar hellre motionerar på egen hand samt ekonomi var de 
främsta orsakerna som angas av de ungdomar som aldrig hade deltagit i en idrottsförening. I 
rapporten uppgav 71 % av ungdomar i åldern 19-20 att de motionerar på egen hand 2-3 
gånger i veckan, eller oftare. De ägnar sig framför allt åt gymverksamhet (RF, 2005).  

En fysioterapeut med specialistkompetens inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin kan vara 
verksam inom idrottsrörelsen till exempel i idrottsföreningar. Det fysioterapeutiska arbetet 
innebär att utreda, utbilda, handleda och rehabilitera idrottsutövare i alla åldrar. 
Fysioterapeuter har även kunskap att förebygga skador genom specifik träning 
(Fysioterapeuterna, u.å.).  

1.2 Faktorer som påverkar fysisk aktivitet 
Barn och ungdomars fysiska aktivitet kan påverkas av olika faktorer till exempel individen 
själv, familj, vänner och miljön runt omkring (Kahn et al., 2008). 

1.2.1 Individfaktorer 

Vid en låg självkänsla hos barn och ungdomar ökar risken för låg fysisk aktivitet. För att 
förbättra låg självkänsla är fysisk aktivitet bra, då det höjer stämningsläget, minskar oro, 
ängslan och ger en förbättrad kroppsuppfattning. Barns syn på kroppsideal kan påverka den 
fysiska aktiviteten oavsett kroppsvikt hos pojkar och flickor. Oberoende av vikt och kön kan 
en högre nivå av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar göra de mindre påverkbara gällande 
kroppsideal. Utövandet av fysisk aktivitet kan underlättas med en positiv syn på sin egen 
kropp vilket gör att barnet känner sig mer bekväm i situationer med fysisk aktivitet. Fysisk 
aktivitet kan vara en konsekvens av det rådande kroppsidealet men fysisk aktivitet kan även 
vara en antecedent till kroppsidealet. Med antecedent menas något som föregår beteendet 
(Kantanista, Osiński, Borowiec, Tomczak & Krol-Zielińska, 2015). 

Barn kan se glädje och interaktion med jämlika som motiverande faktorer till att de vill delta 
i fysiska aktiviteter och det sociala kring aktiviteten kan vara en bidragande anledning till 
bibehållande av fysisk aktivitet. Att som barn uppmuntras att prova på olika aktiviteter kan 
vara mer betydelsefullt för att vilja fortsätta att vara fysiskt aktiv än att behöva tävla eller 
vinna (Allender, Cowburn & Foster, 2006). 
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1.2.2 Omgivningsfaktorer 

En omgivningsfaktor som har en inverkan på barn och ungdomars fysiska aktivitet är 
föräldrarnas socioekonomiska bakgrund. En stor del av barnen som har en mindre aktiv 
fritid och ett lägre deltagande i organiserade aktiviteter, kommer från ekonomiskt utsatta 
hushåll, har ensamstående föräldrar eller utlandsfödda föräldrar (Statistiska centralbyrån, 
2009; RF, 2005). I rapporten från RF (2005) visar det sig att närmare hälften av 
ungdomarna blir skjutsade till sin träning av föräldrar eller annan vuxen, vilket kan kräva 
goda ekonomiska förutsättningar. 

En annan viktig omgivningsfaktorer är föräldrar. För barn och ungdomar är deras föräldrar 
den största faktorn till att förutsäga hur fysiskt aktiva de i framtiden kommer att vara.  Detta 
genom att föräldrar själva är aktiva förebilder samt genom sitt engagemang och stöttning av 
barnets fysiska aktivitet (Hagströmer & Nyberg 2013; Ritchie, Welk, Styne, Gerstein & 
Crawford, 2005). Enligt Hagströmer och Nyberg (2013)  har undersökningar visat att “barn 
till fysiskt aktiva föräldrar är mer fysiskt aktiva än barn till inaktiva föräldrar” (s.120). 
 Engagemanget från föräldrar kan upplevas vara positivt eller negativt, det beror på hur 
barnet själv tar emot och uppfattar föräldraengagemanget. Stöd, beröm och uppmuntran är 
positiv feedback och kan bidra till hos barnet ökat intresse och engagemang, samt att barnet 
får en förbättrad uppfattning om sin egen förmåga. Press och kritik kan istället uppfattas 
negativt och minska barnets självförtroende och glädje till aktiviteten. Föräldrar måste lära 
sig balansgången mellan stöd och press, att kunna ge rätt mängd och typ av engagemang 
(Welk, Babkes & Schaben, 2004). I en studie av Prins et al. (2010) där syftet var att 
identifiera individ- och omgivningsfaktorer relaterat till ungas sportdeltagande, visade 
resultatet att tillgänglighet till idrottsanläggningar inte förknippades med sportdeltagande. 
Faskunger (2008) menar däremot att utformningen av städer och landskap samt tillgången 
till transportsystem påverkar människors sätt att vara fysiskt aktiv i vardagen. Störst 
betydelse har utformningen av bostadsområden då bostadens närmiljö är den mest populära 
platsen för fysisk aktivitet. Dagens samhälle med mindre fysiskt krävande arbeten samt ökad 
användning av bil och elektronik, uppmuntrar till en mer stillasittande livsstil och minskad 
fysisk aktivitet. Detta kan förklara att en stor del av vår befolkning inte är tillräckligt fysiskt 
aktiv.  Tillgången till dator, TV och smartphones har ökat över de senaste tre till fyra 
decennierna (Schäfer-Elinder & Faskunger, 2006).  

Genom olika faser i livet förändras levnadsvanorna och livssituationen det kan till exempel 
handla om flytt till eget boende, gå från studentliv till arbetsliv och när man bildar familj. 
Dessa förändringar kan påverka den fysiska aktiviteten (Lager, Berlin, Danielsson & 
Heimerson, 2009). Flera av förändringarna sker i övergången från ungdom till vuxenliv (19-
20 år) (Ortega et al., 2013). 
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1.3 Ekologiska systemteorin och barns fysiska aktivitetsnivå 
Utvecklingen av ett beteende och i detta fall det fysiska beteendet, sker genom ett samspel 
mellan de förutsättningar vi föds med och våra erfarenheter. Fysioterapeuter kan man arbeta 
utifrån ett beteendemedicinskt perspektiv vilket kan innebära att man ser samband mellan 
biomedicinska- och psykosociala faktorer och dess påverkan på ett beteende. Det finns olika 
hälsopsykologiska teorier att utgå ifrån för att stödja en hälsofrämjande beteendeförändring 
(Denison & Åsenlöf, 2012). En teori man kan använda för att analysera individ- och 
omgivningsfaktorer är den ekologiska systemteorin. Teorin beskriver interaktionen mellan 
individ- och omgivningsfaktorer i olika system och hur de kan påverka beteenden som till 
exempel fysisk aktivitet (Sallis, Owen & Fisher, 2008). Teorin handlar om människans 
utveckling, med utgångspunkt på barnet, och hur den påverkas av faktorer i olika system. 
Den mänskliga utvecklingen sker genom processer av ömsesidig interaktion mellan en aktiv, 
utvecklande biopsykologisk individ och personer och fysisk miljö i den direkta omgivningen. 
Den ekologiska teorin beskriver omgivningen som en rysk docka där individen är kärnan och 
varje systemnivå inifrån och ut överlappar varandra (figur 1) (Bronfenbrenner, 1979) 

• Microsystemet – Det innersta systemet som utgår från den enskilda individen och 
dennes direkta omgivning som påverkar den fysiska aktivitetsnivån där individen 
med dess förmågor och intressen, samspelar med familj och vänner.  

• Mesosystemet - relationen mellan microsystemen, till exempel föräldrars åsikter kan 
påverka individen, som i sin tur kan påverka relationen till ett annat microsystem, till 
exempel fotbollstränaren.  

• Exosystemet - ett större socialt system gällande ekonomi, kultur och politik, där 
individen själv inte deltar men indirekt påverkas. När det gäller faktorer som kan 
påverka fysisk aktivitet kan det till exempel handla om individens tillgång till 
organiserad aktivitet och grönområden. Men kan även handla om idrottsföreningars 
och skolors policy som indirekt kan påverka tränare och lärares arbete med barns 
fysiska aktivitet. 

• Macrosystemet - syftar på konsekvenser av innehåll och form i underliggande system 
som observerats inom en given kultur eller subkultur, samt eventuella trossystem 
eller ideologi bakom sådana konsekvenser. Kulturer och subkulturer kan skilja sig 
från varandra men är relativt lika vad gäller: vilken typ av omgivning de innehåller, 
olika miljöer en person deltar i vid olika skeenden i livet. Till exempel socioekonomisk 
status för personen och/eller hens familj, etnicitet och geografi. Var familjen bor eller 
kommer ifrån, landsbygd, tätort eller storstad. 

(Bronfenbrenner, 1979) 
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Figur 1: En beskrivning av och interaktionen mellan de olika systemen i den Ekologiska systemteorin. 

2 PROBLEMFORMULERING 

I dagens samhälle påverkas den fysiska aktiviteten av individ- och omgivningsfaktorer som 
enligt Ekologiska systemteorin påverkar varandra på olika nivåer. Dessa faktorer kan både ha 
en positiv och negativ inverkan på individens fysiska aktivitet. Individ- och 
omgivningsfaktorernas påverkan kan variera över tid och kan leda till beteendeförändring på 
mikronivå. Exempelvis har flera studier visat att individfaktorer så som kön och ålder 
påverkar aktivitetsnivån och att det hos pojkar förekommer en minskning i den fysiska 
aktivitetsnivån i årskurs fem (11-12 år). I 20-årsåldern sker ofta förändringar i levnadsvanor 
till exempel flytt till eget boende, start av arbetsliv eller vidareutbildning, dessa faktorer kan 
påverka aktivitetsnivån. Litteraturen har visat att omgivningsfaktorer som till exempel barns 
och ungdomars socioekonomiska bakgrund har betydelse för deras fysiska aktivitetsmönster. 
Föräldrars inställning till fysisk aktivitet kan vara en annan påverkande omgivningsfaktor.  

Det finns begränsad forskning när det gäller enskilda individers uppfattningar om vilka 
faktorer som påverkar deras fysiska aktivitet, därför är det av intresse att undersöka vilka 
dessa faktorer är och hur de förändras över tid.  



8 

3 SYFTE 

Syftet med denna studie är att utifrån ett ekologiskt systemteoretiskt perspektiv undersöka 
20-åringars upplevelse av vilka faktorer som har haft betydelse för hur fysiskt aktiva de har 
varit från 11-års ålder fram till idag. 

4 METOD OCH URVAL 

4.1 Design 

Denna studie var en kvalitativ deskriptiv intervjustudie med en induktiv ansats. Studien var 
retrospektiv då den blickade tillbaka i tiden (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011), för att 
undersöka faktorer som över tid har upplevts påverka unga människors fysiska aktivitet. 
Induktiv innebär att studien är förutsättningslös och inte följer en teori eller modell 
(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012), detta uppfylldes inte helt i denna studie då en teori 
användes därav var studien inte fullt induktiv. 

4.2 Urval 

I studien användes ett ändamålsenligt bekvämlighetsurval där potentiella deltagare 
tillfrågades. De som tillfrågades uppfyllde inklusionskriterierna och förväntades kunna 
tillföra information gällande studiens syfte. Sex deltagare rekryterades utifrån:  

• Ålder (20 år)  
• Kön (jämn könsfördelning) 

• Var de bor/har bott till exempel. landsbygd, tätort eller storstad. Alla områden 
behövde inte representeras så länge viss spridning fanns. Anledningen till den jämna 
könsfördelningen och de olika boendeområdena till exempel landsbygd, tätort eller 
storstad, var för att fånga upp så många påverkande faktorer som möjligt (Carter, 
Lubinsky & Domholdt, 2011). 

Deltagarna behövde även förstå och göra sig väl förstådda i både tal och skrift på svenska. 
Detta för att underlätta intervjun och annan kommunikation.  
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Tabell 1: Deltagarinformation av de fem deltagare som inkluderades i studien. 

 

Deltagarkod Kön Har	varit/är	aktiv	inom Bott/bor 

A Kvinna Ridning 
Fotboll 
Innebandy 

Storstad 

B Kvinna Gymnastik 
Ridning 
Fotboll 
Innebandy 

Tätort/Storstad 

C Kvinna Fotboll Landsbygd 

D Man Fotboll 
Pingis 

Landsbygd 

E Man Motorcross 
Jujutsu 
Bågskytte 

Tätort 

 

4.3 Datainsamlingsmetod 
För att hitta deltagare som överensstämde med studiens inklusionskriterier skedde 
rekryteringen med hjälp av kontakter i författarnas närhet. Genom författarnas kontakter 
erhölls förslag på lämpliga tjugoåringar att tillfråga, vilka därefter kontaktades av författarna. 
Deltagarna tillfrågades personligen och via mail, där informationsbrevet om studien och dess 
syfte bifogades (bilaga B). Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer 
som utgick ifrån en intervjuguide (bilaga A) skapad av studieförfattarna, innehållande åtta 
färdiga frågor och eventuella följdfrågor (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Frågorna var både 
öppna och slutna och syftade till att belysa deltagarnas upplevelser av påverkande individ- 
och omgivningsfaktorer kring fysisk aktivitet.  

Vid intervjuerna närvarade de två författarna som utförde studien samt intervjudeltagaren. 
Samtliga intervjuer utfördes av samma författare, den andre författaren var observerande, 
förde anteckningar och kompletterade med följdfrågor vid behov (Eriksson-Zetterqvist & 
Ahrne, 2011). Intervjudeltagaren fick bestämma plats där mötet skulle äga rum, då det var 
viktigt att personen skulle känna sig trygg i situationen (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Datamaterialet fördes över till en hårddisk 
på datorn och därefter till ett USB-minne. Sedan transkriberades intervjun och fördes över på 
samma USB-minne.  
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Intervjuerna genomfördes enskilt med varje deltagare, under hösten 2015. Varje 
intervjutillfälle varade mellan 30-40 minuter. En provintervju genomfördes för att testa 
intervjuguiden, det vill säga hur och i vilken ordning frågorna bäst skulle ställas samt om 
utformningen på frågorna var tillfredsställande. Provintervjun gav även intervjuaren en 
chans att känna sig bekväm i rollen samt att förbättra sin intervju-teknik. Därefter utfördes 
ytterligare fem intervjuer. Materialet från provintervjun kunde eventuellt användas om 
materialet var tillräckligt bra och om inga stora förändringar gjordes i intervjuguiden 
(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Dock bedömdes att materialet från provintervjun inte höll 
tillräckligt hög kvalité, eftersom det inte besvarade syftet fullt ut för att kunna användas i 
denna studie.  

4.4 Dataanalys 
För att analysera data användes en kvalitativ innehållsanalys vilket innebär att analysen 
utgick från ett transkriberat material. Då transkriberingen var ett omfattande arbete som tog 
tid delades det upp mellan de två författarna, två respektive tre transkriberingar per 
författare (Dahlberg, 1997). Varje intervju kodades med en bokstav (A-E), för att bevara 
konfidentialiteten hos deltagarna. Analysen har gjorts enligt centrala begrepp inom kvalitativ 
innehållsanalys vilka är: analysenhet, meningsenhet, kondensering, kod, kategori och tema 
(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

• Meningsenheter: del av texten som genom ord, meningar och stycken hör ihop genom 
sitt innehåll och sammanhang. 

• Kondensering: meningsenheterna kortas ner, men behåller ändå sin betydelse. 

• Kodning: ger en kort beskrivning av meningsenhetens innehåll.  

• Kategori: flera koder med liknade innehåll bildar en kategori. En kategori kan 
innehålla flera underkategorier.  

Visar det sig att flera kategorier har samma underliggande mening kan ett tema bildas 
(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

Analysprocessen (tabell 2) genomfördes av de två författarna tillsammans och började med 
att det transkriberade materialet lästes igenom flera gånger för att plocka ut meningsenheter. 
Därefter fördes meningsenheterna över till ett Google Drive-dokument, för att skilja på 
deltagarnas meningsenheter färgkodades dessa. För att få en tydlig struktur och överblick 
användes kalkylblad. Meningsenheterna kondenserades och efter det skapades 142 koder. 
Koderna bildade 14 underkategorier som i sin tur ingick i 4 kategorier (tabell 3). Författarna 
gick igenom materialet fram och tillbaka flera gånger för att inte missa väsentlig information 
på vägen. För att säkerhetsställa giltigheten i analysen tog författarna hjälp av handledare 
och kurskamrater i en handledningsgrupp som läste igenom analysen och gav förslag på 
passande kategorier. 
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Tabell 2: Exempel på analysprocess 

 
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
De	är	väl	mycket,	ja	
men	lagsporter,	så	de	
är	väl	gemenskapen	
liksom,	alla	
lagkamrater	och	sånt	
liksom	att	de	är	roligt	
under	träningarna	
och	i	
omklädningsrummet	
och	så,	de	är	väl	de	
som	har	lockat	mest.	
Inte	sporten	i	sig	
egentligen. 
 

Lagsporter,	
gemenskapen,	alla	
lagkamrater,	att	de	är	
roligt	under	
träningarna	och	i	
omklädningsrummet,	
har	lockat	mest.	Inte	
sporten	i	sig	
egentligen. 

Bra	
gemenskap	
lockar	mer	
än	sporten	
i	sig. 

Vänner/lagkamrater	 Att	vara	en	
del	av	
gemenskapen 

Sen	har	ju	alltså	mina	
föräldrar	och	mina	
släktingar	varit	idrotts	
intresserade.	Då	har	
det	ju	blivit,	jag	har	ju	
växt	upp	med	det.	Då	
vart	det	typ	självklart	
att	jag	skulle	idrotta. 
 

Idrottsintresserad	
familj,	vilket	gjorde	
det	självklart	att	
idrotta. 

Aktiv	
familj. 

Familj 

4.5 Etiska överväganden 

Då studien utfördes av studenter på högskoleutbildning, grundnivå, ansågs studien ej vara 
forskning och behövde därför ej ett etiskt godkännande från regional etisk kommitté. 
Ansvaret för att arbeten som utförs av studenter på högskoleutbildning, grundnivå bedrivs 
under etiskt säkerhetsställda och trygga former ligger på utbildningssamordnaren (Görman, 
2013). 

De tilltänkta deltagarna fick både skriftligt information vid tillfrågan om deltagande och 
muntlig information vid intervjutillfället om studiens syfte, innehåll, genomförande och 
eventuella risker (bilaga B). Därefter fick de ta ställning till om de ville delta i studien. Om de 
tackade ja till att delta hade de ändå rätt att när som helst avbryta sin medverkan utan att 
behöva ange skäl till varför (Codex, 2015). Denna information framkom även i 
informationsbrevet. Den information som samlades in så som personuppgifter och data, blev 
konfidentiell genom kodning. Med konfidentialitet menas “att uppgifter som i forskningssyfte 
anskaffats om enskilda individer måste bevaras och redovisas på ett sådant sätt att enskilda 
människor inte kan identifieras av utomstående” (Svensson & Ahrne, 2011, s.31).  
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Intervjuerna spelades in med diktafon och materialet fördes sedan omgående över till två 
USB-minnen och raderades från diktafonen. Även transkriberingen och analysen sparades på 
dessa USB-minnen, varav det ena var en säkerhetskopia (Öberg, 2011). USB-minnena 
förvarades inlåsta hemma hos författarna, för att ingen obehörig skulle komma åt materialet. 
Det var enbart de två författarna som hade tillgång till att lyssna på och läsa materialet. Efter 
avslutat och godkänt examensarbete kommer datamaterialet att raderas.  

Då det eventuellt skulle kunna föreligga en risk att intervjufrågorna kunde väcka 
känslomässiga reaktioner hos deltagaren hade författarna avsatt tid till att prata om 
eventuella reaktioner efter intervjun om deltagaren så önskade. 

5 RESULTAT 

Analysen av de fem intervjuerna resulterade i fyra kategorier med tillhörande 
underkategorier (tabell 3), som visade på olika faktorer som var avgörande för utövandet av 
fysisk aktivitet. Kategorierna redovisas nedan som underrubriker med sammanställning av 
analysen och citat från deltagarna. Vid citaten i resultatet nedan placeras deltagarens 
bokstavskod inom parentes.  

Tabell 3: Studiens resultat i underkategorier och kategorier 

 
Underkategori Kategori 
Satsning 
Motivation 
Nyfikenhet 
Bra självförtroende 
Tid  

Engagemang i idrotten påverkas av inre 
känslor och yttre krav 

Familj 
Vänner/lagkamrater  

Att vara en del av gemenskapen 

Tillgänglighet/närhet 
Passiv/aktiv 
transport 
Ekonomi 

Den fysiska miljön och de socioekonomiska 
förutsättningarnas inverkan 

Skolrast 
Fritid 
Organiserad idrott 
Skada 

Andra på utövandet möjliga påverkande 
individ- och omgivningsfaktorer  

5.1 Engagemang i idrotten påverkas av inre känslor och yttre krav 

Engagemang var något som hade inverkan på alla deltagare på olika sätt, både när det gällde 
att fortsätta eller avsluta en fysisk aktivitet. Vid utövande av flera idrotter kunde valet att 
satsa på en idrott leda till minskat utövande av annan idrott, på grund av krav på ökat 
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engagemang. Satsning kunde även innebära avancemang till högre division vilket innebar 
nytt lag och att högre krav ställdes på individen. Nytt lag kunde innebära nya lagkamrater 
och minskad gemenskap som uttrycks nedan. 

“Hela gänget man tränade med slutade, för vi skulle avancera en grad, så då fick 
man byta grupp och de flesta orkade inte fortsätta. Det blev inte lika kul längre. 
Man kände ingen där och alla var runt, 25 och uppåt, själv var man ju bara en liten 
knatte” (deltagare E). 

Glädje var en frekvent återkommande kod som påverkade motivation för utövande av fysisk 
aktivitet och även bibehållande av en aktivitet. Minskad glädje hade en tydlig negativ 
påverkan avseende fysisk aktivitet. En tränare kunde ha stort inflytande på om den fysiska 
aktiviteten var rolig eller inte. I citaten nedan nämner deltagarna vikten av glädje och 
motivation för att fortsätta vara fysiskt aktiv. 

“Jag åker dit för min skull. För att jag tycker det är kul, för att jag vill fortsätta” (deltagare A). 

“Man blev inte motiverad att träna när man inte tyckte att de var kul att spela fotboll. Jag 
tyckte inte att det var kul att gå på träningarna, då blev de ju att jag inte ville träna” (deltagare 
C).  

Vid lägre motivation till fysisk aktivitet kan bekvämligheten öka, vilket visade sig vid 18-års 
ålder. Detta till stor del på grund av innehav av körkort och tillgång till bil, då det var 
smidigare att ta bilen vart man än skulle. Detta beteende ledde till en negativ inverkan på den 
fysiska aktiviteten. Man kunde även se att den fysiska aktiviteten bör ske i anslutning till 
skola eller arbete för att öka chansen att den fysiska aktiviteten skulle bli av. Två av 
deltagarna uttryckte detta i citaten nedan. 

“Nu har jag fått körkort så då har man blivit lite latare, man tar bilen” (deltagare C). 

“Om man inte orkar gymma direkt efter skolan, tar det mycket tid att ta sig dit senare, så det är 
lätt att det rinner ut i sanden” (deltagare D). 

Att vara intresserad och ha viljan till att utföra en fysisk aktivitet kunde påverka om man 
började med en fysisk aktivitet. Något annat som kunde ha betydelse var om man var nyfiken 
som person, vilket kunde leda till att det var större chans att man provade på andra fysiska 
aktiviteter utöver de som familjemedlemmar och vänner utövade. 

“Anledningen till att jag började med Jujutsu var mer nyfikenhet, samma sak med bågskyttet” 
(deltagare E). 

Deltagarnas fysiska aktivitet påverkades av deras tankar och känslor. En god självkänsla 
kunde underlätta i beslutstagande kring fysisk aktivitet. Om en person hade ett gott 
självförtroende tack vare god fysisk förmåga och talang bidrog det till att det var roligare att 
vara fysiskt aktiv och främjade den fysiska aktiviteten. 
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“Jag har alltid tyckt att det är kul, och haft liksom vad säger man kropp som alltid hängt med, 
jag har vart ganska bra på idrott jämt. De tror jag också har en stor del till att jag tycker att de 
är kul” (deltagare C). 

Tidsbrist upplevdes som ett hinder främst då flera fysiska aktiviteter utövades, framförallt 
om passiv transport krävdes. Ett annat exempel då tiden känts som ett hinder var om de 
kände sig stressade på grund av skolan och allt vad det innebar, då kunde den fysiska 
aktiviteten påverkas negativt. Följande citat beskriver olika syn på tidsbrist. 

“Ja hade väl typ inte tid, alltså jag kom på att jag typ inte hade det när jag åkte i ridkläderna till 
innebandyträningen. Det vart lite mycket ett tag” (deltagare B). 

“När man vart stressad eller nånting, pga. skolan. Då känner man att man inte vill åka till 
träningen för att man har massor annat att göra” (deltagare A). 

5.2 Att vara en del av gemenskapen 

De sociala fördelarna med att på fritiden ha kompisar med liknande intressen eller att träna i 
ett lag underlättade till fysisk aktivitet. Även då det gällde individuell träning var det en 
fördel att ha en träningskompis, som pushade på för att lättare kunna bibehålla fysisk 
aktivitet. Chansen att träning blev av och uppfattades som rolig, ökade om den utfördes 
tillsammans med någon. Detta var något som visade sig både inom lagidrott och individuell 
träning som till exempel träning på gym. Nedan uttrycker en deltagare de sociala fördelarna i 
två olika aspekter. 

“Lagsporter, så de är väl gemenskapen, alla lagkamrater, att de är roligt under träningarna och 
i omklädningsrummet, de är väl de som har lockat mest. Inte sporten i sig egentligen” 
(deltagare D). 

“En kompis gymmade och slet med mig, men sen så fastade jag för de. De är ju alltid kul om 
man tränar med nån så då är de ju också de där sociala samtidigt” (deltagare D). 

Att vara fysiskt aktiv på fritiden kunde handla om att spela fotboll på skoj, leka ute i naturen, 
åka skidor och skridskor, tillsammans med vänner med liknande intressen. Däremot om man 
umgicks med vänner som inte var fysiskt aktiva eller som inte hade liknande intressen kunde 
det göra att man upplevde att man måste välja mellan vännerna och den fysiska aktiviteten. 
Samma känsla kunde uppstå om man inte kände en samhörighet med sina lagkamrater, 
vilket kunde leda till minskad glädje och avhopp från fysisk aktivitet. Citaten beskriver 
skillnader mellan att ha vänner med liknande intressen och då de inte har det. 

“Jag har aldrig riktigt varit kompis med såna som hållit på med bilar eller datorer 
jätte mycket jämt, utan de har hållit på med sport som jag. Så det har ju blivit att man träffas 
och spelar fotboll på sommaren och åker skridskor på vintern” (deltagare C). 
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“Där jag växte upp, antingen idrottade eller så festade man, rökte. Jag umgicks med dom som 
inte idrottade. De tyckte att jag valde bort dom för att jag idrottade. Så har väl inte alltid varit 
att jag har tagit idrotten i första hand så, men sen valde jag ändå idrotten för jag tyckte den var 
roligare” (deltagare B). 

Familjen och framförallt föräldrarna hade haft stor inverkan på deltagarnas fysiska aktivitet, 
genom att vara fysiskt aktiva förebilder och delaktiga i barnens fysiska aktiviteter. Att ha eller 
ha haft sin förälder som tränare upplevdes inte som något negativt snarare som något 
positivt, då det upplevdes att föräldrarna var delaktiga. Föräldrarna skapade även en trygghet 
som upplevdes vara viktig för att våga delta i olika fysiska aktiviteter. Stöttning från 
föräldrarna, som kunde bidra till en ökad fysisk aktivitet, kunde handla om att skjutsa till och 
från fysiska aktiviteter, ge barnet valfrihet till utövande och att ge positiv feedback. Men 
något som kunde leda till minskning av barnens fysiska aktivitet var om feedbacken 
uppfattades eller togs emot som press eller kritik. Nedan beskrivs hur föräldrar som 
förebilder, deras delaktighet och negativa stöttning upplevts av olika deltagare. 

“Motorcykeln var för att farsan kört hur länge som helst, då tyckte han väl det var kul att jag 
skulle testa på, sen har man ju fastnat för det där” (deltagare E). 

“Mamma och pappa har alltid varit involverade i mina idrotter genom att träna eller stöttat 
från sidan” (deltagare C). 

“Ehh, alltså, mina föräldrar är ju skilda, så jag har ju knappt bott hemma hos pappa. Han har 
ju varit ganska såhär – spelar du mittfältare, då ska du inte gå på plan. Typ sådär. Så då har väl 
det varit lite såhär, att man har.. När han har varit där så har man inte gjort det han vill. Det 
kan väl, ha varit lite.... ja” (deltagare B). 

Sista citatet ovan beskriver känslan av otillräcklighet på grund av feedback som uppfattas 
som kritik. 

5.3 Den fysiska miljön och de socioekonomiska förutsättningarnas 
inverkan  

Att ha nära till bra möjligheter för fysisk aktivitet var för vissa en stor bidragande anledning 
till att de varit fysiskt aktiva. Men det visade sig att intresse för fysisk aktivitet bör finnas hos 
individen för att utbudet skulle utnyttjas. Avståndet till skola, vänner och fritidsaktiviteter 
hade varit på gång- eller cykelavstånd oavsett om de bodde i storstad, tätort eller landsbygd. 
Vilket hade varit en stor fördel för deltagarnas fysiska aktivitet, framförallt då de var yngre, 
11-18 år. Att själv kunna gå eller cykla (aktiv transport) till skola, vänner och leka i naturen 
gav en frihetskänsla. Detta fick deltagarna att känna sig självständiga, vilket påverkade deras 
fysiska aktivitet positivt. Två deltagare beskriver möjligheten att vara självständig, tack vare 
närhet till aktivitet och skola i följande citat. 
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“Närheten har absolut underlättat, jag har ju inte behövt mamma och pappa varje gång. Jag 
kan ta mig dit själv, även när jag var liten. Mamma och pappa hade ju alltid koll på mig om jag 
gick till skogen eller ishockey eller fotbollsplanen” (deltagare C). 

“Skolan har ju legat med gångavstånd, så det har inte tagit mer än en kvart att gå. Men det har 
varit att man tog cykeln, för det tog inte mer än 5-10 minuter” (deltagare E). 

Om till exempel ett fotbollslag måste läggas ner och om deltagarna bodde på landsbygden, 
där det endast fanns ett fåtal lag, kunde det innebära att deltagarna fick längre resväg till ett 
annat lag. Deltagarna ville trots detta fortsätta utöva sporten och såg inte resvägen som något 
problem. De deltagare som hade behövt passiv transport till fysisk aktivitet hade haft 
föräldrar som hade skjutsat eller så hade de själva tagit bussen när de blivit äldre. Vid längre 
resväg underlättade samåkning genom att det är socialt och att tiden upplevs gå snabbare.  

“I början hade jag nära till fotboll och innebandy, sedan bytte jag lag, då laget hemma lades 
ner och då blev avståndet längre så jag behövde åka bil” (deltagare B). 

“Vi är ändå ganska många som åker så det är.. skönt och lätt att ta sig, och det går ganska fort 
ändå. Eftersom vi är fler, man sitter ju och pratar hela tiden” (deltagare A). 

Ekonomin upplevdes inte ha varit något större problem, men vid utövande av flera aktiviteter 
och reskostnader för transport, prioriterades någonting bort. Nedan förklaras 
bortprioritering av ridning på grund av nytt innebandylag som innebar längre resor och 
därmed ökade kostnader. 

“Eftersom att jag bytte innebandylag som innebar att jag skulle sitta och åka flera gånger i 
veckan, så tyckte mamma att det skulle bli en för stor kostnad, ridningen var redan ganska 
dyr” (deltagare A).  

5.4 Andra på utövandet möjliga påverkande individ- och 
omgivningsfaktorer 

För deltagarna hade deras fysiska aktivitet på fritiden varierat över tid mellan att de varit 
fysiskt aktiv och fysiskt inaktiv. Deltagarna var mer fysiskt aktiva som yngre, kreativiteten 
och spontaniteten var högre vilket gjorde det lättare att gå ut och leka. Man kunde även se en 
skillnad i aktivitetsnivå under skolraster mellan mellanstadiet och högstadiet, då 
stillasittandet ökade i högstadiet. Inaktiviteten ökade med åldern, en anledning till detta 
kunde vara ett fysiskt aktivt arbete som ledde till minskad energi för fysisk aktivitet efter 
arbetet. Citaten ger exempel på hur fysisk aktiviteten har förändrats över tid, från 
mellanstadiet till gymnasiet.  

“Spela dataspel typ, va ute och lekte, vi hade väl en massa lekar för oss. Ja, man hittade väl 
alltid på nånting” (deltagare A). 
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“I mellanstadiet var jag ganska aktiv på rasterna, spela fotboll ca 30 minuter om dan. I 
högstadie var de väl ganska stillasittande på rasterna” (deltagare D).  

“Sen efter gymnasie så har jag jobbat, då har de vart ganska slött, man går ganska långt ändå 
på dagarna, går väl en 12000 steg/dag. Man är ganska trött när man kommer hem, så då blir 
de inte så mycke på kvällarna” (deltagare D). 

En deltagare berättade däremot i citatet nedan att hen varit som mest aktiv under raster i 
gymnasiet, tack vare aktiva klasskompisar. 

“Inte så mycket skillnad i gymnasiet, förutom att vi, började inom klassen att spela fotboll på 
rasterna, och, ja, sprang runt och hittade på saker” (deltagare E).   

Större delen av deltagarnas fysiska aktivitet hade bestått av organiserad idrott inom olika 
sporter flera dagar i veckan. Mellan 11-17 år var deltagarna fysiskt aktiva inom någon/några 
idrotter, efter det fortsatte de med endast en idrott. Det gick att se skillnader i aktivitetsnivå 
beroende på årstid och väder. Vid utövande av en organiserad idrott kunde inaktiviteten öka 
efter att säsongen var slut. Även fritidsaktiviteter kunde påverkas av årstid, till exempel 
kunde det vara lättare att gå ut och spela fotboll på sommaren än att klä på sig för att åka 
skridskor på vintern. Detta uttrycks i citaten nedan. 

“Det har väl alltid varit lagidrott. Fotboll, innebandy och sen, då har jag även ridit” (deltagare 
A). 

“Under sommarhalvåret spelade jag fotboll med kompisar på fritiden någon gång i veckan. 
Lite mer begränsat på vintern” (deltagare D). 

En skada kunde helt eller delvis leda till avbrott i den fysiska aktiviteten. Skadan kunde 
medföra att det fysiskt blev svårt att fortsätta träna. Det kunde även bli psykiskt jobbigt för 
deltagarna, då rehabiliteringen ofta var krävande och det kunde ta tid att komma tillbaka till 
samma fysik som innan skadan. Nedan följer två deltagares olika erfarenhet av skada. 

“Jag gjorde illa svanskotan, jag kunde inte göra kullerbyttor eller hjula och sånt där, eftersom 
det gjorde ont, så då slutade jag på gymnastik” (deltagare B). 

“Jag bröt foten på idrottslektion. Sen så var jag ju borta hela försäsongen så jag kom väl precis 
när matcherna började. Jag hade gips i 6 veckor, sen gick jag ju på kryckor efter de också. Så 
jag kom väl någongång till det började igen, med matcherna, men jag var ju liksom inte som 
dom andra, i form, jag tappade ju alla muskler och allting” (deltagare C). 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatsammanfattning 

Studiens syfte var att utifrån ett Ekologiskt systemteoretiskt perspektiv undersöka 20-
åringars upplevelse avseende vilka faktorer som har haft betydelse för hur fysiskt aktiva de 
har varit från 11-års ålder fram till idag. Resultatet visade att deltagarnas fysiska aktivitet har 
påverkats av flera olika faktorer, framförallt inom micro- och exosystemen. Där föräldrars 
egna fysiska aktivitetsutförande och attityder till fysisk aktivitet samt tillgängligheten till 
olika fysiska aktiviteter var de mest framträdande faktorerna som påverkade om deltagarna 
utvecklade en fysiskt aktiv livsstil. Vidare var glädje och att umgås med vänner, vilket är 
faktorer som ingår i microsystemet, de mest betydande faktorerna för upprätthållande av 
deltagarnas fysiska aktivitetsnivå.  

6.2 Resultatdiskussion 
Studiens resultat visar att de faktorer som påverkar deltagarnas fysiska aktivitet inverkar på 
olika sätt, i olika skeenden av deras fysiska aktivitetsutövande. De faktorer som är avgörande 
för att börja med en fysisk aktivitet behöver inte vara samma faktorer som bidrar till att 
bibehålla den fysiska aktiviteten. Faktorerna kan indelas i olika system inom den Ekologiska 
systemteorin (Bronfenbrenner, 1979). De mest framstående faktorerna som har påverkat 
deltagarnas fysiska aktivitet i denna studie ingår i micro- och exosystemen.  

Aktiva och delaktiga föräldrar visar sig vara en betydande anledning till att börja med fysisk 
aktivitet, tack vare deras intresse för fysisk aktivitet blir det en naturlig ingång för deltagarna, 
vilket hamnar inom microsystemet. Detta överensstämmer med Keresztes, Piko, Pluhar och 
Page (2008) som menar att föräldrars positiva inverkan kan bidra till fysisk aktivitet. I 
författarnas studie går det att se en skillnad på fysisk aktivitetsnivå hos deltagarna beroende 
på om de haft en eller två fysiskt aktiva föräldrar. En ökad fysisk aktivitetsnivå kan bero på 
två fysiskt aktiva föräldrar som framstår som goda förebilder för att vara fysiskt aktiv, vilket 
gör det enkelt att gå i deras fotspår. Däremot när den ena föräldern inte är fysiskt aktiv ser 
deltagarna två olika förebilder, vilket kan ge en större variation av den fysiska aktiviteten och 
den fysiska inaktiviteten. En viktig aspekt vad gäller föräldrars verbala stöttning är hur den 
framförs och hur deltagaren uppfattar den. Författarna till denna studie upplever att detta är 
viktigt att ta hänsyn till, då föräldrar ses som en förebild och någon att se upp till, vilket gör 
att deras ord väger tungt. En ständig uppmuntran till framgång skulle kunna leda till en 
känsla av press istället för något positivt. Welk et al. (2004) menar i sin studie att det är 
viktigt för en förälder att hitta den fina linjen mellan positiv och negativ feedback för att 
kunna ge bästa möjliga stöttning. 

Resultatet visar även att vänner, som också är en del av microsystemet, var en bidragande 
anledning till att vara fysiskt aktiv och då kanske framför allt när det gäller att fortsätta utöva 
den fysiska aktiviteten. Det skulle kunna bero på att deltagarna upplever en samhörighet med 
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vännerna och får känna sig som en del av gemenskapen då de interagerar med jämlika. 
Vänner kan även skapa en delad attityd till fysiska aktiviteter om vännerna inte är fysiskt 
aktiva eller om man inte kommer överens med sina lagkamrater. Om sådana känslor uppstår 
skulle det i förlängningen kunna leda till avslutad fysisk aktivitet. Det hamnar då inom 
mesosytemet eftersom två microsystem (vänner och aktivitet) integrerar med varandra och 
påverkar individen. I de fall då deltagaren inte kommer överens med lagkamraterna och 
därför avslutar den fysiska aktiviteten kan risken vara stor att deltagaren inte börjar med en 
ny lagidrott och därmed sker en stor förändring av den fysiska aktivitetsnivån. Dock har det 
inte varit något stort problem för deltagarna i denna studie, de uppger istället att det är 
socialt och roligt med gemenskapen runt omkring den fysiska aktiviteten.  

Glädjen har haft stor betydelse för bibehållande av fysisk aktivitet. Författarna anser att 
glädje som går att uppnå på olika sätt, till exempel via vänner eller genom den fysiska 
aktiviteten i sig, är viktiga faktorer som ökar deltagarnas motivation till fysisk aktivitet. Detta 
överensstämmer med en studie av Allender et al. (2006), där faktorer som att känna glädje 
och social stöttning visade sig vara mer frekvent angivet som anledning till att vara fysisk 
aktiv än de troliga hälsofördelarna. Motivationen kan också påverkas genom andra 
individfaktorer. Det skulle kunna vara tankar och känslor om samhällets kroppsideal som 
barn och ungdomar får intryck av, från till exempel olika medier. Det är däremot ingen faktor 
som framkommit i denna studie. Det kanske kan bero på att deltagarna i denna studie var 
förhållandevis mycket fysiskt aktiva, vilket enligt Kantanista et al. (2015) kan ge en 
skyddande effekt mot det gällande kroppsidealet. Det skulle även kunna bero på att 
deltagarna hade en god självkänsla, vilket gör att de inte är lika mottaglig för ett dåligt 
kroppsideal utan är nöjda med sig själva.  

Tillgängligheten av fysiska aktiviteter har varit god för deltagarna oavsett om det bor/har 
bott på landsbygd, i tätort eller i storstad. Detta har varit av stor vikt för deltagarnas fysiska 
aktivitet och hamnar inom exosystemet. Studieförfattarnas uppfattning om tillgängligheten 
är att när deltagarna var yngre underlättade det att ha nära till aktivitet, då de själva kunde ta 
sig till aktiviteten och inte var i behov av att föräldrarna närvarade. Att under sin uppväxt se 
andra utöva en fysisk aktivitet i närheten, kan ge ökad chans att själv börja med samma 
fysiska aktivitet. Beroende på utbudet där man bor kan en begränsning i val av fysisk aktivitet 
uppstå, då man nöjer sig med det som finns tillgängligt och inte provar på något annat. Prins 
et al. (2010) anser dock att tillgängligheten inte förknippas med utövande av fysisk aktivitet, 
de menar istället att motivationen till att utnyttja tillgängligheten har större betydelse. Detta 
framkom till viss del även i denna studie, om intresse inte fanns utnyttjades inte 
tillgängligheten. Resultatet visar att då deltagarna blev äldre utövades fysisk aktivitet ibland 
på annan ort, vilket medförde passiv transport. Detta upplevs inte som ett hinder då föräldrar 
har haft möjlighet att skjutsa eller samåkning har ordnats. Författarna tror att behovet av 
passiv transport kan påverka den fysiska aktiviteten negativt om man inte har möjligheter till 
transport. En anledning till att passiv transport kan bli en negativ påverkan kan bero på 
familjens ekonomiska resurser, speciellt för en ensamstående förälder. Föräldrars tid och 
ekonomi är inget individen kan påverka, men påverkas av, vilket är en del av exosystemet. 

Deltagarnas fysiska aktivitetsnivå under skoltid och på fritiden har minskat med åldern. 
Resultatet från denna studie visar på en ökad fysisk inaktivitet i högstadiet hos både pojkar 
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och flickor. Medan Raustorp et al. (2015) har sett en tydlig minskning av fysisk aktivitet 
under skolraster hos pojkar redan i femteklass, vilket de tror beror på en ökad användning av 
smartphones. En anledning till att den fysiska inaktiviteten ökar från högstadiet och uppåt 
tror författarna kan bero på att skolgårdarna oftast inte är utformade för att främja fysisk 
aktivitet. Uppfattningen är att det är större chans att det finns en kiosk/café på skolan än till 
exempel en fotbollsplan i närheten. Deltagarna i denna studie upplever en minskad fysisk 
aktivitetsnivå på fritiden efter studenten, då ett fysiskt aktivt arbete krävde mycket energi 
under arbetsdagen och lämnade mindre tid och energi kvar till att utöva fysiska aktiviteter på 
fritiden. Författarna till denna studie är eniga med Raustorp et al. (2015), att smartphones 
och andra tekniska föremål kan vara en bidragande orsak till minskad fysisk aktivitet under 
skoldagen, då även lektionstid kan innefatta skärmtid. Det i sin tur kan medföra dålig 
hållning som kan ge huvud- och ryggvärk på grund av dålig ergonomi (Kratěnová, ŽEjglicová, 
Malý & Filipová, 2007).  

Besvär med smärta på grund av nedsatt hållning och dålig ergonomi är anledningar till att 
det bör finnas fysioterapeuter på skolor för att förebygga och eventuellt rehabilitera dessa 
skador. Viktiga fysioterapeutiska insatser skulle vara att motverka fysisk inaktivitet och ökad 
skärmtiden. Detta för att kunna fånga upp problemen i tid, innan besvär uppstår, vilka kan ta 
lång tid att rehabilitera. Dagens skolhälsovård bör utvecklas och innefatta fler professioner så 
att det blir mer lättillgängligt för barnen. En annan anledning till att det bör finnas 
skolfysioterapeuter är att fysioterapeuter tidigt kan identifiera barn och ungdomar som har 
motoriska problem. Dessa besvär kan förebyggas och fysisk inaktivitet kan motverkas genom 
beteendeförändringar. En fysioterapeut med kunskaper inom beteendemedicin kan se 
helheten i beteendet det vill säga identifiera biomedicinska, sociala och psykologiska faktorer 
som påverkar ett beteende och ge råd om strategier till barnet för att påbörja en 
beteendeförändring. Det kan även vara viktigt att vid behov inkludera barnets föräldrar så att 
de kan ge barnet stöd i förändringen. 

Individ- och omgivningsfaktorerna som framkommit i denna studie som påverkar fysisk 
aktivitet kan delas in i de olika systemen i Ekologiska systemteorin. Indelningen av faktorer 
gör att det går att se hur de olika systemen påverkar varandra och därmed även individen 
(Bronfenbrenner, 1979). Att använda sig av teorin kan vara ett sätt att förtydliga inom vilket 
system man bör fokusera åtgärderna på vid intervention för att öka och bibehålla fysisk 
aktivitet. I denna studie hamnar familj, vänner och idrottslag inom microsystemet, då 
systemet handlar om de närliggande miljöerna kring deltagaren. Familjens och vännernas 
attityder till fysisk aktivitet har påverkat deltagarna, hur deras attityd till fysisk aktivitet är 
överlag samt vilken fysisk aktivitet de väljer att börja med. Däremot om deltagarna redan är 
fysiskt aktiva, i till exempel ett fotbollslag, visar det sig att vännernas attityder påverkar 
deltagarnas utövande av den fysiska aktiviteten. Detta hamnar då inom mesosystemet då det 
handlar om interaktionen mellan två microsystem. Yttre faktorer som deltagaren inte kan 
påverka, men som i sin tur påverkar den fysiska aktiviteten ingår i exosystemet. Föräldrarnas 
jobb kan vara en yttre faktor som gör att de till exempel inte har möjlighet att skjutsa 
deltagarna till den fysiska aktiviteten. En annan faktor inom exosystemet är nedläggning av 
ett lag, vilket är en yttre faktor som påverkar deltagaren negativt, då det innebär resor till 
annan ort för fortsatt utövande av fysisk aktivitet. Skolans syn (yttre faktor) på 
hälsofrämjande fysisk aktivitet kan vara en bidragande orsak till om barn är fysiskt aktiva 
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eller fysiskt inaktiva, då de tillbringar större delen av dagen i skolan. Idrottsföreningens 
attityd (yttre faktor) till träning kan påverka deltagaren och deras fysiska aktivitetsutövande. 
Har föreningen skadeförebyggande och rehabiliteringsutbildade ledare och/eller tillgång till 
en fysioterapeut skapar det bättre förutsättningar för deltagaren att förebygga och 
rehabilitera eventuella skador. En fysioterapeut kan informera ledare, utforma 
skadeförebyggande träningsprogram som anpassas efter ålder och idrott, samt rehabilitera 
skador. Tillgängligheten till fysisk aktivitet är även det något som ingår i exosystemet. Detta 
då utbud och tillgänglighet påverkas av politiska beslut som deltagaren inte kan påverka, som 
till exempel var anläggningar ska ligga och hur utformning av utemiljöer ska se ut. Det kan 
bidra till att tillgängligheten kan variera beroende på var deltagarna bor/har bott och hur 
fysiskt aktiva de varit. 

Enligt resultatet i denna studie hamnar de faktorer som varit mest betydande för deltagarnas 
fysiska aktivitet inom micro- och exosystemen i den Ekologiska systemteorin. Enligt det 
beteendemedicinska perspektivet är det sociala faktorer som tillsammans med psykologiska 
faktorer hos individen som påverkar det fysiska aktivitetsbeteendet. Framtida insatser bör 
därför läggas på individen och den direkta omgivningen, till exempel fler skolfysioterapeuter 
som kan informera eleverna om fysisk aktivitet och vilka hälsofrämjande effekter det medför. 
Denna information bör då även riktas till föräldrarna för att nå ytterligare ett microsystem. 
Författarna upplever att det idag är mer förekommande att en fysioterapeut är kopplad till ett 
visst lag i en idrottsförening. Att istället ha en fysioterapeut inkopplad i hela 
idrottsföreningen skapar en bättre förutsättning för alla, både utövare och ledare. Författarna 
anser att det skulle kunna innebära minskad skadeprevalens tack vare tidigare insatta 
åtgärder. Det kan vara bra att som fysioterapeut vara inkopplad vid planering av utemiljöer 
för att dess utformning ska främja till aktivitet. 

6.3 Metoddiskussion 
Då denna studie syftar till att undersöka deltagarnas upplevelser och förklaringar till 
hindrande och främjande individ- och omgivningsfaktorer till eventuell förändring av fysisk 
aktivitet över tid, är det lämpligt med kvalitativ intervjustudie som ger en djupgående bild av 
ämnet (Backman, 2013). Studien har en induktiv ansats, då dataanalysen är förutsättningslös 
och inte sker utifrån förutbestämda kategorier. Däremot har materialet tolkats och 
analyserats utifrån en teori vilket inte överensstämmer med en induktiv ansats (Lundman & 
Hällgren-Graneheim, 2012). Istället hade en abduktiv ansats som är en blandning av 
induktion och deduktion och bygger på logik kunnat användas (Patton, 2002). Men 
författarna av denna studie anser ändå att analysen är mer induktiv då den inte är baserad på 
logik. 

En styrka med den kvalitativa designen är att intervjuer ger en beskrivande information av 
deltagarnas upplevelser. Däremot är det en svaghet då det är få antal deltagare, vilket inte 
leder till mättnad, detta gör att resultatet inte går att överföras på en större population. Om 
författarna hade valt en kvantitativ design skulle datainsamling skett via enkäter vilket 
kunnat innefatta fler deltagare. Men däremot skulle de faktorer som påverkat deltagarna 
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antagligen blivit begränsade på grund av färdiga svarsalternativ, vilket inte skulle fångat 
deltagarens upplevelse av fysisk aktivitet. 

Studien har ett ändamålsenligt, bekvämlighetsurval som utgår från att uppfylla 
inklusionskriterierna, men samtidigt tillfrågas endast personer i vår närhet. Författarna 
väljer att fokusera på tiden då deltagaren var mellan 11-20 år. Detta för att man enligt vissa 
studier har sett att vid 11 års ålder kan det ske en minskning av fysisk aktivitet (Raustorp et 
al., 2015; FYSS, 2008). Levnadsvanor förändras över tid till exempel genom en flytt, 
arbete/studier eller att skaffa barn (Lager et al., 2009), detta kan vara faktorer som påverkar 
den fysiska aktiviteten. Det är vanligt att den förändringen sker vid 20 års ålder. 
Åldersspannet täcker många faser i livet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och eventuellt 
arbetslivet. Dessa faser kan innefatta hinder och möjligheter, faktorer som kan påverka 
deltagarens aktivitet. Ett sätt för att öka studiens tillförlitlighet är att ta hänsyn till att det är 
svårt att datera händelser desto mer avlägsna i tid de är (Wang, Peterson & Hou, 2010), 
därav valdes att enbart gå tillbaka till 11-års ålder. Det var dock en svaghet att fråga om 
händelser som hänt längre tillbaka i tiden, svaren blev då troligen inte lika specifika och 
fokus hamnade kanske på det som hänt nyligen. För att ytterligare öka tillförlitligheten 
kunde det varit bra att endast gå tillbaka några år i tiden. Men författarna anser att det 
förmodligen hade resulterat i färre antal faktorer som påverkat den fysiska aktiviteten då 
man inte hunnit gå igenom lika många faser i livet under den korta tiden.  

Jämn könsfördelning på deltagare och var de bor/har bott var viktiga inklusionskriterier 
eftersom det kunnat påverka den fysiska aktivitetsnivån, då den fysiska aktivitetsnivån oftare 
är högre hos pojkar och då tillgängligheten till fysisk aktivitet kunnat se olika ut på landsbygd 
och i storstad. För att öka överförbarheten av studiens resultat kunde fler inklusionskriterier 
ingått, till exempel olika etniciteter då personer från olika kulturer kan ha varierande syn på 
vad fysisk aktivitet är. Om fysisk inaktivitet varit ett inklusionskriterium kanske synen på 
vilka faktorer som påverkat den fysiska aktiviteten breddats. Då alla deltagare i denna studie 
varit relativt fysiskt aktiva kan det ha inneburit en begränsning av faktorerna som kan ha 
påverkat den fysiska aktivitetsnivån. Detta kanske har begränsat resultatet vilket kan leda till 
att studiens syfte kanske inte uppfyllts helt. På grund av examensarbetets tidsram valdes 
dock detta bort då ytterligare ett inklusionskriterium kunde förlängt rekryteringen av 
deltagare. Under studien registrerades inget bortfall, detta kan vara för att deltagarna endast 
behövde medverka vid ett intervjutillfälle. I studier som kräver få tillfällen av medverkan av 
deltagare minskar risken för bortfall, vilket är en styrka med kvalitativa intervjuer (Carter, 
Lubinsky & Domholdt, 2011).  

Intervjuguiden utformades av författarna och bestod av åtta frågor med följdfrågor. Frågorna 
formulerades så att deltagarna skulle kunna delge så mycket information och upplevelser 
som möjligt, gällande faktorer som påverkat deras fysiska aktivitet. En fördel med 
semistrukturerad intervju är att det finns utrymme för avvikelse från intervjuguiden om 
intervjupersonen tar upp oväntade relevanta ämnen (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 
Intervjuguidens utformning har både styrkor och svagheter. En svaghet kan vara att det i 
första meningen tas upp att fysisk aktivitet är viktigt för att må och prestera bra. Detta skulle 
kunna medföra att deltagaren färgas i sina svar då de tror att författarna vill höra att de är 
fysiskt aktiva. En styrka är att deltagarna får en definition av fysisk aktivitet att utgå från i 
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deras egna svar. På första frågan gällande vad deltagaren själv tycker fysisk aktivitet är, går 
det att se att resultatet speglas av båda definitionerna, men framförallt deras egen som 
främst handlar om organiserad idrott. Författarna ser det som en svaghet att resultatet är 
mest inriktat mot organiserad idrott och inte fysisk aktivitet i sin helhet. Att definitionen 
finns med i intervjuguiden kan ha resulterat i flera faktorer som kan ha påverkat den fysiska 
aktiviteten, vilket kan ses som en styrka.  

Intervjuerna genomfördes på en med deltagaren överenskommen plats där alla kände sig 
bekväma (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta för att alla parter ska känna sig avslappnade och 
lättare kunna dela med sig av information, vilket enligt författarna är en fördel vid utförande 
av intervju. Innan varje intervju startade gavs information från informationsbrevet (bilaga B) 
muntligt till deltagaren. Därefter genomfördes intervjun som spelades in med diktafon. 
Intervjutillfällena varade i cirka 30-40 minuter per gång. Fördelen med att intervjua 
deltagarna en åt gången är att få varje individs egna ord och tankar utan påverkan från någon 
annan. Genom att samma författare intervjuar utifrån intervjuguiden och ställde frågorna på 
samma sätt till samtliga deltagare, genomfördes intervjuerna systematiskt och på ett 
standardiserat sätt. Den andra författaren hade en observerande roll, men kompletterade 
med följdfrågor vid behov, vilket fångade upp viktig information som annars kunde uteblivit.  

Författarna hade inte för avsikt att påverka deltagarna under intervjun men genom att 
författarna var delaktiga kan inte resultatet ses som oberoende av författarna (Lundman & 
Hällgren-Graneheim, 2012). Då examensarbetet var tidsbegränsat gjordes endast sex 
intervjuer, varav en var provintervju. Provintervjun genomfördes för att testa om frågorna i 
intervjuguiden var lätta att förstå, relevanta och om ordningsföljden var bra (Justesen & Mik-
Meyer, 2011), men även för att ge intervjuaren chans till förbättring av intervju-teknik. En 
svaghet hos författarna är att ingen hade erfarenhet av att intervjua, men förmågan 
utvecklades under studiens gång. Det kan bero på att författarna blev mer bekväma i rollen 
som intervjuare och med frågorna i intervjuguiden. Då provintervjuns material inte var av 
tillräckligt hög giltighet exkluderades den från analysen. Den låga giltigheten berodde dels på 
att deltagarens svar inte gav tillräckligt med information samt att författarnas 
sinnesstämning var påverkad av personliga skäl. I efterhand tror författarna att det bästa 
hade varit att flytta fram intervjun. Endast små justeringar gjordes i intervjuguiden efter 
provintervjun. Att författarna var bekanta med deltagarna kan ha varit både en styrka och en 
svaghet. En styrka för att deltagarna kanske hade lättare att öppna upp sig, och samtidigt kan 
det vara en svaghet då de kanske inte ville delge allt.  

Vid transkribering kan en felkälla vara felskrivning, detta kan leda till felaktig analys 
(Dahlberg, 1997). En ofullständig transkribering kan leda till feltolkning av informationen. 
För att undvika detta lyssnade författarna på intervjun och läste transkriberingen samtidigt 
för att se att ljud och text överensstämde (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Under 
transkribering upptäckte författarna att de vid något tillfälle hade missats att ställa en 
följdfråga, men det ansågs inte vara av stor vikt för resultatet. Om den missade 
informationen varit av vikt skulle deltagarna kontaktats för komplettering. 

Hela analysprocessen gjordes av författarna tillsammans. För att öka tillförlitligheten på 
analysen hade författarna kunnat analysera första intervjun var för sig för att sedan jämföra 
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med varandra. För att säkerhetsställa analysen och dess giltighet har författarna fått hjälp av 
handledare och kurskamrater i handledningsgrupp. Ett annat sätt kan vara att lämna ut en 
sammanfattning av intervjun till deltagarna för att kunna komplettera om något saknas eller 
har missförståtts, detta har dock inte gjorts. Då citat från intervjuerna presenteras i resultatet 
ges en ökad möjlighet för läsaren att bedöma studiens giltighet (Lundman & Hällgren-
Granhem, 2012). 

6.4 Etikdiskussion 
Denna studie har utförts under etiskt säkerhetsställda och trygga former (Görman, 2013). 
Deltagarna fick information (bilaga B) om studien i förväg för att kunna ta ställning till 
deltagande eller inte. Informationen som gavs var bland annat att de kunde avbryta sitt 
deltagande när som helst och att deras medverkan var konfidentiell. Informationen gavs både 
muntligt och skriftligt för att deltagarna skulle vara väl införstådda vad deras medverkan 
innebar. De eventuella risker, som till exempel att intervjuerna skulle väcka känslomässiga 
reaktioner hos deltagarna, uppstod inte. Materialet har förvarats inlåst med åtkomst endast 
av författarna. Efter godkänt och avslutat examensarbete kommer materialet att förstöras för 
att utesluta risk för vidare spridning. Att författarna var fysioterapeutstudenter och frågade 
om fysisk aktivitet kunde leda till att deltagarna ville framstå som mer fysiskt aktiva än vad 
de kanske var. För att minimera det problemet informerades studiens syfte tydligt vid 
upprepade tillfällen och att författarna inte dömer någon utifrån deras svar. Deltagarna 
uppvisade inga tveksamheter angående ämnet, författarna upplevde att deltagarna pratade 
öppet och ville dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Öppenheten kunde bero på 
bekantskapen mellan författare och deltagare och då deltagarna endast var bekant med den 
ena författaren upplevdes det inte påverka intervjun negativt.  

7 SLUTSATS 

Denna studie visar att faktorerna som haft störst betydelse för att påbörja en fysisk aktivitet 
hamnar inom microsystemet i Ekologiska systemteorin. Då deltagarna var yngre var deras 
föräldrar en faktor med stor påverkan. Föräldrarnas attityd och intresse till fysisk aktivitet 
men även hur fysiskt aktiva de själva varit, har påverkat deltagarnas fysiska aktivitetsnivå. 
När deltagarna blev äldre var det istället vännerna som påverkade den fysiska aktivitetsnivån, 
genom att deltagarna fann glädje och gemenskap i att utföra fysiska aktiviteter tillsammans 
med vänner. Faktorer som påverkade fysisk aktivitet inom mesosystemet var till exempel 
interaktion med vänner som har liknande intressen, vilket skapar glädje som är av stor 
betydelse för att bibehålla fysisk aktivitet. Vännerna kan också påverka den fysiska 
aktiviteten negativt om de har andra intressen eller har en negativ attityd till fysisk aktivitet. 
Ytterligare en faktor med stor betydelse för utövande av fysisk aktivitet var tillgänglighet till 
fysiska aktiviteter, som är ett exempel på en faktor inom exosystemet. Tillgängligheten 
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handlar om närheten till aktivitetsutbud och huruvida miljöer är uppbyggda för att främja till 
fysisk aktivitet. Ur ett beteendemedicinskt perspektiv räknas föräldrar och vänner till sociala 
faktorer och deltagarens tankar och känslor kring fysisk aktivitet till psykologiska faktorer. 
Dessa tillsammans med deltagarnas biologiska faktorer har stor betydelse för beteendet 
fysisk aktivitet.  

Något som skulle vara intressant att undersöka vidare inom microsystemet är i hur stor grad 
barn påverkas då endast en förälder är fysiskt aktiv. Inom exosystemet skulle det vara 
intressant att undersöka hur stor betydelse skolan har för barns fysiska aktivitetsutförande, 
detta för att se vilka eventuella insatser som bör sättas in. 
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BILAGA A  
Intervjuguide 

Fysisk aktivitet är en viktig del i människors liv för att må bra och kunna prestera bättre i 
skola och på arbete. Med fysisk aktivitet menas inte bara organiserad idrott, utan även 
promenader och annan vardagsmotion. I dagens samhälle påverkas den fysiska aktiviteten 
av många faktorer, båda positivt och negativt och dessa faktorer kan variera över tid. 

• Vad är fysisk aktivitet, tycker du? 
 

• Kan du berätta om hur din fysiska aktivitet/vardagsmotion har sett ut från den tid du 
gick i åk 5 (11 år) tills idag? (dela gärna upp i mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet, 
nu) 
 

• Om vi bortser från den organiserade aktiviteten, hur såg fritiden ut?, eller har sett ut 
fram tills nu? 
 

• Kan du beskriva hur den sociala och fysiska omgivningen sett ut runt omkring dig, 
under samma tid? (till exempel vart du bodde, avstånd till skola och fritidsaktiviteter, 
familj) 
 

• Vilka faktorer upplever du har främjat till din fysiska aktivitet? Eller till varför du har 
varit fysiskt aktiv? 
- ex. intresse, kroppsideal (individfaktorer) 
- ex. kompisar, föräldrar, ekonomi, tid, tillgång/tillgänglighet, jobb/skola(-hur långt?) 
(omgivningsfaktorer) 
 

• Vilka faktorer upplever du har varit hinder för att du har varit fysiska aktiv? 

- ex. skador, tid, motivation (individfaktorer) 
- ex. kompisar, föräldrar, ekonomi, tid, tillgång/tillgänglighet, jobb/skola 
(omgivningsfaktorer) 

 

• Har du varit/är du med i någon organiserad idrott? (Om nej, hur kommer det sig? Om 
ja, vilka, hur ofta?) 
 

• Om du slutat/börjat med fysisk aktivitet under denna tidsperiod? Vad tror du det var 
som gjorde att det blev så, och hur gammal var du? 



   

BILAGA B 
Informationsbrev 

Bakgrund och syfte:  
Fysisk aktivitet är en viktig del i människors liv för att må bra och kunna prestera bättre i 
skola och på arbete. Med fysisk aktivitet menas inte bara organiserad idrott, utan även 
promenader och annan vardagsmotion. 
I dagens samhälle påverkas den fysiska aktiviteten av många faktorer, båda positivt och 
negativt och dessa faktorer kan variera över tid.  
Syftet med denna studie är att ta reda på 20-åringars upplevelse av vilka faktorer som har 
haft betydelse för hur fysiskt aktiva de har varit över tid. 

 

Deltagande:  
Du tillfrågas om deltagande därför att du är 20 år och därmed uppfyller studiens 
huvudkriterium. 

Studiens praktiska genomförande:  
Deltagande i studien innebär att vi kommer att träffas på en av Dig utvald plats för en 
intervju på ca 45-60 minuter. Intervjun kommer att handla om vilka faktorer som du 
upplever har haft betydelse för din fysiska aktivitet. Intervjun kommer att spelas in och 
dokumenteras. Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
Materialet kommer att kodas för konfidentialitet och endast finnas tillgängligt för författarna 
och deras handledare. Resultatet kommer inte kunna spåras till en enskild person. 
Efter intervjun kommer det att finnas tid till reflektion vid eventuella känslomässiga tankar 
som skulle kunna uppkomma under intervjun. 

Presentation av studiens resultat:  
Studien kommer att presenteras i form av en högskoleuppsats. 
Du som deltagare kommer få ta del av studien om Du så önskar.  

Frivillighet  
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. Redan inspelad intervju kan dock användas även efter avbrutet 
deltagande.   

 

Ansvariga  
Kontakta gärna nedanstående vid frågor eller för ytterligare information: 

Kristina Olsson(student): Helena Bäckström(student): Handledare: Thomas Overmeer 

073-0533035   070-3535424  

kon13004@student.mdh.se  hbm13004@student.mdh.se    thomas.overmeer@mdh.se

kristinaolsson
Markering

kristinaolsson
Markering

kristinaolsson
Markering

kristinaolsson
Markering
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