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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att finna var och hur träningsinstruktörer/coacher finner sin 

träningsmotivation och undersöka vilket beteende de använder sig av för att motivera andra. För 

att avgränsa ämnet och hålla sig till relevant information valdes två frågeställningar. Vilken 

motivationsorientering driver deltagarna i deras egen träning? Vilket beteende avspeglas i deras 

instruktörsroll? Intervjuer med 10 individer utfördes. En semistrukturerad intervjuguide 

utformades för att ge deltagarna en chans att prata fritt om ämnesområdet, men genom 

strukturerade frågor hålla sig till ämnet. Intervjusvaren analyserades och tolkades med Theory of 

self-determination. Resultatet visar att träningsinstruktörerna/coacherna fann sin motivation för 

egen träning genom del- och träningsmål. Några drevs av autonom orientering, majoriteten av 

kontrollerad orientering och en genom opersonlig orientering. Samtliga intervjudeltagare 

uppfyllde kraven för att instruera genom ett autonomt-stödjande beteende till viss grad. Endast tre 

deltagare uppfyllde samtliga krav. Noterbart är att dessa var studiens äldsta medverkande. 

Nyckelord: motivation, träning, autonomt-stödjande, teorin om självbestämmande 

  



 

 

 

 

Abstract 

The purpose of this thesis is to find where and how training instructors find their workout 

motivation and to investigate the behavior they use to motivate others. In order to define the topic 

and stick to the relevant information two questions were elected. What motivation orientation 

drives the participants in their own training? What behavior is reflected in their role as an 

instructor? Interviews with 10 individuals were performed. A semi-structured interview guide was 

designed to give participants a chance to talk freely about the subject, but through structured 

questions stick to the topic. Interview responses were analyzed and interpreted with the Theory of 

self-determination. The results show that the training instructors/coaches found their motivation 

for self-training through partial goals and fitness goals. Some were run by autonomous orientation, 

the majority of controlled orientation and one by impersonal orientation. All interview candidates 

met the requirements for instructing through an autonomous-supportive behavior to some degree. 

Only three participants satisfied all the requirements. Notably, these were the oldest of the 

participants. 

Keywords: motivation, exercise, autonomy-supportive, self-determination theory  
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Inledning 

I Sverige är idag (2016) nästan hälften av männen och kvinnorna överviktiga (http://www.scb.se). 

Hälsofördelarna med träning har bevisats många gånger. Män och kvinnor som lever aktivt och 

tränar visar en minskad risk för sjukdom (Warburton, Nicol, & Bredin, 2006). Fysisk aktivitet 

minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Även andra sjukdomar som diabetes, cancer och 

skelett- och ledsjukdomar minskar vid en aktiv livsstil. Forskningen visar även att träning påverkar 

människans mentala hälsa och hjälper att minska depression, fokus bör dock inte endast ligga på 

träning (Stathopoulou, Powers, Berry, Smits, & Otto, 2006). Vidare anser Stathopoulou et al. 

(2006) att träningsmomentet bör integreras i deprimerade individers utformade vårdmodeller, när 

så är möjligt. Enligt statistiska centralbyrån har ungefär 5 procent av befolkningen som är 16 år 

eller äldre problem orsakade av ängslan, oro eller ångest (www.scb.se). Införandet av flera 

idrottslektioner i skolan med hög intensitet har bevisats öka ungdomars kognitiva förmåga och 

studieprestation (Ardoy, Fernández‐Rodríguez, Jiménez‐Pavón, Castillo, Ruiz, & Ortega, 2013).  

Två tredjedelar av befolkningen är fysiskt aktiva ungefär en halvtimme om dagen och anses därför 

uppfylla den rekommenderade dagliga dosen av fysisk aktivitet (http://www.scb.se). En del av de 

fysiskt aktiva väljer någon variant av gruppträning som motionsform för att främja sin hälsa. 

Gruppträningsinstruktörerna som leder dessa aktiviteter kan ha en betydande roll för deltagarnas 

hälsa. 

Self-determination theory 

Deci och Ryan (2002) har utformat Self-determination-theory (SDT) som en generell 

motivationsteori som framhäver antagandet att alla individer har en okonstlad, medfödd och 

konstruktiv strävan att utveckla ett mer utarbetat och enhetlig beteende. Det innebär att 

människor antas ha en benägenhet att forma sammankopplingar av deras egna föreställningar med 

andra individer och grupper i deras sociala nätverk. Omgivningens sociala kontext kan antingen 

värna eller motarbeta individens välmående (Deci & Ryan, 2002). För att bli motiverad krävs det 

att man känner inspiration eller en impuls till att agera. I SDT skiljs inre motivation från yttre 

motivation. Inre motivation består av att en individ gör något av egen vilja, för glädje eller som 

utmaning för individen. Genom denna sorts motivation utvecklas individen effektivt kognitivt, 

http://www.scb.se/
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socialt och fysiskt eftersom den lär genom egen vilja. Yttre motivation avser den handling som 

utförs för att uppnå ett externt utfall. Motivationsbegreppen skiljer sig åt i det avseendet att genom 

yttre motivation vill man nå ett instrumentellt värde, inre motivation uppstår genom handlingen i 

sig (Ryan & Deci, 2000b). SDT omfattar fyra komponenter som alla relaterar till mänskligt 

beteende i olika former. Tillsammans förklarar de mänskligt beteende inom alla områden och 

utgör SDT (Deci & Ryan, 2002). De fyra komponenterna är Basic need theory, Cognitive 

evaluation theory, Organismic integration theory och Causality orientations theory 

Basic need theory. 

Basic need theory definierar en hälsosam funktionell omgivning som organiserad utifrån konceptet 

att individen måste tillfredsställa sina grundläggande psykologiska behov. Det krävs en social 

omgivning som tillåter tillfredsställandet av dessa behov för att utveckla och stödja en hälsosam 

funktion hos individen. Tre behov är utformade och anses som nödvändiga förutsättningar för 

utveckling och välmående hos individens personlighet och kognitiva struktur. Detsamma gäller för 

den fysiska utvecklingen och dess funktion. De tre grundläggande behov som ingår i Basic need 

theory (Deci & Ryan, 2002) är: 

 Kompetens avser känslan av effektivitet som uppstår genom interaktion med individens 

omgivning och upplevelsen av att utöva och uttrycka sin kapacitet. Behovet av kompetens 

leder individer till att sträva efter utmaningar, optimalt utformade utifrån sin 

prestationsförmåga, för att bibehålla och utveckla sin kompetens. 

 Samhörighet avser känslan att vara sammankopplad med andra. Att ta hand om och tas om 

hand av andra. Det rör sig inte om att utnyttja relationen utan om känslan av tillhörighet 

och gemenskap. 

 Autonomi rör individens handlande utifrån intressen och integrerade värden, detta behov 

ses som källan till individens beteende. Individen behöver känna att beteendet är ett 

uttryck för individen själv. Det betyder att individen handlar utifrån sitt eget intresse och 

integrerade normer. 
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Cognitive evaluation theory. 

Cognitive evaluation theory, (CET), är en teori inom SDT som specificerar vilka faktorer i den 

sociala omgivningen som påverkar den inre motivationen. Faktorer som positiv feedback, 

kommunikation och belöningar riktade mot individens kompetens verkar positivt för den inre 

motivationen. Uppfylls endast kompetensbehovet stärks inte den inre motivationen, för att 

förstärka den inre motivationen krävs att även autonomibehovet uppfylls. Förenklat betyder det att 

individen ska klara av att utföra handlingen av eget intresse och på eget bevåg för att förstärka den 

inre motivationen (Ryan & Deci, 2000a). 

CET fokuserar på effekterna av den sociala omgivningen på individens inre motivation. Individen 

ser handlingar utförda genom inre motivation som intressanta, genomförbart utmanande eller i 

övrigt tilltalande (Ryan & Deci, 2002). Handlingar som utförs genom inre motivation benämns 

inom SDT som informativa. Handlingar som endast utförs för att uppnå ett speciellt externt utfall, 

yttre motivation, underminerar individens inre motivation, vilket kan leda till undertryckt 

kreativitet och försämring av den kognitiva flexibiliteten. Handlingar som utförs genom yttre 

motivation benämns inom SDT som kontrollerande (Ryan & Deci 1985). 

Organismic integration theory. 

Organismic integration theory (OIT) behandlar synen på yttre motivation inom SDT. OIT är 

baserad på antagandet att individer är benägna att integrera erfarenheter genom reglering av 

motivation. Om en individ utför en handling som inte ursprungligen härstammar från inre 

motivation tenderar individen att internalisera regleringen av yttre motivation för att sedan 

integrera med det egna beteendet (Ryan & Deci, 2002). Deci och Ryan (2000a) beskriver 

internalisering som individers förmåga att ”ta in” ett värde eller en reglering. Integrering behandlar 

regleringens omvandling från extern källa till anpassning mot sitt eget beteende. Internalisering 

och integrering reglerar den yttre motivationen, omvandlingen bestämmer till vilken grad 

motivationen blir autonom, d.v.s. till vilken grad handlingen kan förenas med individens eget 

beteende (Ryan, Deci, & Hunsley, 2008; Ryan & Deci, 2000a). 

Den yttre motivationen varierar i autonomi, föreningen av yttre motivation med individens 

självkänsla och beteende. Beroende på regleringens internalisering varierar motivationens 
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autonomi (Ryan & Deci, 2002). Deci et al., (2008) beskriver teorins motivationskontinuum på 

följande sätt: 

Externt ursprung av reglering. 

Obefintlig-/extern reglering – individen upplever inget självbestämmande i handlingen eller utför 

den för att tillfredsställa externa krav eller mot belöning. Introjicerad reglering inträffar när 

individen kan internalisera en handling men inte kan förena med sitt eget beteende.  

Internt ursprung av reglering. 

Identifiering-/integrerad reglering – regleringen kan helt, eller till viss del likställas med individens 

eget beteende. Intern reglering förekommer när individen uppskattar handlingen i sig och utförs 

därför utifrån individens inre motivation. Ju mer en individ internaliserar regleringen och försöker 

förena den med sitt eget beteende desto större autonomi kommer individen att erfara under 

handlingarna.  

Motivationskontinuumet ska inte ses som utvecklingsstadier av individers reglering av beteendet. 

Enligt SDT beror graden av internalisering på individens tidigare erfarenheter och nuvarande 

situation (Deci et al., 2008). För att lyckas med internalisering inom motivationskontinuumet 

krävs att individens grundläggande behov av kompetens, samhörighet och autonomi är uppfyllda. 

Integrerad reglering liknar intern reglering, inre motiverade handlingar, men skiljer sig i det 

avseende att integrerad reglering är en handling eller beteende som delvis utförs för att uppfylla 

externa mål (Ryan & Deci, 2002). 

Causality orientation theory. 

Individens motivation, beteende och erfarenheter i en speciell situation anses vara ett resultat av 

den sociala omgivningen och individens tidigare erfarenheter, detta definieras inom Causality 

orientation theory som inre faktorer. Causality orientation theory (COT) beskriver individuella 

skillnader angående motiverad orientering till den sociala omgivningen. COT beskriver tre olika 

orienteringar som varierar i grad av självbestämmande utifrån individens inre faktorer. Autonom 

orientering involverar reglering av beteendet på grund av egna intressen och värderingar (Deci & 

Ryan, 2002). Regleringen av beteendet sker genom en hög nivå av självbestämmande. Handlingar 

utförs genom personliga mål och intressen, de är drivna av inre motivation. Individer med 
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autonom orientering är mindre kontrollerade av extern belöning och uppfattar dessa som 

konfirmation av deras kompetens och effektivitet (Deci & Ryan, 1985). Kontrollerad orientering 

involverar reglering av beteendet för att anpassa det till sin omgivning (Deci & Ryan, 2002). De 

anpassar beteendet p.g.a. kontrollorsaker i omgivningen eller de själva. De som har en kontrollerad 

orientering och känner att de borde utföra någonting förlitar sig på kontrollerande orsaker, som 

härstammar från omgivningen. Extern belöning får en större roll och påverkar deras beslut mer 

(Deci & Ryan, 1985). Opersonlig orientering indikerar ett ineffektivt eller ofrivilligt beteende, med 

liten till obefintlig grad av reglering av beteendet (Deci & Ryan, 2002). 

OIT skiljer mellan informativ, kontrollerande och omotiverad reglering av beteendet. Dessa 

förklaras inom COT som autonom, kontrollerad och opersonlig orientering inför regleringen. 

Autonom orientering baseras på informativ motivation som främjar självbestämmandet (d.v.s. inre 

motiverat beteende och väl integrerade regleringar av beteenden). Kontrollerad orientering främjar 

det kontrollerande beteendet (d.v.s. mindre internaliserat beteende, yttre motivation riktad mot 

externa mål). Den opersonliga orienteringen minskar förekomsten av beteendet och förminskar 

känslan av självbestämmande (d.v.s. beteende som utförs av tvång eller mot belöning) (Deci & 

Ryan, 1985).    

Träningsinstruktörers roll 

Träning medför många fysiska och psykiska fördelar för att uppnå välmående. Få upplevelser 

överträffar sport som ursprunget till intresse, behag och spänning hos de medverkande (Mageau & 

Vallerand, 2003). Enligt Deci och Ryan (2000b) kan individer motiveras av inre och yttre 

motivation för ett beteende. Eftersom de anser att aktiviteten är intressant, utför inre motiverade 

personer aktiviteten med en stark vilja. Som tidigare nämnts beskriver teorin OIT olika regleringar 

av yttre motivation. Dessa regleringar uppstår eftersom individen försöker uppnå ett externt mål 

med sitt beteende. Vilken reglering som tillämpas beror till vilken grad beteendet kan integreras 

med individens beteende. Många faktorer spelar in och påverkar individers inre motivation och 

självbestämmande i yttre motivationsregleringar under tränings- eller sportsituationer. Coachen 

eller instruktörens relation till deltagaren är en av de viktigaste för att influera och motivera 

individen (Magaeu & Vallerand, 2003). 
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Autonomt-stödjande beteende 

Autonomi är känslan att själv bestämma ursprunget till ett beteende. Ett autonomt-stödjande 

beteende uppmuntrar till identifiering, vårdande och uppbyggnad av motivation hos andra 

individer (Deci et al., 2008). Magaeu och Vallarand (2003) anser att ett autonomt-stödjande 

beteende, tillförande av struktur och engagemang har en positiv påverkan på individers behov av 

autonomi, kompetens och samhörighet. Dessa avgör i sin tur individers tillämpning av inre 

motivation eller olika regleringar av yttre motivation. För att uppfylla kriterierna för ett autonomt-

stödjande beteende krävs det att individen är i en position av auktoritet, t.ex. coach eller 

instruktör. Följande egenskaper sammanfattar Magaeu och Vallarand (2003) som ett autonomt-

stödjande beteende:  

 Tillhandahåller valbara möjligheter inom begränsningar och regler 

 Tillhandahåller logik bakom uppgifter och begränsningar 

 Tillkännager uppfattning av individers känslor och perspektiv 

 Tillhandahåller individer möjlighet till initiativtagande och självständighet 

 Tillhandahåller informativ kompetent feedback  

 Förhindrar egoism hos individer 

 Undviker kontrollerande beteende: 

- Skuldframkallande kritik 

- Kontrollerande påståenden 

 

Kontrollerande beteende beskrivs som motsats till autonomt-stödjande beteende. Ett 

kontrollerande beteende definieras som påtryckande av tankesätt, känslor och beteende i olika 

situationer. Detta medför att individens behov och känslor ignoreras (Magaeu & Vallerand, 2003). 

Detta innebär att integrering med individens eget beteende försvåras (Deci et al., 2008). Ytterligare 

egenskaper vid kontrollerande beteende är påstridighetstekniker som pressar individer till ett 

speciellt beteende. En individ med kontrollerande beteende värderar känslan av kontroll och 

manipulation av andra individer (Mageau & Vallerand, 2003). 

Amarose och Anderson-Butcher (2006) undersökte hur atleter uppfattade coachers autonoma-

stödjande beteende i praktiken. Det huvudsakliga målet med studien var att se huruvida atleternas 
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uppfattning om kompetens, samhörighet och autonomi berodde på förhållandet mellan autonomt-

stödjande beteende och atletens motivationsorientering. De kom fram till att ju större grad av 

kompetens, samhörighet och autonomi atleterna ansåg sig inneha, desto mer självbestämmande 

visade de. Fortsättningsvis visade studien att coachens autonoma-stödjande beteende bidrog till att 

öka atleternas känsla för de tre grundläggande behoven inom SDT. I en annan studie styrktes 

teorins resonemang att ett autonomt-stödjande beteende främjar självbestämmande hos individer. 

De visade sig även att en hög grad av självbestämmande hos individen förutspår sportslig 

orientering, varaktigt beteende och välmående (Gillet, Vallerand, Amoura, & Baldes, 2010).  

Stebbings, Taylor och Spray (2015) utförde nyligen en studie utformad efter SDT:s riktlinjer för att 

undersöka hur coachernas psykologiska välmående påverkar deras beteende gentemot atleterna. 

Resultatet visade att coacher som är gladare och exalterade, till högre grad uppmuntrar sina atleter. 

Dessutom fann de inget samband mellan kontrollerat beteende och psykologiska fördelar eller 

mellan autonomt-stödjande beteende och psykologiska nackdelar hos atleterna. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att finna var och hur träningsinstruktörer finner sin 

träningsmotivation och undersöka vilket beteende de använder sig av för att motivera andra. 

Frågeställningar som ska besvaras är: 

 Vilken motivationsorientering driver deltagarna i sin egen träning? 

 Vilket beteende avspeglas i deras instruktörsroll? 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna kontaktades antingen genom personlig kontakt på deras gym eller genom ett 

telefonsamtal. Deltagarna var mellan 21 och 54 år (medelvärde 28,6), fyra var kvinnor och sex var 

män. Tre var anställda, två var egna företagare och de övriga var studenter. Deltagarna instruerar 

på fem olika gym, fyra i Luleå och ett i Umeå. Egen träning hos deltagarna ligger mellan två och 

sex gånger i veckan under ca: en till två timmar per pass. Instruerande utförs i olika utsträckning av 
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deltagarna från en till sex gånger i veckan. Kriterierna för att delta i studien var att deltagaren 

skulle jobba som instruktör/coach eller personlig tränare samt själv träna regelbundet. 

Material  

Vid intervjutillfällena användes en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 1). Intervjuguidens 

första del utformades för att kartlägga träningsinstruktörernas egen träningsmotivation, mål och 

träning. Den andra delen utformades för att undersöka deras beteende i sin instruktörsroll. 

Frågornarna utformades för att kunna tolka deltagarnas egen träning i termer av 

motivationsorientering (Deci & Ryan, 2002). Frågor angående deltagarnas instruktörsbeteende 

utformades genom en analys av Mageau & Vallerands (2003) definition av ett autonomt-stödjande 

beteende och kontrollerande beteende. 

Procedur 

Efter utformandet av intervjuguiden bokades en pilotintervju, för att kontrollera intervjuguidens 

funktion, eventuella synvinklar och ytterligare frågor samt tidsåtgång. Intervjuguiden ändrades ej 

nämnvärt inför följande tio intervjuer, ett antal uppföljningsfrågor som stöd under intervjun lades 

till. Vid första kontakt på gym eller genom telefonsamtal beskrevs studiens syfte och intervjuns 

tidsåtgång. Veckan innan intervjutillfället skickades intervjuns underlag, en kort beskrivning av 

SDT och syfte med intervjun via e-post till deltagaren.  

Innan intervjuerna gavs en kort presentation av SDT och vad tanken bakom intervjun var. Den 

troliga tidsåtgången för intervjun angavs och etiskt förhållningssätt beskrevs (Bilaga 2). 

Intervjudeltagarna informerades om att medverkan var anonym och att de närsomhelst kunde 

avbryta eller välja att inte svara på en fråga. Intervjun spelades in efter medgivande och 

inspelningsmaterialet skulle endast användas av intervjuledaren inför transkribering, för att sedan 

raderas. Alla intervjuer gick att genomföra under en och samma vecka.   

Databehandling 

Intervjuerna transkriberades ordagrant med sekreterarstil och analyserades genom en tematisk 

analys. Intervjumaterialet genomgicks ett flertal gånger för att finna liknande mönster och teman 

bland intervjuerna (Howitt, 2013). Teman utformades för att kunna förena intervjudeltagarna med 

respektive motivationsorientering riktad mot sin egen träning (Deci & Ryan, 2002) och för att 
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kunna besvara den första frågeställningen, vilken motivationsorientering driver deltagarna i deras 

egen träning? Följande teman sammanställdes för att utröna motivationsorientering: delmål riktat 

mot träningsmål, utveckla hälsosam träning, utmaning och rutin. För att undersöka vilket 

beteende de använde sig av i sin instruktörsroll (Mageau & Vallerand, 2003) och besvara den 

andra av studiens frågeställning, vilket beteende avspeglas i deras instruktörsroll?, sammanställdes 

följande teman: självständighet, flexibilitet och kommunikation, kompetens, gemenskap, dela ut 

feedback och hantera kritik. 

Resultat 

 Majoriteten avser 7-9 deltagare 

 Hälften avser 4-6 deltagare 

 Några avser 1-3 deltagare  

Träningsbeteende  

Delmål riktat mot träningsmål. 

En vanlig anledning till träning bland intervjudeltagarna visar sig vara olika träningsmål. En av 

deltagarna beskriver sitt träningsmål som:  

Min syn på hälsa och välmående fysiska och känslomässiga kroppen behöver 

ventileras på olika sätt. Tränar för att vara hållbar i samtliga dimensioner, för 

hälsa helt enkelt.  

Att träna för sin hälsa som mål framkommer i olika versioner, till olika grad, bland näst intill alla 

intervjuade. En annan deltagare skildrar sitt träningsmål som:  

Jag vet av erfarenhet att jag behöver träna för att få mer energi och orka med 

andra saker så som studier. Det får mig att må bättre på många sätt. 

Alla intervjudeltagare delar dock inte samma träningsmål. En anser sig ha negativ 

träningsmotivation och förklarar det till viss del som en konsekvens bortfallet av träningsmål:  

Jag vet att vanligtvis får människor motivation genom att ha mål och delmål, 

berätta dessa för andra, träna med någon kompis. Ett slutmål och kortare 
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delmål. Jag har inget specifikt mål med träningen idag. Hålla igång hyffsat och 

mycket fasad. Detta kan i sin tur medföra en lägre träningsmotivation – att jag 

saknar mål etc.   

Utveckla hälsosam träning. 

En sporre för intervjudeltagarna var progressionen av deras egen träning. Inte enbart med fokus på 

träningsmål, som t.ex. lyfta tyngre, springa längre eller förbättra sin teknik inom den sport som 

utövades. Hälsosam träning innefattar enligt deltagarna inte bara pulshöjande moment och 

svettiga sessioner i gymmet, det handlar även om bl.a. kost och mental träning som t.ex. 

meditation. En av deltagarna beskriver sitt mål som: 

Det är att utveckla hälsosam träning och att vara medveten om vad som är 

hälsosamt och vad som funkar just nu för stunden, att vara verkligen närvarande 

och nuvarande i träningen så man inte bara blankt följer ett schema eftersom 

dagarna förändras och kroppen förändras. Jag har haft mycket skador tidigare 

och slitage i kroppen. Det viktigaste är egentligen att göra det som gör dig 

verkligt glad inte bara det som ger dig en kick utan verkligen gör dig glad och 

hållbar. 

Fortsättningsvis förklarar deltagaren att folk han möter ofta fokuserar på den fysiska delen av 

träningen. Det finns många fler dimensioner som man bör tänka på för att sprida ett hälsosamt 

och givande synsätt. Deltagaren beskriver att grunden för att förmedla sin åsikt eller instruera en 

övning måste komma från en bred kunskapsbas. Ju mer kunskap om kroppens funktioner som 

finns desto djupare innebörd får det som förmedlas. 

En ytterligare aspekt av träning är rehabiliteringen av en skada. Det kan leda till ökad motivation 

eller minskad. Två av deltagarna i studien har en skada som för besvär med sig och hämmar 

träningen på olika sätt. Den ena ser skadan som en motivator för att träna medan den andra ser 

skadan som ett hinder. 
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Utmaning. 

Några av intervjudeltagarna tävlar inom sin sport. De ser tränandet som en utmaning och 

motiveras av att pressa sig själv. Utmaningen är att bli bättre än de andra. En av deltagarna 

förespråkar självdisciplin och menar att:  

Självdisciplin, även om man inte alltid tycker att det är kul att träna måste man 

förlita sig på någonting. Träningsmotivationen tar dig bara så långt att du vill 

förändras, det krävs ytterligare ett steg för att få verklig utdelning. 

De flesta av intervjudeltagarna vill dock undvika utmaning av olika anledningar. Anledningarna 

varierar från önskan om harmoniskt tränande utan press för naturlig progression till att det helt 

enkelt ska vara roligt att träna. En deltagare tränar bl.a. genom dans och tycker att det är roligt, 

speciellt när någon inte följer danskoreografin och ”släpper lös och gör något extra”. En annan 

deltagare som inte ser utmaningen som motivation anser att man inte ska pressa fram sin 

progression:  

När man gör någonting som du själv gillar, inte gör något för att du försöker 

bevisa någonting. T.ex. när en person som utför en sport eller ett träningspass 

känner att det finns ett tvång att bevisa något får inte samma energi i 

träningspasset som en person som gör det för att det är så jävla kul, jag ska visa 

hur roligt det är och jag verkligen njuter av att göra det. 

Rutin. 

Många av intervjudeltagarna som tränar mycket eller håller många pass har gjort träningen som en 

del av vardagsrutinen. En deltagare ser träningen som tiden då alla stressmoment kan ”kopplas 

bort” och energin för att ta tag i resten av livet kommer tillbaka. En annan deltagare skaffade sig 

ett externt mål att sträva efter och ansåg själv att motivationen innan målet bestämdes var låg. 

Träningen hade blivit en vana. Anledningen till sin tidigare bristande motivation beskrivs som: 

Har svårt att placera en exakt motivation numera, det har varit en del av livet så 

länge att det är mer en vana. Så den tillfälliga motivationen måste vara att ”hålla 

igång”. Av den anledningen så är det kul att ha något som toughest 

[hinderbanelopp] där man får ha ett mål att träna mot. 
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Att träningen blir till vardag utan spännande inslag passar inte alla deltagare. Träningen blir ett 

måste som vid bortfall följs av ångest och skuldkänslor. Den tredje deltagaren som ser träningen 

som en rutinartad vana beskriver det som: ”Jag tränar för att jag måste, det är en vana och kunna 

vara nöjd med mig själv.” Fortsättningsvis anger deltagaren ytterligare skäl men återkommer till att 

det blivit en vana i negativ bemärkelse: 

Tränar lite av hälsoskäl men även estetik. Kroppsform och att jag ska kunna äta 

lite vad jag vill. Gammal vana, tränar jag inte känns det som att något saknas. 

Det blir mer som belöning efteråt inte under tiden jag tränar. ”Åh vad skönt nu 

har jag gjort bort det, nu kan jag vara nöjd för idag”. 

  

Instruktörsbeteende  

Självständighet. 

Samtliga intervjudeltagare anser att eget initiativtagande är en förutsättning för utveckling. Det är 

viktigt både i ledarrollen och deltagarrollen. De flesta deltagare nämner vikten av att minska 

skaderisken, att detta är ett ansvar som till stor del faller hos passdeltagarna. Instruktörerna och 

coacherna kan endast förklara proceduren och överse momentet för att övningen ska utföras på ett 

säkert sätt, passdeltagarna måste känna efter så att övningen känns bra och säga till på eget initiativ 

om övningen inte passar. En intervjudeltagare anser att: ”jag kan tycka att en viss typ av 

självständighet är jättebra, t.ex. att avbryta någonting som inte känns bra, att göra en alternativ 

övning när övningen inte fungerar.”. 

För några coacher och instruktörer var instruerandet en passion som vuxit fram ur deras eget 

träningsintresse. Samtliga av dessa menar att passdeltagarna ej ska pressas för att nå en naturlig 

progression. Träningsmotivering uppstår mest naturligt genom att ”pusha” de som deltar. Med 

detta menas att motivationen uppstår genom uppmuntran till utveckling. Majoriteten föredrar att 

göra detta under moment då alla i gruppen tränar. Feedback bör ges under hela passets gång. 

Processen av användandet av positiv och negativ feedback beskrivs av en deltagare som ”Under 

moment när alla kör samtidigt då kan man gå runt och pusha och peppa. Ibland får man spela 
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good cop och bad cop.”. Med det menas att det inte alltid funkar att ge positiv feedback, ibland 

behöver deltagarna kritik för att utvecklas. 

Flexibilitet och kommunikation. 

Majoriteten av intervjudeltagarna anser att ett flexibelt arbetssätt är motiverat. Under passets gång 

kan det krävas att individanpassa vissa övningar för att minska skaderisk eller anpassa övning p.g.a. 

tidigare skada. En deltagare anser att: ”Jag har lärt mig kommunicera med folk genom min 

instruktörsroll, har använt mig av en förmåga att vara anpassningsbar till de som kommer på mina 

pass.”. Flexibiliteten kommer naturligt när man känner sig trygg i sin instruktörsroll: 

Från början hade jag väl regisserade för-repeterade pass. Vad vi skulle göra, 

tekniker. Jag var mer förberedd förut. Nu anpassar jag eller ändrar passen 

beroende på vilka som råkar komma och hur många. Ibland är det få, då kan 

man ha individbaserat. Om de även är rutinerade kan man köra ett mer 

komplicerat pass. Jag går dit och tar det som det kommer. Jag är mer trygg nu. 

För att uppnå ett flexibelt arbetssätt krävs det att instruktören ska vara lyhörd enligt majoriteten av 

deltagarna. En deltagare anser att det är viktigt att vara tränat lyhörd och beskriver det som: 

”Lyhörd som tränare bör man vara, men även tränad som lyhörd. Allt är inte rätt av det som man 

hör. Det finns även en risk att det blir för mycket att processa”. Egenskapen att vara lyhörd anses 

även vara en dörr till ökad kunskap: 

Alla skaffar sig sina kunskaper på olika sätt. Att vara lyhörd till andra som har 

kunskap och tillit, det ska inte vara en tävling i kunskap. Det ska vara en ödmjuk 

öppenhet. Vi tävlar nog i vårat samhälle i princip i allting. Jag delar gärna med 

mig och vill se hur andra gör för att lära ut och även lära mig nya sätt. 

Kompetens. 

De flesta intervjudeltagare anser att kunskap är en av de viktigaste egenskaperna hos en instruktör 

eller coach. Om passdeltagarna inte anser att ledaren har tillräcklig kunskap och kompetens blir 

det svårt att motivera och genomföra pass. En intervjudeltagare anser att detta är den viktigaste 

egenskapen hos en instruktör: 
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Det viktigaste är kompetensen. Folk ska se att instruktören behärskar det som 

han lär ut. Det har man märkt på andra pass man varit på, folk som gått en två 

veckors kurs. Det blir inte på riktigt. När man visar ska det smälla i mitsarna och 

vara rätt, det ska förmedla kraft och kunnande. 

Instruerandet handlar för många deltagare inte bara om olika övningar utan även som ett 

hjälpmedel att dela med sig hälsosam kunskap, alternativa träningsövningar och annorlunda 

förhållningssätt till träning. En deltagare ser sin kunskap som anledningen till instruerandet och 

beskriver sin syn som följande:  

Jag upplever att jag har en kunskap, jag besitter en ganska djup kunskap om hur 

ett alternativt sätt kroppen fungerar på, eller jag har en alternativ syn vad många 

kanske inte tänker på. Och att ta in alla dimensionerna om kropp och helhet 

fungerar, när jag lär ut på det sättet så ser jag att människor börjar må väldigt bra 

av det och de är en väldigt bra motivation för mig. 

Gemenskap. 

Många av intervjudeltagarna anser att gemenskap är en viktig komponent för att bilda tillit och 

öppenhet inom gruppen. Detta anses även vara en av förutsättningarna för att kunna ge och få 

konstruktiv feedback och kritik. En av deltagarna liknar känslan av gemenskap med tidigare 

lagkänsla inom idrott, och beskriver det som följande: ”Jag hade precis slutat spela innebandy och 

gruppträningen gav mig den biten av lagkänslan som jag saknade”. Många coacher/instruktörer 

har börjat sin karriär p.g.a. intresset av träning, de har därför gått igenom liknande upplevelser 

som deltagarna tidigare. Vid frågan om intervjudeltagarna känner igen sig hos passdeltagarna 

svarade en: 

Absolut, tränade själv pass som jag håller. Känner igen sig, vilka vikter hur man 

ska agera och våga fråga instruktör. Orörliga måste man hjälpa att hitta 

tillvägagångssättet för att utvecklas. Försöka vara ödmjuk till nya personer, 

mycket tar lång tid. Hade själv svårt att acceptera att det tar lång tid och försöker 

vara tydlig med andra om hur lång tid det kan ta. Inget att vinna att lära sig för 

snabbt om det kommer skador eller liknande. 
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Några av deltagarna anser att de får uppmärksamhet genom gemenskapen, de ser 

uppmärksamheten som en egoökning. En deltagare anser att det är kul att stå i centrum och visa 

hur duktig man är, genom att visa sin styrka eller teknik. 

Dela ut feedback. 

Feedback är en viktig del som underlag för utveckling enligt hälften av deltagarna. Konstruktiv 

feedback hjälper passdeltagarnas inlärning och gruppens gemenskap och tillit enligt en deltagare. 

En av deltagarna beskriver sin tanke och sitt förhållningssätt angående feedback som: 

Vi har som policy att coachen ska se alla som är med på passet någon gång 

under passet. På så sätt ge direkt feedback. Försöker vara ärlig med min 

feedback, säger bara det som jag menar. Finns alltid något positivt man kan säga. 

Försöker balansera negativ och positiv feedback ganska mycket. Om man märker 

att någon har det tufft så kanske man inriktar sig mer på den positiva 

feedbacken. Feedback ges på ett personlig plan, individuellt. Jag lär ut i grupp 

sen går vi in på individnivå. Feedback är alltid på individnivå ibland kan man 

boosta gruppen och peppa. 

Feedback kan tolkas på olika sätt, för att minska risken att den ska tolkas på fel sätt finns det enligt 

intervjudeltagarna olika tidpunkter för negativ kontra positiv feedback. En deltagare tänker 

följande angående utdelningen av feedback:  

Det är en blandning. Ibland säger jag så där ska du inte göra, utan gör såhär 

istället. Ibland visar jag hur de gör och då ser de att det är fel. Ibland slinker det 

ur en. Att jag visar hur man inte ska göra. Jag vet att man inte ska göra så men 

ibland känns det som man måste så att det ser vad de är som blir fel. Det gör jag 

aldrig i grupp. Positiv feedback ger jag både till individ och till grupp. Negativ 

ger jag individuellt. Jag tycker man lär sig av den negativa kritiken och om man 

utdelar den negativa feedbacken som ett tips för att de ska bli bättre och inte på 

ett kränkande eller hånfullt sätt. Man visar att det finns en välvilja och ser hur 

den tas emot.  
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Ett gemensamt förhållningssätt bland intervjudeltagarna är deras uppfattning av att feedback bör 

ges på individnivå. En annan viktig del av feedback är när den ges. En av deltagarna uttrycker sig: 

”Jag mår jättebra och tar verkligen till mig feedback som deltagare ger mig direkt efter passet. Jag 

ger även feedback till mina deltagare och detta sker direkt efter passet.”. En annan skildring 

understryker vikten av att det inte ska ses som klagomål utan att den [feedback] ska vara 

konstruktiv och efter passet. Ytterligare en deltagare beskriver sina tankar om feedback när någon 

utmärker sig ur gruppen:  

Jobbar mycket med direkt feedback positiv feedback rättar till så folk inte skadar 

sig. Se till att de känner skillnaden och rätt muskler jobbar. Så det vet till nästa 

gång. Försöker även ta kontakt efteråt om någon har kämpat på extra. Försöker 

verkligen. 

Hantera kritik. 

Det är inte det lättaste att hantera kritik och en av deltagarna beskriver sin utveckling inom 

området som ”Det var jobbigt i början men idag tar jag åt mig kritik på ett bra och moget sätt. 

Tänker på det och försöker vända det till min fördel. Det är ris och ros som gör att jag utvecklas.”. 

En annan deltagare beskriver det som att det var svårt i början att ta emot kritik. Men med 

erfarenhet så blir det lättare att vara mottaglig för den, och vända det till något positivt. Antingen 

utvecklas förhållningssättet eller kommunikationen. En av deltagarna uttrycker sig följande 

angående kritik:  

Jag tycker inte positiv kritik fungerar. Jag är inte i behov av att få beröm. Om det 

går bra så känner jag det. Om det är en positiv stämning och folk tycker det är 

roligt så ser man det ju i deras ansikten. Då vet man att man gör rätt, de är 

glada, arga, svettiga eller kör hårt. Då blir jag ju glad och peppad av det. Då blir 

det en högre grad av allmän pep inom gruppen. Bättre stämning. Negativ kritik 

riktad mot mig själv, jag efterfrågar alltid det. Säg till om någonting är svårt och 

jag menar det. Jag får det ibland. Jag ser alltid negativ kritik som en inlärning. 

Något jag kan göra bättre. Sen så bedömer jag alltid kritiken. Ibland är det de 

som kommer med kritiken som behöver anpassa sig. Men jag tar alltid till mig 

det. Det är en bra spegling av det som jag gör. 
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Även om kritiken som utdelas inte passar gäller det att visa att informationen tas emot för att 

skapa ett öppet forum. Alla deltagare anser att de tar emot kritik öppet men tar inte alltid åt sig, 

ibland ses det endast som en träning i att bedöma information. En annan deltagare beskriver sitt 

synsätt som följande: 

Ibland kan kritiken få en att tänka till, och ibland är det såhär: nu lär jag mig 

helt enkelt att ta emot ord från en person som inte är medveten vad han/hon 

håller på med. De kan vara förbannade eller besvikna, de fick inte vad de sökte 

ikväll. Finns flera olika personer som delar ut kritik. Dock så märker jag att ju 

mer observant och närvarande jag är mot en viss person så märker jag att 

individen blir klarare, mindre frustrerad och kritiken förändras beroende på hur 

jag beter mig mot personen. Det är en relation mellan det också, om jag t.ex. 

börjar streta emot, försöker skylla ifrån mig eller vägrar ta till mig någonting så 

kommer den personen mest troligt inte uppleva någon lycka genom att de nått 

fram utan de blir ännu mer frustrerade. Men om jag däremot bemöter individen 

och tar emot kritiken och kanske för en dialog om situationen, för jag kan ju 

faktiskt tycka tillbaks. Då brukar ofta kritiken ge någonting och mynna ut i 

positivt. 

All kritik är inte alltid konstruktiv kritik. Här utmärks vikten av att alltid ta emot kritik, även om 

man anser att den inte tillför någonting. Det kan utvecklas under samtalets gång för att till slut 

leda till något positivt för alla inblandade. 

Diskussion 

Resultatet av det insamlade materialet gav en bred bild av intervjudeltagarnas träningsvanor och 

motivationen till träning. Enligt SDT krävs det att tre grundläggande behov är uppfyllda innan 

handlingen anses fungera som en hälsosam funktion. Flera av intervjudeltagarna bestämmer själv 

och utformar sina träningspass, de uppskattar gemenskapen som uppstår vid träning vilket 

underlättar informationsspridningen av sin kunskap angående hälsosam träning. Dessutom anser 

majoriteten av deltagarna att målet med träning är träningen i sig, eller mål som är kopplad till den 

inre motivationen riktad mot hälsa. Dessa urskiljningar uppfyller kraven för basic need theory 
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inom SDT, de grundläggande behoven av kompetens, samhörighet och autonomi (Deci & Ryan, 

2002). 

Många studier angående instruktör-/coachens beteende har använt kvantitativa metoder (Amarose 

& Anderson-Butcher, 2006; Gillet, Vallerand, Amoura, & Baldes, 2010; Stebbings, Taylor, & 

Spray, 2015). Trots många fördelar med kvantitativ data, finns det även begränsningar. Kvalitativ 

data förklarar intervjudeltagarnas tankar, känslor och upplevelser riktad mot studiens syfte. Syftet 

med denna studie var att granska var och hur träningsinstruktörer finner sin träningsmotivation 

och undersöka vilket beteende de använder sig av för att motivera andra. Vilken 

motivationsorientering driver intervjudeltagarna i sin egen träning? Samt, vilket beteende avspeglas 

i deras instruktörsroll?  

Motivationsorientering  

Majoriteten av deltagare hade tydliga mål med sin träning. För vissa var dock träningen själva 

målet, känslan och harmonin som uppstår, koppla bort externa stressorer och ha roligt under 

tiden. Andra kunde integrera träningen med mål som motiveras genom inre motivation. Det 

innebär att regleringen kan likställas med individens eget beteende, värderingar och behov (Deci & 

Ryan, 2000a). I några fall var svaren tvetydiga och den huvudsakliga meningen var svår att tolka. 

Motivationsorienteringarna tolkades med hjälp av Deci och Ryans (1985) utförliga definiering av 

de tre motivationsorienteringarna. 

Fem av intervjudeltagarna visade en kontrollerande orientering inför träning. Denna orientering 

påverkas dels av inre motivation men även av extern motivation. Graden av uppfattat 

självbestämmande beror på hur man justerar yttre påverkan till att integrera med sitt eget beteende 

(Deci & Ryan, 2002). Deltagarna var mest fokuserade på externa mål och såg träningen som ett 

medel för att nå målet. De beskriver träningen som en vana, träningen är inte målet utan ett medel 

för att nå externa mål. Enligt Deci och Ryan (1985) känner de som har en kontrollerad orientering 

att de måste justera beteende beroende av omgivningen. 

Fyra av intervjudeltagarna ansågs uppfylla kraven för att klassas som autonomt orienterad inför 

träning. Dessa hade, tillsammans med de med kontrollerad orientering, externa mål att sträva mot. 

Skillnaden var att dessa såg handlingen som träningen är, som en del av målet. De har som 
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gemensamt mål att utvecklas för eget välmående, fysiskt och psykiskt. Träningen utförs för själva 

handlingen, inte endast för konsekvenser av handlingen. Träning är väl integrerat till deltagarens 

beteende och drivs därför av inre motivation inför handlingen (Deci & Ryan, 2008).  

En intervjudeltagare stod ut genom att själv anse sig ha negativ motivation. Deltagaren klassades 

som driven av ofrivillig orientering inför träningen. Ytterligare argument som uppkom under 

intervjun stärkte antagandet. Målet med träningen var känslan efter träning och konsekvenser av 

träning som t.ex. äta vad deltagaren vill samt av estetiska skäl. Regleringen av motivation och 

handlingen ansågs utföras av gammal vana. Beteendet kommer inte av inre motivation utan utförs 

endast för den externa belöningen, detta stämmer överens med beskrivningen av opersonlig 

orientering inom COT (Deci & Ryan, 1985). 

Beteende 

Mageau och Vallerands (2003) studie understryker vikten av relationen mellan coach och 

passdeltagare för att motivera och influera individen. För att på bästa sätt influeras och motiveras 

krävs det att individen känner en hög grad av autonomi i handlingen. Enligt Deci et al. (2008) 

uppmuntrar en coach med autonomt-stödjande beteende individen i uppbyggandet av motivation 

och perceptionen av självbestämmande. Motsatsen till autonomt-stödjande beteende är 

kontrollerande beteende som definieras som påtryckande av tankesätt, känslor och beteende i 

olika situationer (Magaeu & Vallerand, 2003). 

Antagandet innan studien var att intervjudeltagarna antingen skulle använda sig av autonomt-

stödjande beteende eller kontrollerande beteende vid gruppass. Samtliga deltagare uppfyllde till 

stor del kriterierna för att beteendet ska klassas som autonomt-stödjande. Alla ansåg att 

träningsmotivation är en viktig del för att utvecklas, dessutom uppskattade alla deltagare 

initiativtagande bland passdeltagare. Majoriteten av intervjudeltagarna var överens om att 

utveckling sker på passdeltagarnas villkor, man måste vilja utvecklas för att lyckas. Gemensamt för 

alla var även att de såg feedback som en kritisk del, både för utveckling och som motivator. 

Dessa egenskaper uppfyller kraven för att visa ett autonomt-stödjande beteende. En 

instruktör/coach ska förhindra egoism (skapa gemenskap), tillhandahålla individer med möjlighet 

till initiativtagande och självständighet (initiativ och utveckling) samt tillhandahålla kompetent 
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feedback (feedback) och erkänna individers känslor och perspektiv (gemenskap) (Mageau & 

Vallerand, 2003). Övriga krav uppfylldes inte av alla intervjudeltagare, däremot räcker det inte för 

att klassa dem som inte uppfyller kraven som att de uppvisar kontrollerande beteende. 

Alla intervjudeltagare uppfyller inte kraven att tillhandahålla valbara möjligheter inom 

begränsningar och regler (flexibilitet), och, tillhandahålla logik bakom uppgifter och begränsningar 

(kompetens). Tre av deltagarna uppfyllde samtliga krav som anges av Mageau och Vallerand 

(2003), två stycken med autonom motivationsorientering och deltagaren med ofrivillig 

motivationsorientering uppfyllde alla krav. Dessa är de äldsta intervjudeltagare. Intressanta 

frågeställningar inför framtida forskning kan vara att noggrannare undersöka om det finns ett 

samband mellan kraven och ålder samt om det finns samband mellan kraven som anges av Mageau 

och Vallerand (2003). 

Gemensamt för alla deltagare var även vikten av tränings- och kommunikationskompetens, detta är 

inte ett angivet krav inom teorin men kan antas vara en underliggande förutsättning. Metoden att 

intervjua instruktörerna/coacherna för att utvärdera deras beteende bör även ha kompletterats 

med synvinklar från passdeltagare som medverkat på gruppass. Detta för att ge en mångsidigare 

bild av verkligheten. Det är svårt att veta själv hur man uppfattas, därför bör även 

kompetensområdet hos instruktören vara en del av undersökningen. Alla deltagare ansåg att 

feedback är en kritisk del, detta hjälper att öka insikten om sitt eget beteende som 

instruktör/coach och utveckla förhållningssättet. 

Slutsats 

Träningsinstruktörerna/coacherna finner sin egen träningsmotivation först och främst genom 

delmål och träningsmål. Detta gäller i stort sett alla deltagare oavsett motivationsorientering. Ett 

undantag noteras av den som anses ha ofrivillig orientering. Övriga mål som anses noterbara bland 

deltagarna är önskan att utveckla hälsosam träning och strävan efter utmaning. 

Samtliga intervjudeltagare uppfyller kraven för att instruera genom ett autonomt-stödjande 

beteende till viss grad. Endast tre av totalt tio uppfyller samtliga krav som framställs av Mageau och 

Vallerand (2003). Noterbart är att dessa är studiens äldsta medverkande.  
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Reliabilitet och validitet 

Många faktorer kan ha påverkat resultatet. Faktorer som social önskvärdhet, deltagarnas självinsikt, 

egna motiv och olika definitioner hos intervjuledaren och deltagare. Att alla, trots olika 

motivationsorientering inför egen träning, ansågs instruera genom ett autonomt-stödjande 

beteende kan betyda att motivationsorienteringen inför träning är oviktigt. Resultatet kan även ha 

påverkas av att bara instruktören/coachen intervjuas, och inte passdeltagare. Tiden avsatt för 

intervjun kan även ha påverkat, det faktum att intervjufrågorna skickades ut i förväg kan bidra till 

att svaren är mer inövade och eventuellt inte stämmer. Olika gym har olika kulturer, antal 

utbildningar och gemenskap.  

Etiskt förhållningssätt 

Innan intervju utfördes skickades intervjuguiden ut till studiens deltagare för att förbereda dem på 

syftet med studien och visa intervjuns underlag. En kort beskrivning av teorin Self-determination 

theory gjordes för att deltagarna skulle förstå intervjufrågornas syfte bättre. Tillsammans med 

intervjuguiden bifogades en kort beskrivning av det etiska förhållningssättet före, under och efter 

intervjun (Bilaga 2) som följde Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Bilaga 1. 
Intervjuguide 

Egen träning 

Hur ser dina tränings vanor ut idag? 
– Hur mycket tränar du/vecka? (timmar el. dagar) 

Varför tränar du som du gör idag?  

Hur ser du på träningsmotivation? 

Har du i dagsläget något specifikt mål med träningen? 

Finns det något i dagsläget som hämmar din träning? 

Instruktör 

Vad gjorde dig intresserad av att bli en instruktör/coach? 

Varför instruerar du andra idag? 

Upplever du att du tillåts visa dina egenskaper? 

Hur ser du på upplägget av dina pass? 
– Finns det något du skulle vilja ändra på? (antal, tid på pass/dygnet) 

Ges du möjligheten att utvecklas som instruktör/coach? 

Hur gör du för att motivera medverkande (på passen)? 
– Fick/får du tips på eftertraktat beteende? (feedback-nerifrån, instruktion-uppifrån) 
– Har ditt tillvägagångssätt förändrats sen du började? (vad kan det bero på?) 

Upplever du kontroll och ansvar? (lyssnar medverkande på dig, gör de som du säger) 

Hur hanterar du kritik? (positiv och negativ) 

Under ett träningspass, tillåts de medverkande tid att lära sig träningsmomentet? 
– Om någon inte hinner med, hur hanterar du det? 

Uppskattar du självständighet och initiativtagande under dina pass? 
– Vad gör du för att uppmuntra det/Varför inte? 

Känner du igen dig hos de som medverkar på dina pass? 
– Tycker du att de utvecklas? 
– Jämför du individers framsteg? 
– Pressar du individer för att de ska utvecklas? Om JA, hur? 

Hur anser du att feedback ska utdelas? 

Ur instruktörs/coach synvinkel, var ser du dig om tio år? 



 

 

 

 

Vad anser du vara viktiga egenskaper hos en instruktör/coach? 



 

 

 

 

Bilaga 2. 
Etiskt förhållningssätt 

 Ditt deltagande i denna studie sker frivilligt och anonymt. Om du önskar avbryta intervjun 
är detta möjligt utan konsekvenser 

 Intervjun kommer att spelas in för att underlätta transkribering och analys av genomförd 
intervju. Meddelning av tillåtelse för inspelning kan göras genom epost eller vid 
intervjutillfälle. 

 Intervjumaterialet används endast i forskningssyfte och kommer att raderas efter avslutad 
studie. 

 Informationen du delar med dig kommer att presenteras anonymt, faktorer som kan leda 
till identifiering av deltagare kommer att uteslutas ur studien. 

 

 


