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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att öka förståelsen för den individuella upplevelsen av olika 

träningsmotiv. Tio kvinnor i åldrarna 21-54 år intervjuades. De frågeställningar som utgicks 

ifrån var vilka mål dessa individer hade med sin träning samt vilka upplevelser som var 

relaterade till valda mål och träningsbeteenden. Intervjusvaren tolkades med hjälp av teorin om 

självbestämmande. Resultatet visar att till synes likartade mål kan ha olika innebörd för olika 

individer. Detta skulle kunna relateras till dessa individers varierande medvetenhet om, och 

förhållningssätt till, omgivningens förväntningar och upplevda normer i samhället. En ökad 

medvetenhet om personliga värden skulle kunna öka möjligheterna till inre motivation och 

ökat välbefinnande. Fokus på inre motivation skulle också kunna öka uppmärksamheten på fler 

positiva effekter av träning, utöver målrelaterade resultat. Därför är det viktigt att i arbetet med 

att hjälpa individer att upprätthålla sunda och regelbundna träningsvanor fokusera på inre 

motivation och fördelarna med processen och inte enbart målet i sig. 

Nyckelord: motivation, träning, hälsa, välbefinnande, teorin om självbestämmande



 

 

 

 

Abstract 

The aim of this thesis was to increase the understanding of the individual experiences of 

exercise-related motives and behaviors. Ten women between the ages of 21-54 were 

interviewed. The questions were what kind of goals these individuals had with their exercise-

related behaviors and what experiences were related to these goals and behaviors. Self-

determination theory was used to interpret the answers from the interviews. The results show 

that seemingly uniform goals had different meanings among these women. This could be 

related to differences in these women’s ability to handle societal norms. Increased awareness of 

personal values could facilitate internal motivation and increased well-being. This could, in 

turn, contribute to increased focus on the many positive effects that exercise can bring about, 

above and beyond the results related to the main goal. Therefore, if the main purpose with the 

work of increasing people’s motivation to exercise is to improve the well-being of these 

individuals, it is important to focus on the internal regulation and the benefits related to the 

process and not just the goal itself. 

Keywords: motivation, exercise, health, well-being, self-determination theory  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Innehållsförteckning 

Träningsmotivation – en upplevelse ........................................................................................ 1 

     Self-determination theory  ................................................................................................. 1 

         Teorin om grundläggande behov ................................................................................... 1 

  Teorin om kognitiv utvärdering och teorin om organismintegrering .............................. 2 

  Teorin om orsaksorientering .......................................................................................... 3 

  Vad och varför – betydelsen av målinnehåll .................................................................... 3 

     Träningsmotivation  .......................................................................................................... 4  

     En god hälsa?  .................................................................................................................... 5  

     Syfte och frågeställningar ................................................................................................... 6         

Metod ..................................................................................................................................... 6 

     Informanter ....................................................................................................................... 6 

     Material  ............................................................................................................................ 6 

     Procedur  .......................................................................................................................... 6 

     Databehandling ................................................................................................................. 7 

Resultat och Analys ................................................................................................................ 8 

     Mål med träningen  ........................................................................................................... 8 

         Prestation ...................................................................................................................... 8  

         Kroppsform ................................................................................................................... 8  

         Hälsa ............................................................................................................................. 8  

         Ha kul ........................................................................................................................... 8 

      Upplevelser av träningsmotiv och träningsvanor ............................................................... 8 

         Att prioritera sig själv ..................................................................................................... 8  

         Balans ............................................................................................................................ 9  

         Att bli nöjd och tillfreds ............................................................................................... 10  

         Utveckling och utmaning ............................................................................................ 11   

         Betydelsen av andra människor .................................................................................... 11  

         Normer, förväntningar och måsten .............................................................................. 12  

      Analys ............................................................................................................................ 13 

Diskussion............................................................................................................................. 14  

      Målens betydelse för motivationen .................................................................................. 15  

      Normers och förväntningars betydelse för agerandet ....................................................... 16  

      Slutsatser......................................................................................................................... 17  

      Reliabilitet och Validitet ................................................................................................. 19  

      Etiska överväganden ....................................................................................................... 21  

      Framtida forskning .......................................................................................................... 21  

Referenser ............................................................................................................................ 22  



 

 

 

 

Bilaga 1 .....................................................................................................................................   

Bilaga 2 .....................................................................................................................................   

  



1 

 

 

 

Träningsmotivation – en upplevelse 

      Träning är viktigt för vår hälsa av flera orsaker. Regelbunden motion kan bl.a. förebygga 

utveckling av diabetes typ 2 och minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar (Ekelund, Franks, 

Sharp, Brage, & Wareham, 2007; Laaksonen et al., 2005). Förutom fysiologiska fördelar 
medför träning även positiva psykologiska effekter. Personer som tränar löper mindre risk att 

utveckla känslor av hopplöshet, depression och självmordsbenägenhet jämfört med personer 
som inte tränar (Taliaferro, Rienzo, Pigg, Miller, & Dodd, 2009). Träning har också visat sig 

förbättra känslan av self-efficacy, vilket inbegriper en individs antaganden om sin egen förmåga 

(Mcauley, Bane, Shannon, & Mihalko, 1995). Personer som har tränat regelbundet i mer än 
sex månader har uppvisat lägre nivåer av stress och högre nivåer av psykologiskt välbefinnande 

jämfört med personer som har tränat kortare tid än så (Maltby & Day, 2001). Träning medför 

därmed ett flertal positiva effekter. Dessa effekter varierar dock från person till person. Av 
genetiska orsaker svarar individer på träning på olika sätt (Timmons et al., 2010) och det finns 

t.o.m. indikationer på att träning kan medföra negativa konsekvenser i form av försämrade 

mätvärden (bl.a. insulin, blodtryck och kolesterol) för vissa individer (Bouchard et al., 2012). 
Det är dock oklart vad detta beror på. 

      Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) (2011) har tagit fram rekommendationer för 

fysisk aktivitet. För en vuxen person rekommenderas 150 minuters måttligt ansträngande 
aktivitet, alternativt 75 minuters högintensiv träning per vecka. Med ”måttligt ansträngande” 

menas att puls och andning ökar, som t.ex. vid rask promenad och med ”högintensiv” menas 
att puls och andning ska öka avsevärt, som t.ex. vid löpning. Antalet minuter ska fördelas på 

minst tre dagar/vecka och inte vara kortare än 10 minuter/tillfälle. Utöver detta bör också 

muskelstärkande aktiviteter utföras två ggr/vecka. Statistik från Statistiska Centralbyrån (2011) 
över motionsvanor bland Sveriges befolkning under 2011, visar att 65% av kvinnorna och 59% 

av männen äldre än 16 år motionerade minst två ggr i veckan. Detta betyder att 35% av 

kvinnorna och 41% av männen motionerar mindre än två gånger per vecka. Med utgångspunkt 
i YFA:s (2011) motionsrekommendationer finns det därför utrymme för förbättring vad gäller 

svenska befolkningens motionsvanor.  

      Personal inom ett flertal instanser, t.ex. hälso- och sjukvård och träningsanläggningar, 
arbetar med att främja individers träningsmotivation i syfte att stimulera dessa personers 

motionsvanor. Enligt Nationalencyklopedin (Öhman, 2013) är motivation en ”psykologisk 

term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål.” I 
ett flertal teorier beskrivs motivationens beståndsdelar och en av dessa är self-determination 

theory (Deci & Ryan, 2002). 

Self-determination Theory 

      Self-determination theory, eller på svenska teorin om självbestämmande, är en generell 

motivationsteori som har använts för att förklara människors beteenden inom en rad olika 
områden. Teorin har sin grund i ett antagande om att människan är en aktiv varelse med en 

inneboende strävan att utveckla en mer enhetlig bild av sig själv. Individen är i ett samspel med 

sin omgivning genom att denna antingen kan underlätta eller hämma individens utveckling. 
Teorin om självbestämmande består av fyra underteorier; teorin om grundläggande behov 

(TGB), teorin om kognitiv utvärdering (TKU), teorin om organismintegrering (TOI) och 

teorin om orsaksorientering (TOO) (Deci & Ryan, 2002).   
 

      Teorin om grundläggande behov. I TGB beskrivs tre grundläggande psykologiska 

behov, vilka har likvärdig betydelse för välbefinnandet (Deci & Ryan, 2002; Ryan & Connell, 
1989): 
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* Autonomi innebär att individen behöver känna att han eller hon agerar utifrån sina egna 

värderingar och behöver uppleva sig själv som katalysator till sitt beteende.  
* Samhörighet innebär att individen behöver uppleva kontakt, acceptans och trygghet i 

samvaron med andra. 

* Kompetens innebär att individen strävar efter utmaningar, som är rimliga i förhållande till de 
förmågor individen har.  

 

Om samtliga dessa behov tillgodoses bidrar det till ett ökat välbefinnande och omvänt ett 
försämrat välbefinnande om något eller flera av behoven undertrycks. Deci och Ryan (2002; 

Ryan & Deci, 2000a, s. 75) beskriver svårigheten med att klara oss utan att samtliga dessa 

behov har tillgodosetts, som jämförbart med att ”leva enbart på vatten och utan mat”  
 

       Teorin om kognitiv utvärdering och teorin om organismintegrering. En individs 

agerande kan ske genom en process av inre eller yttre motivation. När en individ utför ett 
beteende av egen vilja och om vederbörande upplever utövandet, i sig, förnöjsamt är detta ett 

resultat av inre motivation. Yttre motivation är istället när ett beteende utförs som ett medel 
för att uppnå något annat (Ryan & Deci, 2000b). I teorin om kognitiv utvärdering (TKU) 

respektive teorin om organismintegrering (TOI) beskrivs skillnaden mellan dessa typer av 

motivation.  
       I TKU beskrivs hur faktorer i omgivningen antingen kan främja eller hämma inre 

motivation. Främjande sker om upplevelsen av kompetens stärks samtidigt som individen 

utövar beteendet. Detta kan t.ex. ske när individen står inför lagom utmanande uppgifter eller 
får stärkande feedback. För att inre motivation ska kunna uppstå måste dels beteendet upplevas 

som intressant för individen i fråga och behoven av kompetens och autonomi måste också vara 

tillgodosedda. Individen måste uppleva sig behärska den uppgift han eller hon står inför och att 
vederbörande får vara självbestämmande i sitt agerande. Nedlåtande uttalanden och yttre 

kontroll kan omvänt verka hämmande för den inre motivationen (Ryan & Deci, 2000b).  

       De uppgifter som inte känns genuint intressanta för individen kan förklaras med hjälp av 
olika typer av yttre motivation, vilka beskrivs med hjälp av TOI. De olika typerna av reglering, 

eller motivationstyperna med andra ord, har att göra med hur väl styrningen av ett beteende 
har internaliserats och integrerats av individen. De olika motivationstyperna varierar i grad av 

autonomi och kontroll (Figur 1) (Deci & Ryan, 2008):  

 
* Icke-motivation innebär att individen helt saknar avsikter att utöva ett beteende och upplever 

sig inte själv vara orsak till beteendet.  

*Extern reglering är den typ av yttre motivation som förutom icke-motivation är minst 
autonom. Här utförs ett beteende för att uppfylla utifrån kommande krav eller få betingad 

belöning.  

*Introjicerad reglering förekommer när ett beteende utförs för att känna stolthet eller undvika 
känslor av skuld eller ångest. Beteendet kan anses vara styrt av betingad självkänsla.  

*Identifieringsreglering har att göra med att individen tagit till sig och accepterat värdet i 
beteendet. Ett beteende utförs då för att individen själv identifierar sig med detta värde (till 

skillnad från att göra något för att någon annan anser detta vara viktigt).  

*Integrerad reglering uppstår när värdet bakom beteendet helt har internaliserats och även 
integrerats med flera aspekter av individen (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000b).  

 

      Integrerad reglering har många likheter med inre motivation, men med den viktiga 
skillnaden att inre motivation innebär att beteendet i sig har ett värde för individen och 

integrerad reglering att beteendet utförs som ett sätt att uppnå ett annat mål (Ryan & Deci, 

2000b). En individ kan t.ex. träna för att han eller hon uppskattar träningen i sig (inre 
motivation) eller så kan vederbörande träna för att det känns viktigt att värna om hälsan eller 
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utseendet (integrerad reglering). Orsaken till varför en individ utför ett beteende kan förändras 

över tid och ett beteende kan därför börja av en anledning och fortgå av en annan. En individ 
kan t.ex. inleda ett beteende p.g.a. extern reglering, men efter tid uppskatta och internalisera 

beteendets värde i sig själv och därmed ändra motivationstyp. För att detta ska vara möjligt 

förutsätter det att individen inte upplever för hög grad av yttre kontroll vid utövandet av 
beteendet (Deci & Ryan, 2002). 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 1. Olika typer av reglering, som beskrivs genom TKU och TOI, placerade på ett 

kontinuum efter grad av internalisering hos individen.  
 

 
       Teorin om orsaksorientering. De faktorer i omgivningen som främjar eller 

undertrycker behoven av autonomi, kompetens och samhörighet samspelar med inre faktorer 

hos individen. I teorin om orsaksorientering (TOO) beskrivs individuella skillnader i reglering 
av beteendet, vilka en individ kan vara mer eller mindre benägen att tillämpa:  

* Kontrollerad riktning innebär som namnet antyder en dragning mot yttre kontrollerande och 

uppfattade krav kring hur vi bör agera (relaterat till extern och introjicerad reglering).  

* Autonom riktning innebär en tendens att styras av eget intresse och egna värderingar i sitt 
agerande (relaterat till inre motivation och integrerad reglering). 

* Opersonlig riktning innebär tendenser att agera ofrivilligt (relaterat till icke-motivation) (Deci 

& Ryan, 2002). 
       

      Vad och varför - betydelsen av målinnehåll. Med hjälp av TOI och TKU beskrivs i 

teorin om självbestämmande olika typer av regleringar för vårt beteende, d.v.s. varför vi agerar 
som vi gör. I teorin om självbestämmande beskrivs också vad som får oss att agera, d.v.s. målet 

med vårt beteende (Deci & Ryan, 2000). Mål kan klassificeras efter sitt målinnehåll, som 
antingen inre eller yttre (Kasser & Ryan, 1996). Yttre mål, som t.ex. ekonomisk framgång, 

beröm eller ett attraktivt utseende kännetecknas av att de måste bedömas och värderas av 

någon annan, medan inre mål, som t.ex. tillhörighet, hälsa eller självacceptans har ett värde i sig 
för individen och det behövs därmed varken beröm eller bekräftelse för att individen ska kunna 

känna värdet i dessa mål. Inre mål kan, i sin tur, också bidra till att behoven av autonomi, 

samhörighet och kompetens tillgodoses. Dessa olika typer av mål har, precis som de olika 
regleringstyperna, visat sig ha varierande betydelse för det psykologiska välbefinnandet. Kasser 

och Ryan (1996) har testat denna relation mellan olika målinnehåll och psykologiskt 

välbefinnande. Resultaten visar att inre mål har ett samband med högre grad av 
självförverkligande, positiv affekt och livslust till skillnad från yttre mål. Yttre målinnehåll 

visade sig istället korrelera med depression, ångest och narcissism.  
       Sheldon, Ryan, Deci och Kasser (2004) har i tre studier undersökt hur såväl 

Figur 1. Typer av reglering enligt TKU och TOI                                                     

                                                                     
                                                       Extern motivation                                               
 
    Inre                 Integrerad               Identifierings-                 Introjicerad                Extern          Icke- 
    motivation        reglering                 reglering                        reglering                    reglering       motivation 

 
                                           Autonom motivation                                Kontrollerad motivation 
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motivationstyp som målinnehåll relaterar till välbefinnandet. Såväl målinnehåll som 

motivationstyp antogs, oberoende av varandra, ha inverkan på välbefinnandet. Resultaten 
visade att kontrollerad motivation och yttre målinnehåll hade ett negativt samband med 

välbefinnandet, medan autonom motivation var förenat med välbefinnande i två av studierna 

och inre målinnehåll uppvisade ett samband med välbefinnande i en av studierna. Forskarna 
drog slutsatsen att individer som önskar öka sitt välbefinnande gör bäst i att fokusera på mål 

som innebär utveckling, kontakt och samverkan och på mål som har ett personligt värde och 

då framför mål som känns pressande (Sheldon et al., 2004). Dessa studier har utförts för att testa 
och förstå motivation på ett generellt plan och har därför inkluderat mål inom ett flertal olika 

livsområden. Träningsmotivation är ett av många områden som har studerats mer ingående. 

Träningsmotivation 

      Som inledningsvis har nämnts medför regelbunden träning ett flertal hälsorelaterade 

fördelar. Hälsorelaterade orsaker är dock endast ett exempel på vad som kan föranleda individer 

att träna. Fler exempel kan vara en önskan om att utveckla nya eller befintliga relationer, få 
bekräftelse, förbättra olika förmågor, lära sig något nytt eller förbättra/förändra utseendet 

(Sebire, Standage, & Vansteenkiste, 2008).   

      Träningsmotivation har studerats ur ett flertal perspektiv. Duncan, Hall, Wilson och Jenny 
(2010) har t.ex. undersökt hur typ av reglering för träning i enlighet med teorin om 

självbestämmande samverkar med frekvens, intensitet och varaktighet i träningsvanor. 
Resultatet visar att träningsfrekvens hos både kvinnor och män hade ett samband med 

integrerad reglering och identifieringsreglering, medan varaktigheten i träningen samverkade 

med integrerad reglering. Bland männen hade ingen av de olika regleringstyperna något 
signifikant samband med träningsintensitet, medan det för kvinnorna fanns ett samband mellan 

introjicerad reglering och intensitet i träningen. Detta indikerar att träningsintensiteten för 

kvinnorna i denna studie var förknippat med att undvika skam och skuld (Duncan et. al., 
2010). 

      Vartanian, Wharton och Green (2012) har undersökt sambandet mellan utseende- 

respektive hälsorelaterade motiv till träning och negativ kroppsuppfattning hos en grupp 
kvinnliga studenter. Resultaten visar att de kvinnor som uppgav utseenderelaterade motiv i 

högre grad uppvisade negativ kroppsuppfattning, medan hälsorelaterade motiv inte hade något 
samband med detta. 

      Segar, Sprujit-Metz och Nolen-Hoeksema (2006) har också studerat motiv till träning hos 

kvinnor och fann att de kvinnor som uppgav utseenderelaterade motiv tränade mindre än de 
kvinnor som uppgav andra motiv. De kvinnor som uppgav utseenderelaterade motiv hade även 

mer negativa tankar om sig själva och sin kropp under den tid de utövade träningen.  

      Sebire et. al. (2008) har undersökt hur olika målinnehåll till träning, men också typ av 
reglering för att nå dessa mål, inverkar på välbefinnandet. Resultatet visar att målinnehållet 

(inre eller yttre) i det relativt viktigaste målet hade betydelse för det psykologiska 

välbefinnandet, även efter att forskarna hade kontrollerat för regleringstyp till målet. Detta 
betyder att målinnehåll och typ av reglering, oberoende av varandra, har inverkan på det 

psykologiska välbefinnandet. Resultatet visar också att det inte behöver vara så att ett inre mål 

åtföljs av en autonom reglering. Enklare uttryckt: Att träna för att förbättra utseendet, vilket 
klassas som ett yttre mål, kan antingen utföras för att det är något individen själv värderar som 

viktigt (integrerad eller identifieringsreglering), som ett sätt att undvika skam och skuld eller för 
att behaga någon annan (introjicerad reglering eller extern reglering). Detta betyder att det 

skulle kunna vara fler faktorer utöver de utseenderelaterade motiven, i sig, som har betydelse 

för resultatet (Vartanian et al., 2012; Segar et al., 2006). Sebire et al. (2008) visade att typ av 
reglering hade ett större förklaringsvärde för välbefinnandet än målinnehållet. Detta skulle 

enligt forskarna kunna förklaras med att mål, per definition, är mer relaterade till tankar, medan 

motivationstyp snarare har att göra med känslor, vilket ger en mer naturlig koppling mellan 
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motivationstyp och välbefinnande. Med ledning av dessa resultat anser forskarna att personer 

som arbetar med att motivera andra både bör ta hänsyn till innehållet i målen, i sig, och typ av 
reglering gentemot dessa mål. Det har alltså inte bara betydelse för välbefinnandet att och hur 

en individ tränar, utan också vilka processer och mål som driver detta beteende. 

      Skillnaden mellan de olika externa regleringsprocesser beskrivna med hjälp av TOI är att 
de antingen är en funktion av utifrån kommande styrningar (kontrollerad motivation) eller av 

inifrån kommande regleringar (autonom motivation) (Deci & Ryan, 2002). Utseenderelaterade 

motiv skulle därmed kunna härstamma från egna värderingar (autonom motivation) eller av 
utifrån kommande krav eller uppfattningar om vad som är viktigt. Vad skulle då kunna vara 

exempel på utifrån kommande krav? Normer eller förväntningar från samhället eller den 

närmaste omgivningen är exempel på externa källor, som kan upplevas som inverkande på en 
individs beteende inom ett flertal områden. Steiner och Adair (1986, refererad i Thurfjell, 

2003) genomförde en undersökning för att identifiera unga tonårsflickor i riskzonen för att 

utveckla ätstörningar. De undersökte dessa flickors upplevelse av idealkvinnan så som hon 
värderades enligt samhället, samt hur hon värderades enligt flickorna själva. Svaren från 

intervjuerna indelades i två kategorier: Wise woman och Super woman. Det som skiljde dessa 
kategorier åt var huruvida flickorna hade förmåga att skilja på samhällets ideal och sina egna 

ideal. Det visade sig att de flickor som kunde reflektera över samhällets ideal, men också skilja 

dessa från sina egna ideal (Wise woman-svar) uppvisade färre ätstörningssymtom jämfört med 
de flickor som angav Super woman-svar, vilka innebar att samhällets och de egna idealen var 

desamma. Det verkar, med ledning av dessa resultat, som om individens förmåga att åtskilja 

samhällets normer från sina egna personliga värderingar kan ha betydelse för dess inverkan på 
beteendet och hälsan. 

  

En god hälsa?  
      En attraktiv utsida är en av flera faktorer som ofta förknippas med framgång i det 

västerländska samhället (Ryan 1993, citerad i Kasser & Ryan, 1996). Kan detta ha resulterat i 

en förväxling mellan att se bra ut och att må bra? En förhastad slutsats utifrån studier gjorda av 
Vartanian et al. (2012) och Segar et al. (2006) skulle kunna vara att hälsorelaterade motiv till 

träning skulle vara ”bättre” för vårt välbefinnande än utseenderelaterade motiv. En relevant 
fråga i sammanhanget är dock vad som menas med välbefinnande och en god hälsa? World 

Health Organization (WHO) presenterade 1948 följande definition: “Health is a state of 

complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 
infirmity” (s. 100). Efter den första internationella konferensen om hälsopromotion 1986 

gjordes ett förtydligande: 

To reach a state of complete physical, mental and social well-being, an individual or 

group must be able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to 
change or cope with the environment. Health is, therefore, seen as a resource for 

everyday life, not the objective of living. Health is a positive concept emphasizing 

social and personal resources, as well as physical capacities. Therefore, health 
promotion is not just the responsibility of the health sector, but goes beyond healthy 

life-styles to well-being. (WHO, 1986, s. 2). 

      Med andra ord kan WHO:s definition (1986) beskrivas som att hälsa handlar om att 
tillgodose behov, hitta utmaningar och samspela med omgivningen. Detta överensstämmer på 

många sätt med den beskrivning av faktorer nödvändiga för att individen ska fungera och må 

bra, som görs genom teorin om självbestämmande (Deci & Ryan, 2002). Hälsa är alltså ett 
samspel mellan såväl fysiologiska som psykologiska faktorer. WHO:s definition (1986) av hälsa 

innebär också att hälsa inte ska ses som ett mål i sig, utan snarare som ett medel för livet där 

välbefinnande innefattar fler aspekter än enbart en hälsosam livsstil. En god hälsa består enligt 
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denna definition av långt fler faktorer än att ha en viss kroppsvikt, kroppsform eller att träna ett 

bestämt antal dagar per vecka.  

Syfte och Frågeställningar 
      Syftet med detta examensarbete är att fördjupa kunskapen kring den individuella 

upplevelsen bakom olika träningsmål och –beteenden. Detta kan förhoppningsvis bidra till att 
underlätta arbetet med att motivera individer att träna på ett sätt som ökar hälsan och 

välbefinnandet. De frågeställningar som sökes besvaras är: 

 
* Vilka mål har dessa individer med sin träning?  

* Hur är deras upplevelse av träningsmotiv och träningsvanor?  

Metod 

Informanter 

      Informanterna var mellan 21 och 54 år (M = 35.9 år, SD = 12.9). Tre var studenter, en 

var mammaledig och övriga arbetande. En informant uppgav att hon medicinerade regelbundet 
p.g.a. en kronisk sjukdom. Sjukdomen inverkade på hennes träningsvanor genom att träningen 

fick anpassas efter vad kroppen för tillfället klarar av. En informant kunde p.g.a. tidigare 

utbrändhet inte träna för intensivt, eftersom detta blev för stressfyllt för kroppen. De 
träningsformer som informanterna ägnade sig åt varierade mellan gymträning, olika typer av 

gruppträningspass, yoga, promenader, ridning, simning, karate, hockey och längdskidåkning. 

Antalet träningspass varierade mellan 3-10 pass per vecka. 

Material 
      Vid intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 1). Frågorna i 

intervjuguiden utformades med syftet att få information kring informanternas tankar och 

känslor i relation till valda mål och träningsvanor, för att på så sätt kunna avgöra målinnehåll 
och regleringstyp med utgångspunkt i teorin om självbestämmande (Ryan & Deci, 2000a). 

Frågorna i intervjuguiden kategoriserades efter bakgrundsinformation, träningsvanor, 
målinnehåll och upplevelser.  

Procedur 
      Tio informanter rekryterades via annonsering på en träningsanläggning, samt denna 

anläggnings Facebook-sida. Via annonseringen informerades kort om ämnet för studien och 
frivilliga informanter ombads anmäla sitt intresse via mail. För att minska risken för att för få 

informanter skulle anmäla intresse lottades fem månadskort på träning och ett presentkort på 

massage ut. Information om denna utlottning angavs i annonsen. I annonseringen preciserades 
två urvalskriterier:  

 

* Informanterna skulle vara 20 år fyllda. 
* Informanterna skulle under de senaste sex månaderna ha tränat minst 2 ggr/vecka.  

 

      Det första urvalskriteriet gjordes för att exkludera de som fortfarande går grundskola eller 
gymnasium och därmed tränar p.g.a. deltagande i obligatoriska idrottslektioner. Målgruppen 

för studien är personer som ”av egen maskin” upprätthåller en vana av regelbunden träning, 
vilket också anknyter till det andra urvalskriteriet. Detta valdes med utgångspunkten ur Maltby 

och Days (2001) studie, som visar på skillnader i motivationstyp för personer som har tränat 

kortare respektive längre tid än sex månader. Efter fem dagars annonsering hade fjorton 
personer anmält intresse att delta. Av de 14 personer som hade anmält intresse att delta var 13 

kvinnor och därför inriktades studien mot enbart kvinnor. Då 10 informanter eftersträvades 
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kontaktades de 10 kvinnor, som först hade anmält intresse för vidare information samt 

avtalande av tid. Övriga placerades på reservlista och meddelades om detta. De personer som 
hade anmält intresse att delta i studien fick, via mail, ett dokument med mer utförlig 

information kring syftet med intervjun, samt instruktioner till två reflektionsuppgifter att göra 

innan intervjutillfället (Bilaga 2). Den information som gavs i dokumentet utformades med 
utgångspunkt i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informanterna informerades om att: 

 
* Deltagande i studien skedde på anonym och frivillig basis och informanterna var när som 

helst fria att avbryta intervjun, utan negativa konsekvenser. 

* Materialet skulle enbart användas av intervjuledaren i forskningssyfte.  
* Arbetet skulle komma att publiceras och därmed bli tillgängligt för vem som helst att ta del 

av.  

* De uppgifter som möjliggör identifiering av informanter skulle om nödvändigt uteslutas eller 
förändras för att garantera utlovad anonymitet.  

 
      Informanterna informerades också om att intervjun, efter deras medgivande, skulle komma 

att spelas in på diktafon och att detta material skulle förvaras på ett säkert sätt. Ungefärlig 

tidsåtgång för intervjun angavs, samt kontaktuppgifter till intervjuledaren.  
       De uppgifter som tilldelades informanterna innefattade att dels reflektera över tankar och 

känslor före, under och efter ett träningspass, samt eventuella mål med sin träning. För att 

stimulera tankeprocessen kring eventuell målformulering gavs förslag på olika typer av mål 
hämtade från Goal Content of Exercise Questionnaire (GCEQ), vilket har använts i ett flertal 

studier om målinnehåll och träningsvanor (Sebire et. al., 2008). Tid för intervju bokades på 

tider som passade informanterna inom en period av två veckor från deras intresseanmälan. 
      En provintervju genomfördes innan ordinarie intervjuer påbörjades. Den informant som 

deltog i provintervjun var en bekant till intervjuledaren som uppfyllde urvalskriterierna för 

studien. Resultatet av provintervjun användes enbart för att göra mindre justeringar av 
intervjuguiden och har därmed inte inkluderats i det huvudsakliga resultatet i detta arbete. 

      Intervjuerna genomfördes i en konferenslokal på en träningsanläggning. Vid intervjuns 
början kontrollerades att informanterna hade fått avsett dokument med information och 

reflektionsuppgifter. Informanterna gavs möjlighet att ställa frågor såväl innan som efter 

intervjun. Innan intervjun inleddes tillfrågades informanterna om deras godkännande av 
inspelning med diktafon och de påmindes återigen om att de när som helst kunde avbryta 

intervjun utan negativa konsekvenser och att de inte heller behövde svara på alla frågor. 
Intervjuerna bandades med hjälp av diktafon samt mobiltelefon. Anledningen till att dubbla 
inspelningskällor användes var att minska risken för förlorad data p.g.a. eventuella tekniska fel. 
Efter avslutad intervju informerades om när och hur utlottning av träningskort och presentkort 

skulle komma att ske. Informanterna tillfrågades också om de önskade information om arbetets 
publicering när så blir aktuellt.     

Databehandling 
      Intervjuerna transkriberades med sekreterarstil och analyserades med hjälp av en 

kombination av schablonanalys och tematisk innehållsanalys (Howitt, 2010). Detta innebär att 
analysen inledningsvis utgick från i förväg konstruerade teman, som hade skapats utifrån 

frågeställningarna i arbetet. Därefter lästes intervjumaterialet igenom och de meningar som 
bedömdes relevanta för respektive tema kodades och kategoriserades i underkategorier till 

respektive tema. 
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Resultat och analys 

Mål med träningen 

      Prestation. Exempel på prestationsmål som beskrevs i intervjuerna var att klara ett 

bestämt antal repetitioner eller att kunna lyfta en bestämd vikt i en specifik övning. Andra mål 

som nämndes var att kunna genomföra ett träningspass med en viss intensitet, att lära sig en ny 
träningsform eller uppnå svart bälte i karate. 

 

      Kroppsform. Åtta informanter nämnde någon form av kroppsrelaterat mål med sin 
träning. Denna typ av mål innefattade antingen en önskan om att minska i vikt, förändra sin 

kroppsform eller bibehålla nuvarande form. Målen definierades antingen med hjälp av specifika 
viktmål eller genom en mer odefinierbar strävan efter att bli mindre, fastare eller smidigare. 

 

      Hälsa. De hälsorelaterade mål som nämndes i intervjuerna var knutna till fysiologiska 
aspekter, men också till en mer generell strävan efter att ”må bra”. Tydligt märkbara effekter i 

form av ökad styrka och ork var i fokus ”Jag vill att kroppen ska vara stark, orka, vara pigg, 

inte behöva vara en så’n som sitter och har ont i ryggen, liksom att den ska orka och inte... 
klappa ihop”. En annan informant berättade ” Jag måste lyfta vinterdäcken själv. . .  jag måste 

skotta, jag måste ha ork, det är därför jag är här”. Mer ”osynliga” hälsoeffekter som exempelvis 

förbättrade blodvärden eller blodtryck nämndes endast av två informanter och föreföll då 
snarare betraktas som en bonus än ett grundläggande syfte med träningsvanorna. För en av 

informanterna var träningen ett sätt att förebygga och hantera befintlig sjukdom. En annan 
informant liknande träningen vid vitaminer. Hon beskrev att hon tidigare i livet hade gått 

igenom en tuff period och beskrev träningens betydande effekt för vägen tillbaka från denna 

period. Hon beskrev hur träningen numera fungerar som ”insulin för en diabetiker”. 
 

      Ha kul. Att ha kul och uppleva glädje var ett starkt motiv för merparten av 

informanterna. Glädjen var något de kunde känna såväl inför, under som efter ett träningspass 
och var för de flesta också styrande vid val av träningsform: 

Jag har aldrig hittat någonting som ger mig både visst mått av styrketräning, kan man väl 
säga, och kondition och den här glädjen som dansen ger, att väva ihop alla dem, om man 

nu vill, ja - verkligen kalla det rörelseglädje, för det känns ju inte som träning, det känns ju 

inte som att man har stått där och kört jättehårt en timme. Nej jag har inte hittat 
någonting som slår det faktiskt.   

Den träningsglädje som beskrevs, skulle på många sätt kunna liknas med en slags eufori. En av 
informanterna beskrev upplevelsen av sitt första träningspass på anläggningen:  

Den här glädjen av att få röra hela kroppen, tillsammans med andra, det var bara huge! 

Alltså jag var rörd... för att då tänkte man att man har missat det här i alla år. . . . Det var 

en häftig känsla!  

Upplevelser av träningsmotiv och träningsvanor  
      Att prioritera sig själv. Flera informanter beskrev fördelningen av tid som en 

viktig aspekt vid upprätthållandet av önskade träningsvanor. I detta resonemang 

inbegreps också hur denna tid prioriterades. De informanter som förklarade sig nöjda 
med sina träningsvanor hade det gemensamt att träningen var något som prioriterades 

högt. Träningen beskrevs som ett sätt att göra något för sig själv och som en självklar del 

av livet: 
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Om jag får en ledig dag och så får jag göra vad jag vill så finns ju alltid träning med 

där, så jag ser ju inte det som något, någonting jag måste göra utan någonting som 
jag vill göra och som alltid ska finnas där. 

      Träningen var också ett sätt att ta hand om och prioritera sig själv, såväl fysiskt, psykiskt 
som själsligt ”Träningsglädje finns ju alltid, man känner att det är roligt att göra det, men för 

mig är det ju främst för att rensa hjärnan och att bygga upp kroppen.” En annan informant 

beskrev det så här ”Jag avstår inte, det är mitt [sic] heliga timme, min oas kan man säga, från allt 
ansvar och vardagliga förpliktelser som inte alls är superroliga, så att, det är heliga timmen.” En 

av informanterna reflekterade över hur hennes förhållande till träning hade förändrats över tid, 

från att inledningsvis mestadels ha handlat om att förändra utseende och vikt till att idag handla 
om att ta hand om sig själv och sin hälsa:  

Jag tänker på de här idealen som jag läser i tidningarna, att jag blir nästan lite arg när 
jag tänker på såna saker, just försöker motarbeta och verkligen inte falla för trycket, 

du vet att man ska t.ex. ha, ’du ska ha långa smala muskler’, ’du ska ha... du ska träna 

si eller så’, ’du ska försöka se ut’... Det är så lätt när man läser sådana tidningar att 
man ändå snappar upp såna saker, att det blir sånt som pushar istället för hälsa . . . . 

Jag tycker det är kul att det har blivit sån förändring att man går ifrån, att man 
släpper på såna saker att man kan liksom bara strunta i det och hitta sunda 

träningsformer och träna för sin egen skull. 

      Träningens stärkande effekt beskrevs av flera informanter också ha positiv inverkan på den 

mentala styrkan. För en av informanterna hade en viktig insikt varit att se sin egen möjlighet 

att påverka sin tillvaro och sitt mående genom kraften i att sätta mål, agera efter och nå dessa 
mål ”Att tänka någonting och göra det och titta på ett resultat och göra det igen och att göra 

det, liksom inte en gång, utan att göra det som en del av sin vardag, att få göra det, 

handlingskraften där.” En annan informant berättade om en tidigare tuff period i livet och 
träningens betydelse under denna tid: 

Jag fick en paus från mig själv när jag hade det som jobbigast och det var ju faktiskt 
räddningen tror jag, få den här bubblan, vara någon annanstans, plus att man, det är 

mycket mental träning, det är mycket mental styrka . . . . Det handlar om att liksom, 
empowering . . . att stärka sig själv, ge sig själv kraft och jag hanterar saker helt annorlunda 

idag. 

      Det som också var kännetecknande för de informanter som beskrev träningen som ett sätt 

att prioritera och ta hand om sig själv var att de var lyhörda gentemot sig själva vid val av 

träningsform, intensitet eller övrigt upplägg. En av informanterna tillfrågades om hur hon visste 
att hon var på rätt väg i förhållande till sitt syfte med träningen: 

Det tycker jag man känner, det här är inte min grej, det här passar inte mig, min kropp 
eller så här. Jag känner då så i alla fall att det här är jättetråkigt, det känns inte roligt, kan 

jag göra någonting annat som känns bättre för mig eller min kropp. Alla är vi ju olika 

individer. 

      Flera informanter beskrev sitt sätt att hantera tillfälliga motivationssvackor genom att 

fortsätta träna, men med lägre krav på intensitet och antal pass. De valde också under dessa 
svackor i större utsträckning de pass de tyckte allra bäst om. 

 
      Balans. Träningen beskrevs av flera informanter ha utvecklats till ett grundläggande behov 

och den beskrevs på många sätt ha en balanserande effekt på såväl humör som energinivå. 

Ökad irritation, stress, trötthet och rastlöshet beskrevs av flera informanter som konsekvenser 
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av utebliven träning.  

      De balanserande effekterna beskrevs fungera på flera sätt, där ett av dessa var att de genom 
träningen kunde se och förstå sig själv ur ett helhetsperspektiv ”Kommer jag hit och tränar, då 

äter jag också bättre, det hänger som ihop och då mår jag bättre och då värderar jag mig själv 

på ett annat sätt.” Träningen beskrevs ge ökade möjligheter att känna efter och känna in sin 
kropp ”Det ger nog mig någon integration som att behålla kontakten inne i kroppen med mig. 

En stressreducerare, definitivt och en... skapandet av ett flöde och en närvaro” En annan 

informant likande träningen vid meditation:  

Styrka och glädje och balans och välbefinnande och så det här fokuset att hjärnan inte 

fladdrar åt alla håll, utan man går in och andas . . . alltså, ja, man är ett liksom, just det här 
60 minuter av bara meditation på något sätt, jag och min kropp. 

      Den balanserande effekten handlade också om en balans mellan aktiveringen av kroppen i 
förhållande till tanken, där den fysiska aktiveringen som träningen innebar beskrevs ge 

möjligheter till mental vila ”Speciellt om man går på ledarledda saker, då kan man ju bara 

stänga av huvudet och låta kroppen vara med istället för som på jobbet, där man ska ha 
huvudet med sig hela tiden.” Dessa olika typer av balanserande effekter resulterade i en 

effektivare stresshantering och känsla av avkoppling ”Jag tänker inte alls på vad jag gör den där 
en, en och en halv timman utan bara flyter med och det, det ger mig total avkoppling, jag är 

bara fokuserad på att följa.” 

 
      Att bli nöjd och tillfreds. En beskrivning som förekom hos flera informanter med 

kroppsformsrelaterade mål var hur detta mål var förenat med en strävan efter att bli tillfreds. 

Målet beskrevs handla om en strävan efter att förena en inre bild eller uppfattning av sig själv 
med den bild som möter dem i spegeln ”Känslan jag har på insidan vill jag ju ska spegla 

utsidan, det ska vara en synk där.” Detta verkade för några informanter vara kopplat till en 

strävan tillbaka till ett tidigare tillstånd, där de hade upplevt denna känsla av att vara tillfreds 
med sig själv, medan det för andra handlade om en strävan byggd på en föreställning om vad 

detta mål, i sin tur, skulle kunna medföra. En av informanterna svarade på frågan vad det skulle 
innebära för henne att nå sitt mål ”Jag skulle tycka om mig själv, jättemycket mer tror jag, och 

må bra alltså, trivas med livet.” En annan informant svarade:  

Någonstans har jag målat upp en bild av att om jag når mitt mål, så kommer jag liksom att 

känna mig snygg och jag kommer dessutom må bra och liksom, förhoppningsvis känna 

mig stark och jag, på något vis inbillar jag mig att allt ska bli så himla bra, vilket jag inser är 
lite orealistiskt. 

      Kroppsformsmålet och strävan efter att bli tillfreds beskrevs också vara relaterat till en sorts 
frigörelse, där förändringen av kroppen var förenad med att också öka rörligheten och den 

generella energinivån. Därigenom ökade friheten och möjligheterna att göra nästintill vad de 

ville och när de ville. En informant beskrev sitt mål så här: 

En smidig dansarkropp som kan göra, inte vad som helst, men nej jag vill, det är bara 

känslan. Jag fokuserar inte lika mycket idag på om jag väger 58 kilo eller 68 kilo, det är ju 
lite oväsentligt, det är känslan, för jag tror ändå att de där kilona spelar mindre roll . . . det 

är något sorts inre välbefinnande som är mycket viktigare. 

      Kroppsformsmålet som en sorts frigörelse var också förenat med att därigenom också få 

mer ork att uppfylla andra mål i livet, som på olika sätt ställer krav på fysiken. Strävan efter att 
vara tillfreds kan därför inte enbart beskrivas handla om ett sätt att bli tillfreds med sin egen 

kropp och hur den ser ut, utan också vad vederbörande upplever sig kunna göra i sin kropp 

och då som en del i en övergripande tillfredsställelse med livet som helhet. 
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     Utveckling och utmaning. Flera informanter beskrev tillfredsställelsen i att se sig själva 
utvecklas i sin träning. Vikten av att utvecklas hade för några av informanterna betydelse p.g.a. 

de sporter de utövade och den konkurrens som där rådde. En informant, som ägnade sig åt 

tävlingsidrott beskrev hur hon under senare år hade hittat glädjen med styrketräning just för att 
konkurrensen i sporten hade ökat ”Då blir det som en annan grej för då måste man verkligen 

träna för att kunna konkurrera med de andra. Det är som första gången det har ändrats att jag 

har blivit motiverad till att bli starkare och sådär.” 
      De flesta informanter beskrev en strävan efter förbättring och utveckling i någon form, 

som ett medel för att orka göra fler saker i livet överlag, men också för den glädje och den 

motivationskick som förknippades med att se resultat:  

Jag tycker det är jätteroligt när man vet att man har tränat, jag vet inte hur länge och att 

man då till slut så orkar man en chin och det känns som, då känns det bara som så... bra 
typ, att man har uppnått någonting. Man blir nöjd. 

      För flera informanter beskrevs användandet av mål som ett sätt att sporra och utmana sig 
själv, snarare än en strävan efter målen i sig ”Nu har jag satt upp ett par mindre mål såhär, att 

det här ska jag fixa och så här många kilo och... och det är ju ganska roligt, då blir det roligare 
helt klart.”  

      Att nå sina mål beskrevs också medföra en mentalt stärkande effekt genom att se sin 

möjlighet att påverka i tillvaron ”Den positiva känslan av att faktiskt kunna påverka själv, att 
vara den som planerar och deltar och njuter av resultat och sådär. Det känns som en härlig kraft 

för mig.”  

 
      Betydelsen av andra människor. Den träningsglädje som beskrevs var för några 

informanter förknippad med gemenskapen och den positiva känsla det medförde att träna 

tillsammans med andra. Dessa informanter tränade också främst gruppass eller lagidrott. 
Träningen beskrevs av flera informanter också ha medfört ett utökat socialt nätverk, trots att 

det inte hade varit något de medvetet hade strävat efter. 
      Vikten av att få stöd och support från andra beskrevs också i intervjuerna. Några 

informanter beskrev hur de behövde och ville ha någon som både pushade dem att ta i det lilla 

extra, men också fanns där för att berömma dem när det hade gått bra. En informant beskrev 
sin sambos betydelse för hennes träningsvanor:  

Utan honom hade jag inte tränat så mycket och jag hade inte tränat så hårt . . . . Jag tror 
att jag har en bit kvar innan jag lyckas motivera mig själv, jag måste ha honom som lite 

starthjälp.  

      Att få bekräftelse och stöd av träningsanläggningens instruktörer beskrevs av några 

informanter vara en bidragande orsak till träningsglädjen och motivationen ”Att få det här 

glada fejset framför dig som uppmuntrar dig och säger ’Bra jobbat!’, det är också viktigt att få 
bekräftelse och sådär” Samma informant beskrev hur instruktörerna gav en sorts kontakt, som 

hon inte hade upplevt på andra gym ”De jobbar, de är otroligt serviceminded, de jobbar och 

lär sig namn. . . alltså de, de binder fast en.” En annan informant sade:  

Supporten man får när man tränar här då, träffa engagerade tränare, det ger ju också 
jättemycket. Jag tror inte jag skulle klarat det på egen hand. . . . Det känns viktigt och att 

man har ett ställe man kan gå till där man vet att man kan få det. 

      Några informanter beskrev också hur träningen tidigare hade varit eller fortfarande var 

förknippad med en viss osäkerhet eller rädsla. Denna känsla handlade dels om rädslan över att 

bli uttittad och inte bli accepterad som de är, men också en rädsla för att göra fel eller att inte 
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orka. I detta sammanhang hade stödet av andra, antingen instruktörer, närstående eller 

gemenskapen med andra tränande, varit betydande för att ta sig igenom denna osäkerhet. 
  

     Normer, förväntningar och måsten. Normer, ideal och förväntningar från 

omgivningen beskrevs på olika sätt inverka på träningsvanorna och de satta målen. För en av 
informanterna beskrevs träningen delvis fungera som en normkritisk strävan efter 

självständighet ”Jag tycker att varför ska inte tjejer kunna vara starka, varför ska vi vara små 

fjantiga varelser, liksom jag... jag vill vara stark, jag vill orka saker själv.” För andra informanter 
inverkade normer mer direkt på värderingar och strävanden:  

För mig är det ganska viktigt att ha typ en, ja, men ’fit’ kropp. . . . Jag tror bara att det blir 
lättare ifall att man, man passar in. . . Jag blir nog mer påverkad än vad jag tror egentligen 

av alla tidningar. 

En informant beskrev ett mer ambivalent förhållningssätt till ett av sina träningsmål:  

Det går emot mina principer, men det är ju liksom den här som sitter, man är ju liksom 
matad från tidigt att utseende, utseende, utseende, så även att jag vet att, jag tycker inte att 

det är en bra norm, men den påverkar ju mig ändå liksom. . . . Jag vill inte bry mig, jag 
jobbar för att inte bry mig så hårt om fettprocent och sådär exakta, att det ska vara det som 

är det viktiga, men någonstans så är det ju fortfarande viktigt för mig. Jag trivs bättre om 

jag liksom är deffad och i det skicket – tyvärr! Så handen på hjärtat så är det ju ett mål, 
men jag vill inte att det ska vara ett mål. . . . Det kräver så mycket och det känns också så 

onödigt på något sätt... att det ska ha, två kilo spelar ju egentligen ingen som helst roll för 

mitt välbefinnande. 

      Två informanter uttryckte någon form av motvilja gentemot träningen. Båda dessa 

personer använde sig också av ordet ”lat” i samband med beskrivningen av denna motvilja. En 
av dessa berättade: 

Det är ju rätt så roligt och så när man kommer hit, men samtidigt är det ju ett nödvändigt 
ont om man ska må, om kroppen ska hålla och man ska hålla vikten ungefär eller t.o.m. gå 

ner, då måste man ju röra sig, det är ju bara så enkelt, så det är någon hatkärlek där. 

      Den andra informanten beskrev hur hon hela sitt liv hade avskytt sport. Träningen 

beskrevs som ett måste och hon berättade om sina svårigheter att känna träningsmotivation 
”För mig är inte styrketräning rekreation utan det är nödvändigt för mig för att det är nyttigt.” 

Hon beskrev hur hon under dagar, då hon hade känt sig extra motvillig till träningen också lätt 

hade hamnat i destruktiva och ”extremt negativa tankegångar” Samma person beskrev också 
sin passion för ridning så här:  

Det är roligt, jag gör det gärna och det gör ingenting att det är jobbigt eller att det liksom 
är svettigt för jag tycker ändå att, att det är så himla roligt i grund och botten, men det är 

aldrig en känsla jag lyckats överföra på någon annan sport, någonsin, så det är... därför 

tränar jag på gym för att jag måste. 

Den ridning hon ägnade sig åt idag beskrevs enligt henne inte vara tillräckligt intensiv för att 

räknas som fullgod träning.  
      En informant beskrev en inre konflikt mellan egna värderingar i relation till träning kontra 

värderingar om träning från personer i sin omgivning. Träningen beskrevs av henne som något 
hon älskade att göra och som något betydande för hennes välbefinnande. För några personer i 

hennes omgivning sågs träning snarare som något som görs i syfte att förbättra utseendet. Detta 

resulterade i svårigheter att argumentera och stå upp för sitt behov i relation till dessa personer. 
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Arbetet beskrevs också ta tid i anspråk, vilket inverkade på träningsvanorna. Hon beskrev sin 

frustration över detta:  

Jag blir nog irriterad för att min tid inte är min tid. Jag styr inte riktigt över den på det sätt 

som jag skulle vilja och där tycker jag att det här med att vara ego, att vara egocentrisk, blir 
lite missriktat. 

      Träningsvanorna reglerades därmed inte enbart av informanternas personliga värderingar 
och förväntningar i relation till träning, utan också av värderingar och förväntningar i relation 

till andra aspekter av livet. Personer i omgivningen och deras värderingar, men också åtaganden 

i andra livsområden, som t.ex. arbetet, hade också betydelse för hur träningen prioriterades. 
       

Analys 
      Flera informanter beskrev vikten av att själv få bestämma och styra över sina träningsvanor, 

den positiva upplevelsen av gemenskap och tillhörighet i samband med mötet med andra 

tränande och instruktörer, men också vikten av att se och känna att de tar sig framåt och 
utvecklas i sin träning. Detta stämmer överens med de grundläggande psykologiska behov av 

autonomi, samhörighet och kompetens som beskrivs i TGB (Deci & Ryan, 2002). I teorin 

beskrivs dessa behovs betydelse för utvecklingen av inre motivation och för att främja det 
psykologiska välbefinnandet. De flesta informanter beskrev också sin relation till träning på ett 

sätt som skulle kunna förklaras som autonom motivation. Träningen beskrevs som något de gör 
för att de själva vill och tycker är viktigt och dessa informanter refererade också till träningen 

som något som bidrar till ökat välbefinnande.  

      I teorin om självbestämmande beskrivs olika typer av mål och dess inverkan på 
välbefinnandet. Precis som inledningsvis antogs hade informanterna flera mål med sin träning, 

vilka också hade varierande betydelse för träningsvanorna och välbefinnandet. Några 

informanter beskrev specifika och mätbara mål, som t.ex. ett bestämt viktmål, medan det för 
andra snarare handlade om en övergripande strävan utan konkret slutdestination, som t.ex. att 

träna för att må bra. De olika målen hade varierande prioritet och merparten av informanterna 

beskrev ett övergripande mål eller syfte med sin träning kombinerat med några specifika, 
mindre mål. De övergripande strävandena (t.ex. att stärka sig själv för att orka för livet eller att 

ha kul) tedde sig på många sätt som inre mål drivna av autonoma motivationsprocesser (Ryan 
& Deci, 2000b). Det främsta målet verkade också vara det som hade störst inverkan på 

kvinnornas motivation till träning och de upplevelser de beskrev i relation till denna, vilket 

stämmer överens med tidigare studier inom området (Sebire et al., 2008). Till synes likartade 
mål hade varierande betydelse bland informanterna. Att gå ner i vikt eller förändra sin 

kroppsform var ett mål som beskrevs av flera informanter. Detta mål beskrevs av flera 

informanter på ett eller annat sätt handla om att bli tillfreds med sig själv. Detta mål skulle dock 
både kunna klassificeras som ett yttre och ett inre mål. Det hela avgörs av var denna känsla av 

att inte vara tillfreds i nuläget härstammar ifrån. Handlar det om en önskan att bli tillfreds för 

att duga inför andra kan målet klassificeras som ett yttre mål. Handlar det istället om en önskan 
att bli tillfreds för sin egen skull kan det istället klassificeras som ett inre mål. De 

regleringsprocesser som förekom i relation till detta mål var också svårbestämda. Det var i vissa 

fall svårt att avgöra om målet var ett självbestämt mål eller något som upplevdes som ett utifrån 
kommande krav. Detta skulle kunna bero på att det inte nödvändigtvis var helt tydligt för 

informanterna själva heller.  
      Inverkan av normer och upplevda förväntningar från samhället och den närmaste 

omgivningen beskrevs på olika sätt ha betydelse för träningsvanorna och de valda målen. 

Kroppsformsmålen beskrevs av vissa informanter härstamma från upplevda normer om vikten 
av att vara smal och snygg förmedlade av veckotidningar, som framhöll träning som ett medel 

för detta snarare än ett sätt att ta hand om sig själv. Detta skulle kunna klassificeras som 
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introjicerad reglering. För andra informanter med kroppsformsmål var detta mål istället förenat 

med att prioritera och ta hand om sig själv och kunde därmed istället antas vara reglerat av 
antingen inre motivation eller integrerad reglering (Deci & Ryan, 2000). Att leva upp till 

normer och förväntningar var inte enbart förknippat med kroppsformsrelaterade mål, utan 

förekom också i samband med hälsorelaterade motiv. Träningen verkade heller inte enbart 
styras av regleringar och mål relaterade till just detta område i livet, utan även till regleringar 

och värderingar relaterade till andra livsområden. Vikten av att leva upp till förväntningar i 

andra sammanhang beskrevs av några informanter som konkurrerande med viljan och behovet 
av att prioritera och värdesätta sig själv och sina behov. 

      Precis som Maltby och Day (2001) teoretiserade verkar motivationen till träning kunna 

förändras över tid, från att inledas av extern, kontrollerad reglering till att med tiden övergå till 
mer autonoma motivationsformer. Flera informanter beskrev hur de inledningsvis inte hade 

känt något intresse av att träna, upplevt rädsla inför att börja på gym eller hur de till en början 

mestadels hade tränat av utseenderelaterade orsaker. Dessa personer beskrev också hur 
motivationen och förhållningssättet till träningen hade förändrats över tid till att idag vara något 

de uppskattar, längtar efter och känner glädje av. 
      Inledningsvis nämndes betydelsen av de processer och mål som reglerar våra träningsvanor, 

utöver vikten av att vi tränar eller hur detta görs. Efter genomförda intervjuer skulle ytterligare 

två aspekter kunna tilläggas som viktiga att ta hänsyn till i sammanhanget: För vem utförs 
träningen? och vilken funktion fyller målen? 

 Diskussion 

     Många studier kring ämnet träningsmotivation är av kvantitativ art. Data från 

korrelationsstudier är värdefulla på så sätt att de kan ge tydliga och mätbara resultat avseende 

samband mellan olika faktorer. Användning av standardiserade formulär kan möjliggöra resultat 
som tar hänsyn till såväl medvetna som omedvetna faktorer, vilket också är en fördel i 

sammanhanget.  

      Kvantitativa data har, trots många fördelar, också begränsningar. Denna typ av data ger 
liten eller ingen information om tankar, känslor och upplevelser förenade med olika mål. De 

studier som hittills har refererats till har till största delen berört samband mellan olika typer av 

målinnehåll, regleringstyper och dess konsekvenser. Intressant för sammanhanget hade varit en 
ökad förståelse för de tankar och känslor, som leder fram till formandet av olika träningsmål, 

samt till de beteenden som relaterar till dessa mål. Samma typ av mål kan ha varierande 
betydelse för individer. Viktkontroll är ett exempel på ett tvetydigt mål, eftersom det både 

skulle kunna kvalificera sig som ett utseenderelaterat- och ett hälsorelaterat motiv (Segar et al., 

2006). Det är också möjligt att individer kan ha flera mål med sin träning och att dessa mål, i 
sin tur, kan påverka individen på olika sätt. En ökad förståelse för motivationens komplexa 

karaktär skulle förhoppningsvis kunna ge ökade möjligheter att hjälpa individer hitta 

individanpassade och sunda träningsvanor, som gör gott för såväl insida som utsida. Med 
bakgrund i detta gjordes i detta arbete kvalitativa intervjuer. För att sammanfatta resultatet av 

genomförda intervjuer kan de antaganden som inledningsvis gjordes om att ett och samma mål 

kan ha olika innebörd för olika individer och att flera mål med träningen kan inverka på 
motivationen på olika sätt bekräftas. Detta stärker hypotesen om vikten av att individanpassa 

arbetet med att stötta individer i deras strävan att hitta motivation till träning. Det viktigaste är 

därför inte enbart att sätta tydliga mål med träningen, utan att också identifiera betydelsen av 
dessa mål. Ett mål som för en individ kan fungera som en sporre och främja motivationen och 

välbefinnandet kan för en annan snarare upplevas pressande och därigenom hämma 
motivationen och välbefinnandet. 

      Syftet med detta arbete var att öka kunskapen om motivationens fungerande och innehåll 

för att därigenom kunna förbättra arbetet med att motivera individer att inleda och upprätthålla 
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sunda och regelbundna träningsvanor. Merparten av informanterna i detta arbete beskrev vad 

som kan kännetecknas som autonom motivation till sin träning. Samtliga informanter hade det 
gemensamt att de under minst sex månader hade lyckats upprätthålla regelbundna 

motionsvanor. Vilka faktorer kan då ha bidragit till att främja dessa individers 

träningsmotivation?  
      Gemensamt för de informanter som beskrev en inre motivation var en sorts lyhördhet 

gentemot sig själva och sina behov. Val av träningsform, men också träningsrutinernas upplägg 

hade utformats genom att de hade känt efter vad som fick dem att må bra och därefter fortsatt 
att göra just detta. Dessa informanter beskrev träningen som högt prioriterad och som något 

som planerades in utifrån det övriga livsschemat. Några informanter beskrev betydelsen av att 

se andra tränande och av att få support och bekräftelse av en instruktör. Dessa informanter 
tränade främst gruppträningspass. Andra beskrev träningen som ett sätt att gå in i och fokusera 

på sig själv och sin kropp. Dessa informanter tränade främst på egen hand. De informanter som 

uppvisade inre motivation verkade också kunna se ett djupare syfte med sin träning, som 
sträckte sig bortom att stilla ett dåligt samvete eller att uppnå ett kortsiktigt mål. De beskrev 

hur de genom träningen blev mentalt starkare, gladare, fick förbättrat självförtroende och 
lättare att fatta beslut och att hantera problem. Detta kan på många sätt kopplas till teorin om 

självbestämmande, i vilken beskrivs vikten av att känna sig självbestämmande i sitt agerande för 

att kunna känna inre motivation och uppnå ett psykologiskt välbefinnande (Deci & Ryan, 
2002). Att vara lyhörd gentemot sig själv och sina behov och att också vara flexibel i sina 

träningsvanor i relation till hur livet i övrigt ser ut kan förstås som ett sätt att tillgodose behovet 

av autonomi. Att agera efter sina egna värderingar och själv bestämma över sitt agerande är 
detsamma som att tillgodose detta behov. Denna lyhördhet och flexibilitet kan också förstås 

som ett sätt att tillgodose behovet av kompetens. Genom att anpassa kraven och 

förväntningarna på sig själv bidrar de också till att främja samspelet mellan upplevda förmågor 
och utmaningar. Det som ena dagen kan upplevas som en rimlig utmaning kan en annan dag 

vara alldeles för svårt eller tufft. De förväntningar som ställs i relation till träningspassen behöver 

därför anpassas efter dagsformen och livet i övrigt. 
 

Målens betydelse för motivationen 
      De flesta informanter beskrev mer eller mindre tydliga mål med sin träning. För några 

informanter handlade dock inte träningen om att nå ett specifikt mål, utan snarare om att leva 
efter en livslång process av att träna för att ta hand om sig själv och sin hälsa. Det som varierade 

mellan informanterna var vilken funktion eventuella mål hade. De olika funktioner som 

beskrevs i intervjuerna kan grovt indelas i tre kategorier: 
 

* Att sporra - användandet av mål var ett sätt att sporra sig själv genom att ge en riktning i 

träningen och på ett tydligt sätt se utveckling och därigenom öka motivationen och glädjen. 
Målen i sig var inte nödvändigtvis det viktiga i sammanhanget, utan det viktiga var målens 

motiverande funktion. 

* Ge mening - dessa mål hade en djupare innebörd, som i det närmaste skulle kunna liknas vid 
en slags grundvärdering kring hur dessa individer ville leva sitt liv. Träningen sågs som en del i 

ett större sammanhang, en del av en livsstil. Målet var på många sätt också en del av en livslång 
process, där målet, i sig, snarare fungerade som ett sorts kvitto på att de hade levt enligt denna 

process. 

* Väntad belöning - denna målfunktion handlade om en huvudsaklig strävan efter de effekter 
och konsekvenser, som målet antogs medföra när det väl hade nåtts. Målet betraktades som en 

slags slutdestination snarare än som en del av en livslång process.  

      Bland informanterna förekom inte någon tydlig uppdelning av dessa målfunktioner. De 

flesta beskrev en kombination av två funktioner, där ett övergripande mål gav mening till 



16 

 

 

 

träningen i stort och mindre mål användes för att främja motivationen ytterligare. Den tredje 

typen av målfunktion skiljde sig från de övriga två genom att vägen till målet, d.v.s. träningen, 
inte nödvändigtvis var något som i sig uppskattades. Motivationen relaterades främst till de 

konsekvenser och vinster, som målet förväntades innebära. Detta är därmed exempel på 

externa regleringsprocesser och yttre mål, eftersom träningen beskrivs som ett medel för något 
annat. Sheldon et al. (2004) beskriver yttre måls negativa inverkan på välbefinnandet. Hur 

denna process av negativ inverkan ser ut är dock inte tydligt specificerad. I detta sammanhang 

skulle relevanta frågor att ställa vara vad som egentligen händer med motivationen om målet i 
dessa fall inte nås och vad som händer om målet nås, men de väntade effekterna uteblir? Vad 

ett mål kan komma att innebära är i de flesta fall omöjligt att i förväg avgöra. De förväntade 

effekter som målet antas medföra kan mycket väl också utebli, även om målet nås. Vad händer 
med motivationen då, om processen (d.v.s. träningen) inte upplevs lustfylld? Andra möjliga 

konsekvenser skulle också kunna vara ett skuldbeläggande av sig själv eller sin egen insats i ett 

försök att förklara uteblivna förväntade effekter.  
      Flera informanter beskrev hur träningen för dem hade medfört positiva effekter i form av 

ökat välbefinnande, avslappning, glädje, utökade sociala relationer, bättre självförtroende och 
ökad handlingskraft. Dessa personer beskrev också en positiv relation till sin träning. Om 

träningen enbart utförs med fokus på målet och resultatet i relation till detta mål finns en risk 

att andra positiva effekter som träningen kan medföra förbises. För att konkretisera 
resonemanget kan ett mål att gå ner i vikt resultera i att träningens effektivitet enbart värderas 

med hjälp av antal kilos viktminskning istället för att uppmärksamma de många positiva 

effekter, som träningen kan medföra oavsett inverkan på vikten. Det hela verkar i slutändan 
handla om de värderingar som relateras till träningsvanorna. Är dessa relaterade till målresultatet 

eller processen? Att uppskatta träningens avslappnande effekter och dess inverkan på glädje och 

välbefinnande är exempel på värderingar relaterade till processen, medan fokus på antal 
minskade kilon eller centimetrar är värderingar relaterade till resultatet. 

      En annan fråga relevant för sammanhanget är varför det valda målet är viktigt. Har målet ett 

personligt värde för individen och hans eller hennes välbefinnande eller handlar det om en 
önskan om att vara tillräcklig i någon annans ögon?  

Normers och förväntningars betydelse för agerandet 
      Som inledningsvis har nämnts skulle en förhastad slutsats utifrån studier gjorda av Vartanian 
et al. (2012) och Segar et al. (2006) kunna vara att utseenderelaterade motiv till träning alltid är 

”av ondo” för den individ som innehar dessa och att hälsorelaterade motiv till träning skulle 

vara ”bättre” för välbefinnandet än utseenderelaterade motiv. Resultatet av genomförda 
intervjuer i detta arbete tyder dock på att detta inte helt och fullt stämmer. Flera informanter 

angav utseenderelaterade motiv till sin träning, men endast två av dessa använde någon form av 

negativa ordalag när de pratade om sig själva i relation till sin träning. Av dessa två var det dock 
enbart en informant, som skulle kunna anses passa in någorlunda på de beskrivningar som ges i 

Segar et al. (2006) och Vartanian et al. (2012). Till detta kan också läggas att det även förekom 

informanter som beskrev hälsorelaterade motiv som ”måsten”. Antal informanter i denna studie 
är för lågt för att dess slutsatser ska kunna generaliseras till någon större population eller 

användas för att falsifiera resultat av studierna gjorda av Vartanian et. al. och Segar et al., men 

det skulle ändå kunna ses som en antydan till att det kan finnas fler faktorer av betydelse för 
välbefinnandet än enbart målen, i sig, eller de styrande regleringsprocesserna gentemot dessa 

mål. Som tidigare har nämnts är en relevant fråga i sammanhanget varför det valda målet 
upplevs viktigt för individen? Oavsett om målet avser kroppsliga, hälsomässiga eller andra typer 

av motiv kan detta drivas av externa eller interna regleringsprocesser. Med andra ord har det 

betydelse om en individ vill göra en förändring för sin egen eller för någon annans skull. 
      Tre informanter reflekterade över veckotidningars och upplevda utseendenormers 

inverkan på träningsmotiv. De nämnde alla tre dessa tidningars onyanserade budskap om 
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träning som ett medel för att bli smal och snygg och hur detta verkar värderas högre än mycket 

annat. De krav, normer och uppfattningar från samhället och omgivningen, som beskrevs i 
intervjuerna kan sammanfattas som vikten av att vara smal, slank, hälsosam och att finnas till för 

andra. Skillnaden mellan de informanter som nämnde upplevda normer och krav var om och i 

så fall hur de reflekterade över dessa. I dessa skillnader kunde två typer av förhållningssätt ses; 
antingen observerades och konstaterades närvaron av normer och förväntningar, som en slags 

sanningar i stil med att ”det är så det är och så det ska vara” eller så var normer och 

förväntningar något som de reflekterade över på ett mer kritiskt sätt och mer eller mindre 
försökte motarbeta. Dessa informanter verkade i högre grad medvetna om sina egna 

värderingar och hur dessa skiljde sig från andras uppfattningar. De informanter som främst hade 

ett observerande förhållningssätt till uppfattade värderingar verkade i högre grad också 
följsamma gentemot dessa upplevda förväntningar. Dessa åtskiljda förhållningssätt liknar de 

olika typer av reflektioner som framkom bland informanterna i Steiner och Adairs (1986, 

refererad i Thurfjell, 2003) undersökning. Skulle detta förhållningssätt kunna ha betydelse för 
de varierande upplevelserna av likartade mål? Trots Steiner och Adairs (1986 refererad i 

Thurfjell 2003) perspektiv på ätstörningar och med tonårsflickor som målgrupp kanske 
resultatet skulle kunna appliceras på normers inverkan på välbefinnandet på ett mer generellt 

plan och för fler målgrupper? Normer, krav och förväntningar förekommer inom olika 

livsområden och i alla åldrar. Kanske är det så att i vilken utsträckning dessa normer och 
förväntningar påverkar individer avgörs av förmågan att förhålla sig till och reflektera över 

dessa? För att koppla samman detta resonemang med teorin om självbestämmande beskriver 

Deci och Ryan (2002) med hjälp av denna teori vikten av att vara självbestämmande med 
avseende på hälsan och välbefinnandet. Kännetecknande för detta är i vilken riktning 

uppmärksamheten pekar och var kontrollen av handlingarna upplevs komma ifrån. Teorin om 

självbestämmande betonar vikten av att lyssna inåt, till egna värderingar, egna behov och att 
själv bestämma över sitt agerande. Uppfattas normer i samhället som ”sanningar” känns det 

rimligt att anta att risken för extern eller introjicerad reglering ökar och därmed inverkar 

negativt på välbefinnandet. Om dessa normer och krav från samhället och omgivningen 
uppmärksammas samtidigt som det finns en medvetenhet om andra värden, som av individen 

värderas högre, torde möjligheten för autonom motivation öka betydligt. Några informanter 
verkade värdera sitt valda mål som viktigt för sin egen skull, medan det för andra inte var helt 

tydligt om så var fallet. Det som försvårar avgörandet av var den ursprungliga källan för 

värderingarna kommer ifrån är att detta värderande inte nödvändigtvis sker på ett medvetet 
plan. De värderingar som vissa informanter gav uttryck för kan härstamma ur ett eget 

reflekterande och beslutstagande, men likväl också från en upplevd norm i samhället. 

Ovanstående resonemang blir därmed inte mer än spekulationer, men kan dock vara viktigt att 
ta i beaktande vid framtida studier inom området.  

 

Slutsatser 
      Vilka är då slutsatserna av genomförda intervjuer? För att motivera individer att 

upprätthålla regelbundna träningsvanor i syfte att främja hälsa och välbefinnande på så väl det 
fysiologiska som det psykologiska planet är det viktigt att främja medvetenheten om de 

personliga värderingar som ligger till grund för målet/målen hos respektive individ. Det är av 
betydelse att utforska vad som är viktigt för just denna person och varför. Att formulera ett mål 

eller övergripande syfte med träningen, som regleras av inre motivation eller integrerad 

reglering torde öka chansen att upprätthålla motivation och lust till träningen. Genom att rikta 
fokus inåt, mot egna värderingar och behov, hamnar också de mentala aspekterna, när det 

gäller hälsa och välbefinnande i fokus till skillnad från enbart de fysiologiska aspekterna. För att 

återanknyta till WHOs (1986) förtydligande av begreppet hälsa: ”To reach a state of complete 
physical, mental and social well-being, an individual or group must be able to identify and to 

realize aspirations, to satisfy needs, and to change or cope with the environment” (s. 2). En 
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individ behöver identifiera och förstå sina strävanden, d.v.s. identifiera grundläggande mål och 

värderingar som fungerar drivande i livet, tillgodose behov och anpassa och förhålla sig till sin 
omgivning. Det viktiga i sammanhanget är därför att identifiera var drivande värderingar 

kommer ifrån. Är dessa värderingar personligt värdefulla eller är de dominerande värderingar 

från samhället? Med andra ord är det viktigt för respektive individ att identifiera vad han eller 
hon behöver och att hitta ett sätt att förhålla sig till sin omgivning för att hälsa och 

välbefinnande ska kunna uppstå. Normer, ideal och förväntningar existerar och kanske är det 

ofrånkomligt att påverkas av dessa. Det är dock möjligt att det är upp till var och en hur 
anpassningen efter dessa normer och förväntningar sker. Får dessa vara en styrande faktor för 

agerandet eller styrs agerandet av egna värderingar? 

      För att kunna avgöra om ett mål är konstruerat ur en självbestämmandeprocess eller av en 
utifrån kontrollerad process behöver följdfrågor ställas kring vad de aktuella målen betyder för 

respektive individ. Det hela skulle kunna liknas vid skalandet av en lök, där frågor kan 

användas som ett verktyg för att ”skala av” lager för lager av yttre motiv för att till slut komma 
till kärnan bestående av den inre motivationen för respektive individ. Att ha som mål att gå ner 

i vikt med förhoppningen att detta ska leda till större acceptans gentemot sig själv skulle t.ex. 
kunna förstås som ett egentligt mål av att uppnå ett inre välbefinnande genom att bli tillfreds 

med sig själv. Att träna och gå ner i vikt blir därmed medel för att uppnå detta. Ett antagande 

skulle kunna vara att de flesta individer på ett eller annat sätt vill uppleva känslan av att vara 
tillfreds. Det viktiga i sammanhanget skulle dock kunna vara om resultatet av att känna sig 

tillfreds betraktas som en konsekvens av den individen anser sig vara eller av den livsstil 

individen lever med. Är att vara tillfreds ett mål eller är det en process förankrad i vad vi gör 
och hur vi lever? En individ som tillämpar vanor och beteenden, som inte känns lustfyllda 

agerar på ett sätt som i sammanhanget ter sig kontraproduktivt om förhoppningen är att detta 

ska leda till ett tillstånd av att känna sig tillfreds. Att känna sig tillfreds kan visserligen delvis 
handla om att trivas med sig själv, men kanske också med tillvaron som helhet? För att främja 

det huvudsakliga syftet, som i detta fall också skulle kunna liknas med att öka välbefinnandet, 

skulle fokus istället behöva skifta till att öka uppmärksamheten inåt. Detta skulle kunna 
underlätta för individen att känna vilka träningsrutiner, som bidrar till välbefinnandet och vad 

som känns lustfyllt för att därefter kunna tillämpa dessa rutiner i större utsträckning. Detta 
skulle kunna liknas vid en sorts inre kompass, där den inre motivationen får styra istället för en 

utifrån upplevd norm eller upplevda förväntning av hur eller vad individen ”borde” göra. Som 

en av informanterna också beskrev var träningen för henne en del i en helhet, där hon tränade 
som ett sätt att ta hand om sig själv och därmed också tyckte bättre om sig själv. Det hela blev 

helt enkelt en god cirkel där hon genom att behandla sig själv väl också fick en mer välvillig 

inställning till sig själv. Att tycka om sig själv kan därmed förstås som något mer än enbart ett 
resultat av vad som hittills har åstadkommits eller vem individen upplever sig vara, utan också 

relaterat till hur individen behandlar sig själv. Att behandla sig som värdefull skulle också kunna 

signalera till individen att han eller hon är det.  
      Innebörden i, och värdet av, en samhällelig norm kan skilja sig mycket från personliga 

värderingar. Strävan efter att passa in i andras förväntningar eller samhälleliga normer skulle 
därför kunna liknas vid att ”skjuta bredvid målet”. Att välja ett mål av utifrån styrda motiv 

skulle därför kunna medföra en risk, ett pressande, för att anpassa sig till vanor som inte gör 

gott för välbefinnandet. Även om målen nås blir upprätthållandet av dessa obekvämt, eftersom 
det innefattar vanor som av individen inte uppskattas eller känns lustfyllda. Hur ska känslan av 

att vara tillfreds kunna uppstå under dessa förutsättningar? Med välbefinnandet i fokus skulle 

individens uppmärksamhet därför behöva skiftas från omgivningens krav eller normer till egna 
behov och värderingar för att därigenom ge möjligheter att söka sig till de situationer och 

vanor som passar individen som han eller hon är, istället för att försöka förändra sig för att passa 

in i strukturer och rutiner han eller hon inte är ämnad att leva i.  
      Träning medför en rad positiva och livsviktiga effekter för hälsan och välbefinnandet, men 



19 

 

 

 

en förutsättning för flera av dessa positiva effekter är att träningen sker via en process av 

självbestämmande. Eftersom inre motivation enbart kan uppkomma för beteenden som 
individen känner ett genuint intresse för och alla individer inte har ett genuint intresse av 

träning är det inte rimligt att förvänta sig en omedelbar inre motivation till träning för alla 

individer. Flera informanter beskrev hur de när de började träna kände både motvilja, rädsla 
och drevs av yttre mål eller ”måsten”. Samma informanter beskrev också hur de idag hade ett 

helt annat förhållningssätt till och syfte med sin träning. I teorin om självbestämmande beskrivs 

att motivationen med tiden kan förändras och att ett beteende kan inledas av externa orsaker 
för att därefter övergå till mer interna motiv och regleringsprocesser (Deci & Ryan, 2002). En 

förutsättning för att denna förändringsprocess ska kunna ske är dock att individen inte upplever 

sig bli alltför kontrollerad i sitt beteende. Med anledning av detta är det därför viktigt att 
försöka hjälpa individer att ”lyssna inåt” och känna efter på vilket sätt träningen bidrar positivt 

till välbefinnandet, men också underlätta självbestämmandet vid utövandet av träningsvanorna. 

Detta kan t.ex. göras genom att tillhandahålla flera möjliga alternativ att välja mellan vid 
upprättandet av träningsprogram. 

      Det finns en risk med att fokusera för mycket på resultatet av träningen och det är att 
vinsterna med processen inte uppmärksammas. För att öka välbefinnandet och möjligheterna 

för att inre motivation ska kunna uppstå behöver de grundläggande psykologiska behoven vara 

tillgodosedda (Deci & Ryan, 2002). Det är därför viktigt att fokusera på att identifiera och 
agera efter egna värderingar och så långt det är möjligt själv styra över sitt eget agerande 

(behovet av autonomi). Individer behöver uppleva kontakt, trygghet och acceptans i tillvaron 

(behovet av samhörighet). Detta kan, som några informanter beskrev, tillgodoses med hjälp av 
närstående, instruktörer eller andra tränande om det till en början känns otryggt att träna på 

egen hand. Slutligen behövs utmaningar, som inte är för svåra i relation till den nuvarande 

förmågan (behovet av kompetens). Det är därför viktigt att se till nuläget och den nuvarande 
kompetensen vid sättandet av mål och skapandet av nya vanor. 

      För att summera betydelsen av att lyssna inåt till egna behov kontra omgivningens 

förväntningar kommer här ett citat av Howard Thurman ”Don’t ask what the world needs. 
Ask what you need to come alive, and go do it. Because what the world needs, is people who 

has come alive.” (Goodreads Inc., 2013, para. 1). 
 

Reliabilitet och validitet 
      Flera faktorer kan ha inverkan på resultatet i detta arbete. Bland dessa kan nämnas faktorer 

vid urvalsprocessen, social önskvärdhet, användandet av externa belöningar, informanternas 

egen medvetenhet om sina motiv och förhållningssätt samt begränsningar i förmågan att dels ha 
full insikt i kognitiva funktioner och att därefter verbalt kunna återge dessa. 

      De flesta informanter beskrev sina upplevelser av valda träningsmotiv och träningsvanor på 

ett sätt som liknar inre motivation eller integrerad reglering. Flera informanter uppgav 
kroppsformsrelaterade motiv, men verkade ändå drivas av autonoma motivationsformer på ett 

sätt som går emot resultaten av Vartanian et al. (2012) och Segar et al. (2006). Flera faktorer 

kan dock inverka på reliabiliteten, där en av dessa skulle kunna vara ett av urvalskriterierna för 
studien. Samtliga informanter hade under minst sex månader lyckats upprätthålla regelbundna 

träningsvanor. Det skulle kunna vara så att detta inte hade varit möjligt om dessa personer 
enbart hade drivits av externa regleringar. Maltby och Day (2001) antyder i sin studie att 

motivation kan förändras med tiden och inledas med extern reglering, men efter hand övergå 

till mer autonoma motionsformer i takt med att individen hittar personliga värden i utövandet. 
Flera informanter beskrev just detta, d.v.s. att de inledningsvis hade tränat med större fokus på 

utseende och således styrda av extern reglering, men efterhand mer och mer övergått till andra 

typer av motiv som hälsa och välbefinnande. Hur länge informanterna hade tränat i studierna 
gjorda av Vartanian et al. (2012) och Segar et al. (2006) framgår inte, men det finns en 

möjlighet att de hade tränat under kortare tid och att detta också fick betydelse för resultatet. 
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      En annan alternativ förklaring till den höga andelen förekommande inre motivation bland 

informanterna är social önskvärdhet (Fisher, 1993). Social önskvärdhet innebär att de svar som 
ges i högre grad speglar de svar som av informanten upplevs som mest önskvärda, snarare än 

personliga uppfattningar eller värderingar. Flera informanter reflekterade över upplevda 

normer, där upprätthållandet av en god hälsa var en av dessa. Det finns en möjlighet att detta 
därför är ett motiv som har lyfts fram i intervjuerna, trots att detta inte var ett huvudsakligt 

syfte eller att dessa motiv har beskrivits på ett mer positivt sätt än de egentligen upplevdes vara. 

I intervjuerna användes både indirekta och direkta frågor för att försöka undvika denna effekt 
av social önskvärdhet, men det är svårt att säkerställa att denna strävan blev lyckosam.  

      Social önskvärdhet (Fisher, 1993) kan också ha inverkat på intervjusvaren, som en 

konsekvens av användandet av externa belöningar. Samtliga informanter var informerade om 
att de externa belöningar som förekom skulle fördelas genom en lottingsprocess och att det inte 

fanns några felaktiga svar på de frågor som ställdes i intervjuerna. Det är dock svårt att helt 

bortse från risken att svaren har anpassats utifrån vad informanterna har ansett vara mest 
önskvärt i situationen i tron att detta skulle öka chansen att erhålla en belöning. 

      En annan konsekvens av en upplevd hälsonorm skulle kunna vara att de informanter som 
tycker om att träna och därför också mestadels har positiva upplevelser av sin träning helt 

enkelt skulle vara mer benägna att vilja dela med sig av sina upplevelser än de individer som 

inte upplever samma glädje med att träna. Att anmäla sig som informant till en studie och där 
dela med sig av upplevelser som strider mot rådande normer kräver mod och ärlighet. Detta 

kan ha inverkat på sammansättningen av informanter i studien. Detsamma gäller benägenheten 

att dela med sig av personliga erfarenheter, som har varit tuffa och som idag har inverkan på 
valda träningsvanor. Några informanter delade generöst med sig av livshistorier, tuffa 

livserfarenheter och dess inverkan på nuvarande träningsvanor och –motiv, men det är inte 

säkert att samtliga informanter upplevde förtroende nog att göra detsamma under den 
förhållandevis korta tid på 20-45 minuter som intervjuerna pågick.  

      Sammansättningen av informanter var inte homogen vad gäller ålder, träningsbakgrund 

eller träningsvana. Normer och ideal kan skilja sig åt mellan olika generationer och upplevelsen 
av mål och vanor kan också variera beroende på hur länge personerna har tränat. Olika idrotter 

genomsyras också av olika kulturer, där tävlingsidrott på elitnivå av förklarliga skäl sannolikt har 
större fokus på prestation än motionsträning på ett gym. Detta gör det svårt att generalisera 

resultatet till någon större population. 

       Tolkningen av resultat och dragna slutsatser i detta arbete bygger på den information som 
informanterna har återgett i intervjuerna. Denna information är, i sin tur, begränsad av den 

medvetenhet och den insikt som dessa personer har om sitt förhållande till träning, samt 

betydelsen av egna träningsmotiv. Människans kognitiva förmåga har, i sig, också begränsningar 
(Nisbett & Decamp Wilson, 1977). Det är svårt att ha full insikt om sitt eget tänkande, vilket 

också nämndes av några informanter. Utöver detta är också förmågan att verbalt återge det 

kognitiva innehållet begränsad. 
      Innehållsrikedomen i intervjuerna varierade och informanterna hade i olika stor 

utsträckning tidigare reflekterat kring valda mål och träningsvanor. Detta resulterade också i att 
intervjuerna ställde varierande krav på intervjuledaren i form av krav på kompletterande 

följdfrågor i de fall där argumenten inte var helt tydliga. Det är också möjligt att det skulle 

kunna förekomma ytterligare motiv eller förhållningssätt till nämnda motiv som inte framkom i 
intervjuerna, eftersom dessa helt enkelt inte påverkade informanterna på ett sätt som de själva 

var medvetna om. 

      Under intervjuerna användes en intervjuguide. Även om samma intervjuguide användes i 
samtliga intervjuer fortlöpte intervjuerna olika och frågorna ställdes därför inte i exakt samma 

ordningsföljd eller med exakt samma ordval i alla intervjuer. Detta kan också ha inverkat på så 

väl validiteten som reliabiliteten i resultatet.  
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Etiska överväganden 

      I arbetet har Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002) följts och samtliga informanter 

informerades om dessa både skriftligt och muntligt innan påbörjad intervju. Deltagande skedde 
frivilligt och anonymt och kunde när som helst avbrytas och informanterna behövde inte heller 

svara på alla frågor om de inte själva ville. 
 

Framtida forskning 

      Vid framtida studier inom området träningsmotivation skulle det vara intressant att jämföra 

upplevelser av träningsvanor och träningsmotiv mellan en grupp individer som har tränat 

regelbundet en bestämd tid och individer som för tillfället inte tränar alls. Det skulle också vara 
intressant att ta reda på mer om vilka föreställningar de som inte tränar har om träning och i 

vilken utsträckning dessa föreställningar bidrar till att dessa individer inte tränar. Att jämföra 

träningsmotiv och upplevelser i grupper med olika åldrar eller mellan kvinnor och män skulle 
kunna ge mer information om eventuella generationsskillnader och genusrelaterade skillnader. 

Ytterligare ett förslag skulle kunna vara att jämföra träningsmotiv och upplevelser i relation till 

dessa mellan deltagare i olika idrottsformer, eftersom kulturer kan variera mellan olika sporter. 
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Bilaga 1 

 

Bakgrundsinformation 
*Ålder? 

*Sysselsättning? 
*Tar du någon medicin som har någon inverkan på dina träningsvanor? 

*Har du någon medicinsk åkomma som påverkar dina träningsvanor? 

 
Träningsvanor: 

*Kan du beskriva hur dina träningsvanor ser ut idag? (Frekvens, träningstyp, fasta/varierande 

dagar/antal träningspass o.s.v.)  
Hur ser du på dessa vanor – är du nöjd, eller finns det något du skulle vilja ändra på?  

Om antal pass/vecka varierar – hur kommer det sig? 

*Hur kommer det sig att du tränar som du gör idag? T.ex. hur kommer det sig att du tränar 

just de träningsformer du gör idag? Antal gånger/vecka? 

*Med regelbunden träning menar jag minst 2 ggr/vecka – hur länge har du tränat regelbundet? 

*Om du tänker dig framåt i tiden 10 år – skulle du vilja ha samma träningsvanor då som du har 

nu? vad tror du att du skulle behöva för att kunna upprätthålla dina nuvarande träningsvanor? 

Vad skulle kunna göra att du slutar träna? 

Målinnehåll: 

*Vad fick dig att börja träna? 

*Vad får dig att träna idag? 

Utgå från de mål som deltagarna skrivit ner innan intervjun, rangordna och välj ut max 3 av dessa mål. 

Samtala utifrån dessa mål. 

*Kan du berätta vad dessa mål innebär för dig? Vad skulle det innebära för dig att nå dessa mål? 
(tankar kring dessa mål? Vad är det som gör att dessa mål känns viktiga för dig?) 

*Har din motivation eller dina mål med träningen förändrats sedan du började träna, i så fall 
hur? (Om så - Har du några tankar om vad förändringar berott på?) 

Upplevelser 

*Känner du någon gång att du kan tappa motivationen? Vad brukar det i så fall bero på? Hur 

hanterar du detta? 

*Om du av någon anledning hindras att träna (vid t.ex. förkylningsperioder, skador, ökad 

arbetsbelastning etc.) - hur upplever du och hanterar detta? 

*Hur skulle du beskriva att träningen påverkar ditt liv och ditt mående? 

Be deltagarna beskriva reflektioner innan, under och efter ett träningspass.  

*Hur brukar du tänka och känna innan ett träningspass? Under ett träningspass? Efter ett 

träningspass? 

*Vilken uppgift/roll skulle du säga att träningen har i ditt liv? (ex fritidsintresse, grundläggande 

behov, avkoppling, egentid etc.) 



 

 

 

 

*Hur skulle du beskriva ett bra träningspass? När känner du dig nöjd? När känner du dig 

missnöjd? (Vad brukar det bero på?) 

*När du tänker på din träning – vad känner och tänker du då? 

 
*Övriga synpunkter eller frågor?  

 



 

 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Studie om träningsmotivation 

Vad roligt att du vill ställa upp på en intervju, tack! 

Här kommer lite allmän information inför intervjun: 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen kring människors motivation till träning. Jag 

kommer under intervjun att ställa frågor om dina träningsvanor, mål med din träning och dina 

tankar och upplevelser kring dessa mål. 

Inför intervjun: 

Det är bra om du reflekterar över ditt förhållande till träning i förväg eftersom det kan 

underlätta svarandet vid själva intervjutillfället. Det finns inga rätta eller felaktiga svar på de 

frågor jag kommer att ställa, mitt intresse ligger i att få ta del av din upplevelse.  

Inför intervjun får du gärna notera och reflektera över tankar och förhållningssätt till din 

träning inför, under och efter ett träningspass.  

Fundera över vilka mål du har med din träning. Ibland kan det vara svårt att beskriva sina mål 

eller tydligt förklara vad som gör att man tränar. För att ge några exempel kan några 

anledningar vara: att förbättra sin hälsa, bli piggare, hålla sig frisk, förändra/kontrollera vikt eller 

kroppsform, bli starkare, förbättra sig inom en viss idrott, utvecklas inom något särskilt område 

(starkare, snabbare, vigare etc.), lära känna nya människor, umgås med vänner/partner, 

imponera på andra eller få beröm. Detta är som sagt endast förslag. Skriv ner de mål du kan 

komma på och ta med till intervjun. 

Praktisk information: 

*Ditt deltagande i denna studie sker frivilligt och anonymt. Du har rätt att när som helst 

avbryta din medverkan i intervjun utan negativa konsekvenser. 

*Förutsatt att du ger din tillåtelse till detta, kommer intervjun att spelas in på diktafon. Detta är 

för att underlätta mitt lyssnande under intervjun, samt analysprocessen av materialet. 

*Intervjumaterialet kommer endast att användas av mig, i ett forskningssyfte. Materialet 

kommer att förvaras på ett säkert sätt och raderas efter avslutad studie. 

*Uppsatsen kommer att publiceras och därmed bli tillgänglig för vem som helst att läsa. De 

uppgifter du lämnar kommer dock att presenteras anonymt. Information som kan medföra 

identifiering av deltagare kommer inte att tas med i studien, alternativt förändras för att 

förhindra möjlighet till identifikation. 

*Det är svårt att säga exakt hur lång tid intervjun kommer att ta, men räkna med ca 30min-1 

timme. 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till mig: camgru-0@student.ltu.se 

Välkommen! 

mailto:camgru-0@student.ltu.se

