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Abstrakt 
 
Sveriges befolkning har under de senaste decennierna förändrat sin livsstil i riktning mot att bli 
alltmer fysiskt inaktiv vilket har lett till en alltjämt ökande omfattning av diverse 
välfärdssjukdomar. För att komma tillrätta med detta problem är en lösning att få människor att 
motionera samt att upprätthålla detta motionerande över tid. Syftet med uppsatsen var att öka 
förståelsen för olika aspekter av motivationen hos individer som precis börjat motionera och 
sådana som motionerat en längre tid för att på så sätt utröna vilka faktorer som kan underlätta 
ett uthålligt motionerande. Den teoretiska bakgrunden utgjordes av Deci & Ryans 
självbestämmande teori och en delteori till denna; Organismic Integration Theory. Syftet 
besvarades genom en intervjuundersökning som utfördes på en pappersmassafabrik i Södra 
Norrbotten. Resultatet visade att de erfarna motionärerna hade betydligt mer inre motivation 
jämfört med nybörjarna som i huvudsak styrdes av yttre faktorer. Nybörjarna hade, till skillnad 
mot de erfarna, större behov av social samhörighet och att få information om deras framsteg. 
Resultatet visade sig stämma väl överens med tidigare forskning vilket tyder på att en inre 
motivation, alternativt en väl internaliserad yttre motivation, är viktiga faktorer för att 
människor ska fortsätta motionera över tid.  
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Abstract 
 
The population of Sweden has during the last decades become more sedentary which have led 
to an ever increasing rate of a number of welfare related illnesses. One solution to this problem 
is to make people exercise and help them maintain that exercise behaviour over time. The 
purpose of this paper was to generate a greater understanding of different motivational aspects 
in individuals which have recently begun an exercise program and those who have exercised 
for a long time, in order to ascertain what factors can help maintain exercise behaviour over 
time. The theoretical framework for this paper was provided by Deci and Ryan’s Self- 
Determination Theory and one of it’s sub theories; Organismic Integration Theory. In order 
to satisfy the purpose of this paper, an interview study was completed at a paper mill in the 
northern part of Sweden. The results showed that the individuals which had exercised for a 
long time possessed a greater amount of intrinsic motivation while the beginners were more 
controlled by extrinsic factors. Compared to the individuals who had exercised for a long time 
the beginners had a greater need for relatedness and competence. These results were in 
agreement with earlier research which point to the importance of intrinsic motivation, or at 
least a well internalized extrinsic motivation, in creating sustainable exercise behaviour.          
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Inledning 
    Det har väl knappast undgått någon att Sveriges befolkning under de senaste decennierna 
förändrat sin livsstil i riktning mot att bli mer stillasittande. Ett flertal faktorer, inte minst den 
tekniska utvecklingen i såväl hemmen som på arbetsplatserna, har medfört att den fysiska 
aktivitetsnivån sjunkit. Denna samhällstrend kan man exempelvis se inom industrin där 
utvecklingen gått ifrån ett mer fysiskt krävande arbete till ett arbete som idag präglas mer av 
övervakning och diverse andra stillasittande arbetsuppgifter. Den fysiska inaktiviteten har visat 
sig vara relaterad till en rad åkommor såsom försämrad mental hälsa, hjärt och kärlsjukdomar, 
rygg och nackproblem, benskörhet, diabetes samt en del cancerformer (Kraus & Raab, 1961). 
Det har även gjorts beräkningar som visar att den fysiska inaktiviteten årligen, mer eller mindre 
direkt, bidrar till 4,4 procent av den totala sjukdomsbördan i Sverige (Folkhälsoinstitutet, 
2004). Den alltjämt ökande omfattningen av dessa så kallade välfärdssjukdomar medför såväl ett 
stort personligt lidande som ökande sjukvårdskostnader vilket utgör ett hot mot hela vår 
samhällsekonomi (Andersen, 1995).  En viktig samhällsfråga blir då hur dessa välfärdssjukdomar 
ska hanteras. Ett sätt att angripa problemet är att på olika sätt få folk att öka sin fysiska aktivitet 
genom någon form av motion då ett regelbundet motionerande har visat sig ha en rad 
gynnsamma effekter på människors hälsa som exempelvis förbättrad kondition och 
blodcirkulation samt ökad stresstålighet (Hassmen, Hassmen & Plate, 2003). En förutsättning 
för att få människor att motionera är dock att dessa har en lämplig motivation som kan få dem 
att börja motionera samt upprätthålla detta motionerande över tid. Framförallt det sistnämnda 
har visat sig vara ett problem då majoriteten av dem som börjar motionera slutar inom en 
sexmånadersperiod (Hassmen et al., 2003; Ryan, Frederick, Lepes, Rubio & Sheldon, 1997).  
   Det faktum att människor tenderar att sluta sitt motionerande i förtid visar på vikten av att 
öka förståelsen för de motivationsfaktorer som kan bidra till att upprätthålla ett 
motionsbeteende över tid. Det är mot denna bakgrund som det är intressant att studera 
motivationen hos personer som nyligen börjat motionera och de som lyckats hålla sig aktiva 
under en längre tid.       

Definitioner   
Fysisk aktivitet definieras som alla typer av kroppsrörelser som öka energiomsättningen och kan 
vara i form av motion samt träning men även olika aktiviteter som inte utförs i något 
motionssyfte. Motion definieras som kroppsrörelse som utförs regelbundet i syfte att uppnå 
fysisk och/eller mental hälsa och skiljer sig från träning där det huvudsakliga målet är att öka 
kroppens prestationsförmåga, vilket ofta sker med sikte på olika tävlingssituationer (Hassmen, et 
al., 2003). Ett regelbundet motionerande definieras i denna uppsats som minst trettio minuters 
fysisk aktivitet tre gånger i veckan och den ska vara av en sådan intensitet att den leder till 
andfåddhet eller svettning (Bremberg, 1998). De motionsformer som fokuseras på i denna 
undersökning är av individuell karaktär såsom exempelvis styrketräning och spinning. 
Försökspersonernas motivation till att utföra olika gruppaktiviteter, exempelvis olika lagsporter, 
är sålunda inte något som författarna avser undersöka.     
    Försökspersonerna i undersökningen är indelade i kategorierna nybörjare och erfarna 
motionärer. Att vara nybörjare innebär att man deltagit i ett regelbundet individuellt 
motionerande kortare tid än tolv månader och för att anses vara en erfaren motionär ska man 
ha motionerat regelbundet med en individuell motionsform i mer än fem år. 
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Motivation 
     Motivation är ett begrepp som innehar en central plats inom den psykologiska vetenskapen 
och handlar, enkelt uttryckt, om varför människor beter sig som de gör samt varför de inte 
beter sig som de borde göra. Begreppet motivation betecknar de inre eller yttre drivkrafter som 
initierar, styr, upprätthåller och sedan avslutar en målinriktad beteendesekvens (Eysenck, 2000). 
Styrkan på motivationen påverkas av individens egenskaper, tankar, förväntningar samt hur 
denne värderar den aktuella situationen. Vissa typer av drivkrafter har sitt ursprung i rent 
kroppsliga behov såsom hunger och törst, medan andra är av en mer psykologisk karaktär och 
grundar sig exempelvis på prestationsbehov, nyfikenhet etc. (Hassmen et al., 2003).   
    En vanlig distinktion som görs inom motivationspsykologin är den mellan inre och yttre 
motivation. Inre motivation är de drivkrafter som får människor att göra saker av egen, fri vilja 
utan påverkan av yttre faktorer. En person som handlar utifrån en inre motivation gör det 
därför att aktiviteten i sig är intressant och rolig, utan att denne har något egentligt mål med 
aktiviteten. Till skillnad mot den inre motivationen består den yttre motivationen av 
drivkrafter som inte har sitt ursprung i individen själv. En person som handlar utifrån en yttre 
motivation använder aktiviteten som ett medel för att exempelvis nå ett mål, tillfredsställa ett 
behov etc. (Biddle & Mutrie, 2001).       

Motivation till Motion 
    Inre och yttre motivation har spelat en central roll inom den forskning som fokuserat på de 
faktorer som påverkar en individs beslut att börja, samt upprätthålla ett motionerande. De 
studier som gjorts på området har generellt sett visat att en inre motivation till motion är att 
föredra framför en yttre. Frederick & Ryan (1993) fann att en inre motiverad motionsutövare 
tenderar att både motionera oftare, känna sig mer kompetent vid utförandet av sin aktivitet 
samt känna sig nöjdare jämfört med dem som enbart motionerar på grund av yttre faktorer. 
Vidare konstaterades att motionsutövare med en inre motivation hade mer energi samt 
upplevde ett större självförtroende jämfört med dem som hade en yttre motivation.  
     Inre motivation har även visat sig vara en viktig faktor för att upprätthålla ett motionerande. 
Brawley & Vallerand (1984) menar att många börjar motionera på grund av yttre motiv som att 
gå ner i vikt eller att förbättra utseendet, men att dessa yttre motiv inte kan upprätthålla 
motionerandet över tid. För att detta ska ske krävs ett större inslag av inre motivation. Även 
Ryan et al. (1997) är inne på samma linje då man hävdar att det behövs mer än enbart yttre 
motivationsfaktorer för att åstadkomma uthållighet. Perrin (1979) fann i enlighet med detta att 
de flesta som började motionera angav önskan om förbättrad hälsa som motiv medan de som 
hållit på en längre tid istället motiverade sitt motionerade med att man tyckte motionsformen 
var rolig.   
    Även om det inte är helt klarlagt finns det även en del som tyder på att motivationen till 
motion kan förändras över tid genom att det sker en övergång från en yttre till en inre 
motivation. En person som börjar motionera för att gå ner i vikt kanske fortsätter på grund av 
att denne efter en tid upplever att aktiviteten i sig är rolig (Frederick et al. 1997).  
    För att få till stånd ett motionerande över längre tid verkar det sålunda vara lämpligt att på 
olika sätt sträva efter att underlätta en övergång från yttre till inre motivation (Biddle & Mutrie, 
2001).      
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Teoretisk utgångspunkt 

Självbestämmande teorin (Self-determination theory) 
    Den teoretiska utgångspunkten för denna undersökning utgörs av Deci och Ryan`s Self- 
Determination Theory (SDT) (2000) . Det grundläggande antagandet i denna motivationsteori 
är att människan har medfödda behov av autonomi, kompetens och samhörighet. Behovet av 
autonomi handlar om att människan vill känna att denne handlar utifrån ett fritt val och att det 
finns en önskan att se sig själv som upphovet till sitt handlande. Kompetensbehovet innebär att 
människan har en inneboende strävan att hantera sin omgivning på ett allt bättre sätt och att 
öka sin kompetens i olika domäner (Deci & Ryan, 1985). Behovet av samhörighet visar sig 
som en önskan att relatera till personer i sin omgivning, att bry sig om andra samtidigt som 
man känner att andra bryr sig om en själv (Biddle & Mutrie, 2001).  
     Två viktiga begrepp i denna teori är inre (Intrinsic) samt yttre (Extrinsic) motivation. 
Människans tre medfödda behov är relaterade till den inre motivationen på så sätt att en 
tillfredställelse av behoven är en förutsättning för att en inre motivation ska uppstå (Deci & 
Ryan, 2000). 
    Utifrån antagandet om de medfödda behoven har Deci och Ryan utvecklat tre delteorier; 
Cognitive Evaluation Theory, Causality Orientations Theory samt Organismic Integration 
Theory. Denna undersökning kommer att utgå ifrån Organismic Integration Theory.      

Organismic Integration Theory 
      Organismic Integration Theory (OIT) utvecklades i syfte att illustrera olika former av 
yttre motivation och de kontextuella faktorer som antingen främjar eller hindrar den process 
som, idealiskt sett, leder till en allt större andel av inre motivation i individens handlande (Deci 
& Ryan, 2000). OIT tar sin utgångspunkt från det faktum att en individ, i många 
sammanhang, kan känna sig manad att utföra beteenden och anta värderingar som inte 
automatiskt fångar dennes intresse. Författarna anser vidare att även om inre motivation är att 
föredra framför yttre motivation, är det dock så att de flesta mänskliga handlingar, i vuxen 
ålder, utförs på grund av yttre drivkrafter. OIT fokuserar på dessa yttre drivkrafter och på den 
process hos individen genom vilken dessa kan tas in och omvandlas till vad som uppfattas som 
egna, inre drivkrafter. Denna process kallas internalisering och innebär att en individ anammar 
egenskaper, attityder eller kännetecken som om dessa vore individens egna, trots att de 
ursprungligen inte kommer från en själv (Eysenck, 2000). Ett exempel på en 
internaliseringsprocess kan vara barnet som av sina föräldrar blir förmanad att skolarbetet är 
viktigt, att man bör läsa sina läxor osv. Barnet tar, med tiden, till sig dessa yttre förmaningar 
och gör om dem till sina egna, inre värderingar. Deci & Ryan (1985) hävdar att denna 
omvandling inte sker per automatik utan kräver en aktiv medverkan av individen. Denna 
medverkan består av en kognitiv process genom vilken värderingar och attityder samt ens 
benägenhet att handla på olika sätt förändras.  
 
Självbestämmande kontinuumet (Self-determination continuum) 
     Deci & Ryan (1985) har kopplat internaliseringen till begreppen inre och yttre motivation 
genom att utveckla en modell som illustrerar olika motivationstyper, vilka skiljer sig åt i graden 
av självbestämmande. Graden av självbestämmande har ett samband med mängden inre samt 
yttre motivation på så sätt att ett större självbestämmande ger mer inre motivation.  
    Från början använde Deci & Ryan endast de två begreppen inre och yttre motivation för att 
förklara människans beteende, vilket visade sig vara ett ganska begränsat synsätt. Istället för att 
betrakta mänskliga handlingar som styrda av antingen enbart inre eller yttre faktorer, det vill 
säga som en dikotomi, föreslog man att dessa två variabler bildar en glidande skala eller 
kontinuum, bestående av olika motivationstyper, vilka skiljer sig åt i dess olika grader av 
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självbestämmande. Detta kontinuum, kallat Self-Determination Continuum (SDC), betecknar i 
vilken grad ett beteende styrt av yttre faktorer har blivit internaliserat hos individen (Figur 1.). 
 

 

 
 
                   YTTRE MOTIVATION    
               

AMOTIVATION Yttre   Introjicerad Identifierad  Integrerad 
INRE 

MOTIVATION 
    reglering   reglering  reglering  reglering  
             
Inaktivitet  Yttre  Inre belöning/ Värderar  Total ”Roligt” 
   styrning  bestraffning beteendet högt assimilisering  

Planlöshet 
 
Tillfredställa "Borde"  "Vill"  Del av Målet med aktiviteten

   yttre krav  "Måste"    Identiteten är aktiviteten själv 
Ingen intention          
  Belöning/     Viktigt för   Värderar   
    bestraffning    Individen  beteendet högt    

 
 

                                     -          SJÄLVBESTÄMMANDE        +  

 
Figur. 1. Self-determination continuum (Deci & Ryan, 2000).  
 
     Det är framförallt fyra faktorer som antas vara viktiga för att en internalisering ska ske. Dessa 
inkluderar känslor av kompetens, självbestämmande, samhörighet och glädje hos den 
motionerande individen (Deci & Ryan, 2000; Ryan et al., 1997).       
    En förutsättning för att en känsla av kompetens ska infinna sig är att individen ställs inför en 
uppgift eller aktivitet som erbjuder en optimal utmaning. För att aktiviteten ska vara optimal 
får den inte vara för lätt men inte heller för svår. Ytterligare en förutsättning är att individen får 
någon form av återkoppling rörande sina eventuella framsteg. Denna återkoppling får dock inte 
ges på ett sådant sätt att personen känner sig kontrollerad, utan ska enbart syfta till att ge 
information om hur denne klarar sin uppgift.  
    Känslan av självbestämmande uppkommer när individen upplever att denne agerar i 
avsaknad av yttre påverkan. Vidare stärker närvaron av olika valmöjligheter upplevelsen av 
självbestämmande vilket i sin tur är positivt för utvecklandet av en inre motivation (Deci & 
Ryan, 2000). 
  Känslan av samhörighet uppstår när man känner att man kan relatera till andra i sin 
omgivning, att dessa personer bryr sig om en själv, och vice versa (Biddle & Mutrie, 2001).  
    En känsla av glädje uppkommer när en individ är engagerad i aktiviteter som upplevs vara 
intressanta, stimulerande och roliga. Ytterligare en faktor som kan bidra till en ökad glädje i 
samband med en aktivitet är den sociala interaktionen deltagare emellan. Upplevs inte själva 
aktiviteten som rolig är det omöjligt att uppnå en inre motivation (Deci & Ryan, 2000).     
    Nedan följer en beskrivning av motivationstyperna i självbestämmandekontinuumet.   
 
Amotivation 
     I ena ytterkanten av SDC återfinns en motivationstyp som karaktäriseras av en avsaknad av 
motivation till handling. I detta amotiverade tillstånd är en individ antingen totalt inaktiv eller 
så handlar denne helt planlöst, utan någon medveten intention (Biddle & Mutrie, 2001).  
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Yttre Reglering (External regulation)  
   Till höger om det amotiverade tillståndet i kontinuumet återfinns de fyra typerna av yttre 
motivation. Först ut är en motivationstyp som kännetecknas av en renodlad yttre 
styrning/reglering av beteendet. En person med denna motivationstyp handlar i stort sett 
enbart i syfte att tillfredställa ett yttre krav eller för att erhålla en viss belöning. Denna 
motivationstyp har den lägsta graden av självbestämmande av de fyra motivationstyperna vilket 
innebär att individen upplever att ens beteende styrs mer av andra än en själv och kan därför 
leda till en känsla av bristande kontroll över ens handlingar.  
Ett exempel på ett beteende som enbart regleras av yttre faktorer är när en person blir tillsagd 
av sin läkare att motionera, och denne går med på detta enbart på grund av ordinationen, inte 
till följd av något eget intresse. Styrningen av beteendet har i detta skede inte blivit 
internaliserat och ligger sålunda helt utanför individen. Det är mer regel än undantag att det 
externt styrda beteendet upphör när den yttre styrningen försvagas eller försvinner (Deci & 
Ryan, 2000).   
 
   Introjicerad Reglering (Introjected regulation) 
   Nästa form av yttre motivation innebär att den, från början, yttre regleringen av beteendet 
internaliseras hos individen, utan att denne fullt ut accepterar regleringarna som sina egna.  
En person med denna motivationstyp tar in yttre regleringar och använder dessa som villkor 
vilka måste uppfyllas för att få olika belöningar, exempelvis i form av en känsla av stolthet, eller 
för att undvika obehag som ångest och skuldkänslor. Detta leder ofta till att en person känner 
sig tvingad att göra saker därför att man ”borde” eller ”måste”.  
Graden av självbestämmande är i denna motivationstyp endast marginellt högre jämfört med 
den externaliserade motivationstypen.  
Ett beteende som styrs av en introjicerad reglering har något större chanser att upprätthållas 
jämfört med det externt reglerade beteendet, men är trots det relativt ”instabilt” (Deci & Ryan, 
2000).  
  
 Identifierad Reglering   (Identified regulation) 
    Om man tar ytterligare ett steg i kontinuumet hittar man en typ av yttre motivation med en 
mer omfattande internalisering av den, från början, yttre styrningen av beteendet. 
Internaliseringen har i denna motivationstyp kommit så pass långt att individen accepterat och 
gjort den ursprungliga yttre styrningen av beteendet till sin egen, vilket betyder att 
handlingarna karaktäriseras av en större andel av självbestämmande. Istället för att individen 
känner att man ”borde” eller ”måste”, känner man att man ”vill” göra något därför att man 
uppskattar resultatet av ens handlingar. En identifierad reglering av beteendet är vanligtvis 
förknippad med en större ihärdighet jämfört med den externa och introjicerade regleringen 
(Deci & Ryan, 2000). 
     Det har visat sig att när det gäller motivation till motion så uppger de flesta som motionerar 
sådana motiv som faller inom ramen för denna motivationstyp (Biddle & Mutrie, 2001).  
 
Integrerad Reglering (Integrated regulation) 
    Den återstående typen av yttre motivation kännetecknas av en total internalisering av den 
ursprungliga yttre styrningen av individens handlingar. Det har skett en sammansmältning av 
de ursprungliga yttre motiven för ens handlingar med individens olika värderingar och behov. 
De handlingar som utförs med denna typ av motiv har den högsta andelen självbestämmande 
av de fyra typerna av yttre motivation. En individ som motionerar utifrån denna typ av motiv 
gör det därför att man tycker det är viktigt samtidigt som motionerandet har blivit en del av 
individens identitet. Av de fyra typerna av yttre motivation är det denna motivationstyp som 
ger det uthålligaste beteendet (Deci & Ryan, 2000).   

 9



 Inre motivation   

   Ett handlande styrt av en inre motivation kan sägas utgöra prototypen för det självbestämda 
beteendet. En inre motiverad person deltar i en aktivitet enbart för aktivitetens egen skull som 
denne upplever vara rolig, intressant eller stimulerande på något annat sätt. Man kan beskriva 
det som att målet med aktiviteten är själva aktiviteten.  
En person som endast ”motionerar för att det är roligt” styrs av en inre motivation och har i 
och med detta, som nämnts ovan, de bästa förutsättningarna att upprätthålla sitt motionerande 
över tid. (Biddle & Mutrie, 2001).    
 

Syfte 
    Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för olika aspekter av motivation hos individer 
som precis börjat motionera och sådana som motionerat en längre tid. Frågeställningarna som 
skall besvaras är: Finns det en skillnad i motivationen till motion, vad gäller inre och yttre 
motivation, mellan de individer som nyss börjat motionera och de som motionerat en längre 
tid, och i så fall, hur ser denna skillnad ut? Finns det skillnader mellan de två grupperna av 
individer gällande deras intentioner att fortsätta motionera? Hur upplevs självbestämmande, 
kompetens, samhörighet och glädje av de erfarna motionärerna respektive nybörjarna och hur 
har dessa faktorer påverkat deras motivation till motion?    
 

Metod 
    Frågeställningarna i denna undersökning har besvarats med hjälp av intervjuer vilket är en 
kvalitativ metod. Denna valdes för att få en mer djupgående beskrivning och förståelse av 
individernas motivation.    
   Till skillnad mot kvantitativ metodik, vars resultat består av siffror eller tal omfattar resultaten 
i den kvalitativa metodiken verbala formuleringar (Backman, 1998) vilka i denna undersökning 
analyserades med avseende på innehåll (Content analysis).  
 Med en kvalitativ metodik är det viktigaste inte att se om resultatet har generell giltighet, utan 
istället att få en djupare förståelse av det man studerar, samt att även kunna se helheten av det 
sammanhang som detta ryms i (Holme & Solvang, 1997).  

Försökspersoner 
    Intervjupersonerna i undersökningen arbetade samtliga på en pappersmassafabrik i Södra 
Norrbotten och var elva till antalet. Samtliga var män och medelåldern för dessa var 39 år, 
varav den yngsta var 27 och den äldsta 58 år. Av de elva intervjupersonerna hade fyra personer 
motionerat en längre tid medan resterande sju personer får anses vara nybörjare. Samtliga 
motionerade regelbundet som en del av ett hälsoprojekt på arbetsplatsen, vars syfte är att på 
olika sätt inspirera till ett hälsosammare liv. 
    I undersökningen användes ett så kallat bekvämlighetsurval då valet av försökspersoner 
gjordes till stor del utifrån att dessa var geografiskt tillängliga för författarna, vilket var 
nödvändigt med tanke på den begränsade tidsramen för denna undersökning. Vidare ansågs 
försökspersonerna vara lämpliga då de faller inom den kategori människor med stillasittande 
arbetsuppgifter som får anses vara i speciellt stort behov av fysisk aktivitet.   

Instrument 
    I denna undersökning användes halvstrukturerade intervjuer med öppna svarsalternativ. 
Intervjufrågorna utformades preliminärt efter en litteraturgenomgång och testades sedan i en 
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pilotstudie där fyra personer intervjuades. Efter varje intervju reviderades frågorna, utifrån de 
svar respondenterna gav, i syfte att skapa ett så bra mätinstrument som möjligt.  
    Intervjun inleddes med en kartläggning av respondenternas motionsbakgrund för att kunna 
klassificera dessa som antingen ”nybörjare” eller ”erfarna”. Sedan följde  
frågeställningar rörande respondenternas motivation till motion. Efterföljande frågor var 
avsedda att belysa respondenternas upplevelse av olika faktorer som enligt litteraturen påverkar 
motivationen samt hur dessa ser på sitt motionerande i framtiden.  

Procedur  
    Efter en kontakt med en anställd på den aktuella arbetsplatsen fick författarna kännedom om 
att det där pågick ett hälsoprojekt i vilket motion ingick som ett delmoment. Kontakt togs 
därefter med två skifteslag för att undersöka möjligheterna att intervjua de personer som ingick 
i hälsoprojektet. Samtidigt säkerställdes att det bland dessa personer skulle finnas både 
”nybörjare” samt ”erfarna” motionärer.  
    Intervjuerna genomfördes under en dag. Varje intervju gjordes enskilt och pågick mellan tio 
och femton minuter. Intervjuerna genomfördes på två avdelningar i respektive avdelnings 
personalrum. Personalrummen var inte helt separerade från arbetsrummen där arbetet utfördes 
men deras placering var ändå sådana att intervjuerna kunde utföras relativt ostörda.  
    Före varje intervju informerades respondenterna om att författarna kom från Luleå Tekniska 
Universitet samt att intervjuerna skulle ingå i en D- uppsats om motivation till motion. 
Respondenterna tillfrågades om de hade några invändningar mot att intervjuerna spelades in 
med bandspelare samt försäkrades om att deras svar skulle behandlas anonymt. 
    Intervjuerna utfördes genom att en av författarna ställde frågorna medan den andre 
övervakade ordningsföljden, såg till att samtliga frågor togs med samt inflikade en del 
följdfrågor. Intervjufrågorna ställdes så långt det var möjligt i samma ordningsföljd till alla 
respondenter, men i vissa fall frångicks denna på grund av att respondenterna lämnade 
information som berörde andra frågor än den som ställts, vilket krävde en uppföljning.  
 
Dataanalys 
    Intervjuerna spelades in på band och transkriberades ordagrant till text, totalt tolv sidor. 
Texten analyserades genom en tematisk innehållsanalys, som gick ut på att en öppen kodning 
genomfördes i syfte att söka ”meningsbärande enheter”, vilka sedan klassificerades under olika 
teman (Miles & Huberman, 1994).    
 

Resultat 
    Syftet med undersökningen var att öka förståelsen för olika aspekter av motivationen hos 
individer som precis börjat motionera och sådana som motionerat en längre tid. För att besvara 
syftet var följande frågeställningar intressanta: Finns det en skillnad i motivationen till motion 
mellan de individer som nyss börjat motionera och de som får betraktas som erfarna 
motionärer, och i så fall hur ser denna skillnad ut? Sedan var det intressant att se om det fanns 
skillnader mellan nybörjarna och de erfarna gällande deras intentioner att fortsätta samt hur de 
två kategorierna av motionärer upplevde autonomi, kompetens, samhörighet och glädje i 
samband med deras motionerande?   
      Intervjupersonernas svar kommer att redovisas under rubriker som är kopplade till 
undersökningens frågeställningar. Efter varje redovisning sammanfattas huvuddragen i 
intervjupersonernas svar.     
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 Motivation till motion                    
    Under denna rubrik presenteras de erfarna motionärernas respektive nybörjarnas svar på 
varför man motionerar samt hur man värderar detta. Värt att notera är att intervjupersonerna 
kan ange flera skäl till sitt motionerande.  
    
Nybörjare 
    Majoriteten av nybörjarna angav diverse hälsorelaterade orsaker till sitt motionerande. 
Den enskilt mest förekommande orsaken till att nybörjarna motionerade var en önskan att gå 
ner i vikt. Sex personer angav detta som ett av sina skäl. 
  Andra hälsorelaterade orsaker som återkom hos flera av nybörjarna var en önskan om att 
förebygga eller bli kvitt rygg och nackproblem samt förbättra konditionen. Tre nybörjare angav 
att man motionerade för att bli bättre i rygg eller nacke medan två personer hade som ett av 
sina skäl en vilja att förbättra sin kondition.  
  
”Man har väl blivit tyngre med åren, det är väl ingen nackdel precis att få bort något kilo” 
 
”Ja, det kanske mest är för välmåendet, för att man är för överviktig och börjar få problem med, jag har ju haft problem med 
ryggen och nacken och känner därför att man måste ta hand om sig själv.”   
     
    Två personer angav en önskan att förebygga hjärtproblem som en av orsakerna till att man 
motionerade. En av dessa motionerar till stor del på grund av rekommendationer från läkare 
eftersom det finns hjärtproblematik i släkten.  
 
”I våran släkt är det genetiskt med hjärtinfarkter, i och med det så tyckte läkaren att det var viktigt för mig också att börja 
träna.”  
 
    Tre personer hade inga speciella problem som man ville förebygga eller bli av med utan 
förklarade sitt motionerade med att man rent allmänt ville hålla sig frisk samt må bra. 
 
”Ja, det är väl att man kan hålla sig friskare i längden och det kan ju vara en fördel.”  
 
    Bland de icke hälsorelaterade orsakerna till varför man motionerade dominerade en upplevd 
påverkan från övriga medlemmar i arbetsgruppen som ingick i hälsoprojektet.  
Tre personer menade att man dels började motionera på grund av påverkan från andra och dels 
att man fortsätter detta motionerande på grund av en sådan påverkan. 
 
”Ja, jag skulle ju aldrig ha åkt dit själv, utan det är ju därför de andra dragit igång det, mycket på grund av det sociala.” 
 
”Utan gruppen skulle det inte ha blivit av, jag tvivlar på det.”  
 
    Det förekom även sådana skäl till varför man motionerade som att arbetsgivaren betalade 
träningskortet samt att träningsresultaten följdes upp genom ett test.  
 
    Majoriteten av nybörjarna värderar sitt motionerande lågt. Fem av sju personer prioriterar 
det inte speciellt högt och kan utan några samvetskval välja bort motionerandet till förmån för 
andra aktiviteter.  
 
”Man passar på när man har tid men har vi planerat något annat så inte tränar man nånting den dan, då får man ta dan 
därpå eller något annat. Man slutar ju inte ut nåt för att fara och träna, inte för den här träningen.”  
 
    Generellt sett upplever få nybörjare att de ”måste” motionera. Endast två personer av sju 
uppgav att de kunde få dåligt samvete om man missade ett planerat motionstillfälle. Dessa två 
personer var de enda bland nybörjarna som värderade motionerandet högt.   
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”Nä, jag har inga krav på att jag måste träna, för lägger jag in krav kanske det skiter sig totalt.”  
 
 
 
Erfarna 
    Gemensamt för samtliga av de erfarna är att man motionerade för att uppnå ett välmående 
som var ett resultat av motionerandet. Vidare tyckte två av fyra att själva motionerandet var 
roligt och att det var en starkt bidragande faktor till deras motionerande. 
 
” Tidigare kändes det som att jag var tvungen, lite grann, dels ryggen och dels knäet, men nu har jag kommit till att det är 
roligt alltså. Det är avkopplande, skönt, löpningen, det är själva aktiviteten.”  
 
    Samtliga erfarna ansåg det vara självklart att motionera. De har gjort det så pass länge att det 
mer eller mindre blivit ett rutinartat beteende och man har svårt att tänka sig att inte vara aktiv 
och motionera i någon form. 
 
”Jag har alltid gillat att träna, kände att jag mådde bra av det så jag ville fortsätta vara i samma form som när jag spelade, det 
är otänkbart att inte träna.” 
 
”Ja, det ingick i det ‘sociala arvet’, det var bara naturligt att hålla på med någonting, det var därför man fortsatte.”   
 
    Två personer nämnde även att de motionerade delvis på grund av att man hade satt upp 
personliga mål som man ville nå upp till.  
 
”Men jag har ju ett mål, det har jag ju, som jag satt upp och det fick vi ju göra också, personliga mål efter den här testen.” 
 
    Tre av fyra personer anser motionerandet vara en mycket viktig del av deras liv. Den 
resterande personen anser även han att motionerandet är viktigt men kan, till skillnad, mot de 
andra lättare prioritera bort motionerandet om det skulle behövas.  
  
   ”Värderar det väldigt högt även om jag inte skulle välja bort allting annat, men det är ju väldigt sällan man behöver välja så 
där, det är väldigt viktigt.” 
 
      Normalt upplever ingen av de erfarna dåligt samvete om man missar enstaka motionspass. 
Däremot kan det uppstå någon form av dåligt samvete eller en känsla att man ”borde” träna 
om det gått alltför lång tid mellan motionstillfällena.  
 
”Det beror ju på, om man inte tränat på ett tag så tänker man ju på det, men om man är i en normalfas vet man om att om 
man missar ett pass idag så tar man igen det imorgon. Men om man far på semester så känns det, inte så att man går och mår 
illa hela tiden, men.” 
 
”Ja, om man inte kunnat träna på länge, om man varit sjuk eller så, då kan man bli som lite, jag borde träna, jag tappar lite i 
styrka och så, lite grann så.”  
 
    Två personer planerar sitt motionerande på ett sådant sätt att de ytterst sällan missar ett 
motionstillfälle av någon annan anledning än att de är sjuka. Dessa personer utsätts därför sällan 
för situationer som kan leda till skuldkänslor i samband med ett uteblivet motionerande.   
 
”Väljer helt bort; ingenting egentligen, det är mer en planering och prioritering dag för dag, vecka för vecka. Jag ska väl inte 
säga att jag, naturligtvis har jag skippat saker men det är saker man kan göra sen.”  
 
Sammanfattning 
    Skillnaden i motivationen mellan nybörjare och erfarna låg främst i att nybörjarna, till 
skillnad mot de erfarna, motiverade sitt deltagande i motionsaktiviteter i huvudsak med diverse 
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hälsorelaterade orsaker. Bland dessa dominerade en önskan om att gå ner i vikt men det 
förekom även orsaker som exempelvis hade samband med rygg och nackproblematik.  
    De erfarna uppgav som främsta skäl till att man motionerade en önskan om att uppleva ett 
välbefinnande som ett resultat av motionerandet. Vidare upplevde man att motionerandet var 
roligt samt att det blivit en rutin.   
    Skillnaden mellan hur nybörjare och erfarna värderar motionerandet ligger främst i att de 
erfarna värderar motionerandet mycket högre än nybörjarna som lättare kan välja bort 
motionerandet till förmån för andra aktiviteter. Att de erfarna värderar motionerandet mycket 
högre visar sig främst på det sättet att man planerar in sina motionstillfällen så att man inte ska 
behöva avstå från något motionspass. Även om nybörjarna och de erfarna var lika så till vida att 
de generellt inte fick dåligt samvete om de missade ett motionspass upplevde dock de erfarna 
skuldkänslor om det gick alltför lång tid mellan motionstillfällena.     
 

Avsikt att fortsätta motionera 
Nedan följer en presentation av skillnader mellan nybörjare och erfarna vad gäller deras avsikter 
att fortsätta sitt motionerande. 
              
Nybörjare   
    Samtliga nybörjare uppvisade viss tveksamhet på frågan om huruvida de skulle fortsätta att 
motionera i framtiden. De hade förhoppningar om att fortsätta motionera men kunde inte vara 
helt säkra på att så skulle ske. 
 
”Det är ju svårt att säga, att man rör sig lite grann får man ju hoppas.” 
 
”Jag hoppas att jag kommer att fortsätta, åtminstone med att vara ute och gå och röra på mig så att jag håller mig i den formen i 
alla fall.”  
 
Erfarna 
Samtliga av de erfarna uppgav att de var helt säkra på att de även i framtiden skulle fortsätta att 
motionera. 
 
”Absolut det kan jag då helt klart lova, till 100 procents säkerhet.” 
 
Sammanfattning 
    Det är en stor skillnad mellan nybörjarna och de erfarna vad gäller deras intentioner att 
fortsätta motionera. Nybörjarna är mer tveksamma medan de erfarna uppger sig vara helt 
säkra på att de även i framtiden kommer att motionera. 
 

Upplevelse av kompetens, samhörighet, glädje och självbestämmande 
    Under denna rubrik redovisas skillnader mellan nybörjarna och de erfarna i hur de 
uppfattar kompetens, samhörighet, glädje och självbestämmande relaterat till deras 
motionerande.  
     
Nybörjare 
    På frågor angående kompetensbehovet svarade fyra av sju nybörjare att de upplevt att man 
gjort framsteg och att dessa påverkat motivationen till att motionera positivt. Gemensamt för 
alla är dock att de, rent allmänt, anser det vara viktigt för deras motivation att åstadkomma 
framsteg samt att på olika sätt få information om dessa. Så gott som samtliga nybörjare ansåg att 

 14



man motionerade på en nivå som passade deras kapacitet och ambition. Detta på grund av att 
de hade möjlighet att välja bland olika motionsformer.  
 
”Ja, men sporrningen är också viktminskningen och dom där bitarna, men även att man känner att man kommer i lite form.” 
  
      De flesta nybörjare värderade den sociala samhörigheten högt. Fyra av sju personer angav 
den som en starkt bidragande orsak till att man började motionera.  Dessutom upplevde fyra 
personer att den sociala samvaron bidrog till att göra motionerandet roligare jämfört med om 
man hade motionerat ensam. 
 
”Utan gruppen kanske jag inte hade kommit igång men jag hade nog fortsatt om jag börjat så att säga. Det är sparken där som 
fattas.”    

 
”Det är viktigt, man åker ju inte dit själv, när man väl kommer dit kan man ju träffas i omklädningsrummet före och efter och 
prata lite skit, under träningen kan det ju också vara.” 

 
    Så gott som samtliga nybörjare upplevde att de inte kunde finna någon större glädje i själva 
aktiviteten. Endast en person uttryckte att själva aktiviteten var rolig. Fyra personer gjorde en 
jämförelse med olika bollsporter där man, till skillnad mot de nuvarande motionsformerna, 
upplevde att aktiviteten i sig var rolig.  
 
” Jag har ju aldrig motionerat, rinkbandyn var ju som en fortsättning på hockeyn, bara för att det var roligt. Det är första 
gången som man tränar utan att man gör det bara för att det är roligt.” 

 
”Jag tycker inte det är så jäkla kul, man gör det för att man måste, men bollsporter är helvetes roliga.”    

 
    På frågan om hur nybörjarna upplever sitt självbestämmande angående motionerandet svarar 
samtliga att de inte blivit styrda av någon eller något i deras beslut att motionera. Vidare ansåg 
fem av sju personer att det var positivt att man hade möjligheten att välja bland många olika 
motionsformer, att man inte var begränsad till endast ett alternativ.  
 
”Det är jag själv som kommit fram till beslutet” 
 
”Man får välja helt själv vad man vill göra, det är spinning pass, aerobics pass, kickboxning o.s.v.”  
 
Erfarna 
    På frågorna rörande kompetensbehovet svarade de erfarna motionärerna att de inte upplevde 
något behov av information om deras framsteg, att kunna se en utveckling hos sig själva är inte 
en avgörande faktor för deras motivation. Tre personer ansåg dock att det kunde vara intressant 
att se om det gjorts några framsteg. Två av dessa använde målsättningar som en måttstock för 
att kunna se om de har gjort några framsteg. Samtliga erfarna ansåg att deras motionerande sker 
på en, för dem, lämplig nivå.  
 
”Testerna har ingen större inverkan, men det är som roligt att se om man kanske kan förbättra lungkapaciteten, men som sagt 
jag skulle ju träna hur som helst.”  
 
”Jag har ju ett mål, det har jag ju, som jag satt upp och det fick vi göra också, personliga mål, efter den här testen, så jag har 
satt upp mina mål.” 
 
    Ingen av de erfarna motionärerna ansåg att den sociala samhörigheten har någon som helst 
betydelse för deras motivation.  
 
”För mig personligen har gruppen noll betydelse, för min egen träning alltså, varken tränar mer eller mindre.” 
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    Två av fyra erfarna tyckte motionsaktiviteten i sig var rolig. De övriga ansåg att 
motionerandet var roligt, om än inte på grund av själva aktiviteten. Den ene av dessa tyckte 
motionen var rolig eftersom det skedde i grupp och den andre tyckte det var roligt för att 
kroppen reagerade på träningen.     
 
”Själva träningen känns ju djävligt skönt.” 
 
    Samtliga erfarna upplevde att det var helt upp till dem själva om de skulle motionera eller 
inte. Ingen av de erfarna nämnde valfriheten bland många olika motionsformer som en 
bidragande faktor till deras motivation. 
 
”Det är ingen som personligen sagt åt mig att ‘far ut och rör på dig’, utan det är något jag gjort själv, inget viktrelaterat.” 

 
Sammanfattning 
    Till skillnad mot de erfarna motionärerna ansåg nybörjarna att det var viktigt för deras 
motivation att göra framsteg samt att få information om dessa. De erfarna ansåg att det kunde 
vara intressant att få information om sina framsteg men att det inte i sig hade någon effekt på 
motivationen. Gemensamt för båda grupperna var att samtliga upplevde att motionerandet 
skedde på, en för dem, lämplig nivå och därför gav en lagom utmaning. 
    När det gäller den sociala samhörigheten så låg skillnaden mellan grupperna i att nybörjarna 
värderade denna samhörighet högt medan denna faktor inte hade någon som helst betydelse för 
de erfarna.  
    Ingen av nybörjarna kunde känna att aktiviteten i sig var rolig och endast en ansåg att 
motion i allmänhet var roligt. Till skillnad mot nybörjarna tyckte samtliga erfarna att 
motionerandet var roligt och av dessa ansåg två personer att själva aktiviteten var rolig.   
    När det gäller det upplevda självbestämmandet uppgav samtliga att det inte är någon eller 
något annat än de själva som styr över deras motionerande. 
    Nybörjarna kände vidare att man har möjlighet att välja bland olika motionsformer vilket 
man upplever positivt medan de erfarna inte lägger någon vikt vid dessa möjligheter.   
 

Diskussion 
    Syftet med uppsatsen var att öka förståelsen för olika aspekter av motivationen hos individer 
som precis börjat motionera och sådana som motionerat en längre tid.  Dessa aspekter var 
nybörjarnas och de erfarna motionärernas motiv till att motionera, intentioner att fortsätta samt 
upplevelse av de olika faktorer som antas underlätta ett fortsatt motionerande.  
    Tidigare forskning har visat att flertalet börjar motionera på grund av yttre motiv som att gå 
ned i vikt eller att förbättra utseendet, medan de som hållit på en längre tid motiverar sitt 
motionerande med att man tycker motionsformen är rolig (Brawley & Vallerand, 1984; Perrin, 
1979). Resultatet i denna undersökning överensstämmer med vad som framkommit i tidigare 
studier då nybörjarna motionerar uteslutande på grund av yttre motivationsfaktorer som 
exempelvis att gå ned i vikt medan de erfarna har en större andel inre motivation som visar sig 
exempelvis genom att de i större utsträckning motionerar enbart för att det är roligt.  
    Nybörjarnas yttre motivation tillsammans med deras låga värdering av motionerandet gör 
det möjligt att placera in de flesta av dem i den del av självbestämmandekontinuumet som 
förknippas med en lägre grad av självbestämmande, det vill säga vid de motivationstyper som 
karaktäriseras av en extern eller introjicerad reglering av beteendet.   
   Till skillnad mot nybörjarna hamnar de erfarna motionärerna bland de motivationstyper som 
karaktäriseras av en större andel självbestämmande d v s. integrerad reglering samt en renodlad 
inre motivation. Detta på grund av att man i betydligt högre grad motionerar för att det är 
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roligt samtidigt som motionerandet värderas väldigt högt och har blivit en naturlig, självklar del 
i vardagen. 
     Deci och Ryan (1985) hävdar att en omvandling från yttre till en mer inre präglad 
motivation sker genom en internaliseringsprocess där yttre drivkrafter tas in och omvandlas till 
vad som uppfattas som inre drivkrafter. Denna omvandling sker inte automatiskt utan det är en 
utveckling som kräver en aktiv medverkan av individen.  
    Mot bakgrund av detta är det kanske inte speciellt förvånande att nybörjarna och de erfarna 
placerade sig som man gjorde i självbestämmandekontinuumet. En tänkbar förklaring kan vara 
att nybörjarna helt enkelt inte motionerat lika länge som de erfarna och därför inte hunnit lika 
långt i internaliseringsprocessen. Eftersom de flesta nybörjarna är i inledningsfasen av sitt 
motionerande har man inte haft lika stora möjligheter att internalisera sina yttre motiv vilket 
gör att man fortfarande är beroende av och starkt styrda av yttre faktorer. De erfarna 
motionärerna har däremot haft mer tid på sig att, genom internalisering, omvandla en eventuell 
yttre motivation till en inre sådan vilket visar sig genom att man i större utsträckning 
motionerar för att det är roligt samt värderar detta motionerande väldigt högt. Det är tänkbart 
att i alla fall för några av nybörjarna så kommer de ursprungliga yttre motiven att, med tiden, 
förändras och hamna mer i skymundan till förmån för andra motiv som förknippas med en 
högre grad av självbestämmande och inre motivation.  
    Det är möjligt att det faktum att nybörjarna inte motionerat så länge även kan förklara det 
något förvånande resultatet att dessa i en väldigt begränsad utsträckning kunde känna att man 
borde eller måste motionera, medan de erfarna, i högre utsträckning, upplevde sådana känslor. 
Utifrån självbestämmandekontinuumet skulle man ha kunnat förvänta sig att förhållandet skulle 
vara det motsatta. En förutsättning för att man ska känna att man ”borde” eller ”måste” 
motionera torde dock vara att man värderar sitt motionerande högt. Då nybörjarna i stor 
utsträckning värderade motionerandet lågt, vilket kan ha ett samband med att man inte 
motionerat så länge, är det kanske inte så förvånande att man inte upplevde dessa känslor.   
   Vidare har man i ett antal studier visat att en stor andel inre motivation är en viktig faktor 
bakom ett långvarigt upprätthållande av ett motionerande samt att det är troligt att det, över 
tid, kan ske en förändring från en yttre till en mer inre präglad motivation (Brawley & 
Vallerand, 1984; Frederick et al., 1997; Perrin, 1979). Resultatet i undersökningen är i enlighet 
med antagandet att en hög andel inre motivation är en förutsättning för ett uthålligt 
motionerande i och med att de erfarna motionärerna har en betydligt större andel av inre 
motivation jämfört med dem som var nybörjare. Resultatet kan tolkas så att de flesta 
nybörjarna ligger i riskzonen för att sluta motionera i förtid och att det därför krävs en 
omvandling/internalisering av deras yttre motiv för att chanserna till ett uthålligt motionerande 
ska öka.  
    När det gäller huruvida en från början yttre motivation kan omvandlas till en inre 
motivation kan man utifrån denna undersökning naturligtvis inte dra några slutsatser. 
Resultaten motsäger dock inte att detta skulle kunna vara fallet och det är intressant att notera 
att några av de erfarna uppgav att deras motivation till en början enbart bestod av yttre faktorer 
men att man med tiden kommit att motionera mer för att det är roligt. 
  För att undersöka om det verkligen kan ske en övergång från en yttre till en mer inre 
motivation krävs dock att man genomför en longitudinell undersökning, där man undersöker 
motivationen hos en och samma grupp vid olika tidpunkter under en längre tid.  
    Även om det är allmänt känt att en individs intentioner inte alltid omsätts i reell handling 
ansåg vi det intressant att ta reda på hur de erfarna respektive nybörjarna resonerade kring ett 
framtida motionerande. Detta, inte minst, beroende på att det är en del som tyder på att en 
mer långtgående internalisering av yttre motiv har ett samband med starkare intentioner att 
fortsätta motionera (Biddle & Mutrie, 2001). I enlighet med detta visade det sig att de erfarna 
motionärerna inte uttryckte någon som helst tvekan om att man skulle fortsätta motionera 
medan nybörjarna var mer osäkra.    
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Då de erfarna i vår undersökning har hunnit längre i internaliseringsprocessen, och i och med 
detta värderar motionen högre än nybörjarna, är det kanske inte så förvånande att dessa 
uppvisar starkare intentioner att fortsätta motionera. Detta visar ytterligare på betydelsen av att 
försöka åstadkomma en förändring av motivationen från en yttre till en mer inre sådan för att få 
till stånd ett motionerande som består över tid.  
   Enligt Deci och Ryan (2000) är det tre faktorer som medverkar till den process hos 
individen genom vilken yttre motivationsfaktorer tas in och omvandlas till vad som uppfattas 
som egna, inre drivkrafter. Dessa faktorer är känslor av samhörighet, kompetens och 
självbestämmande. Med tanke på den centrala roll dessa faktorer antas spela för skapandet av en 
inre motivation var det intressant att se huruvida upplevelsen av dessa faktorer skiljde sig mellan 
nybörjare och erfarna.      
    Resultaten visade att nybörjarna upplever att den sociala samhörigheten samt kompetensen; 
gällande betydelsen av att göra framsteg samt få information om dessa, spelar en viktig roll för 
deras motivation medan de erfarna anser att dessa faktorer inte har någon som helst inverkan. 
Att upplevelsen av dessa faktorer skiljer sig åt mellan grupperna kan möjligtvis bero på att de är 
yttre faktorer och att de som sådana därför har en större inverkan på nybörjarna, som i större 
utsträckning är beroende av yttre drivkrafter för att upprätthålla sitt motionerande. Man kan 
exempelvis tänka sig att en nybörjare som motionerar med avsikt att gå ned i vikt är ganska 
beroende av att få indikationer på att motionerandet ger resultat. Uteblir dessa, och i avsaknad 
av någon inre motivation, är det möjligt att denne slutar att motionera. En erfaren person som 
motionerar mest för att det är roligt är å andra sidan inte lika beroende av att se resultat 
eftersom denne inte, i första hand, använder motionerandet som ett medel för att nå ett annat 
mål än att utöva själva aktiviteten.   
     När det gäller det upplevda självbestämmandet upplever samtliga att det är dem själva som 
bestämt att börja motionera och att ingenting har påverkat dem i deras beslut, samtidigt som, i 
synnerhet, nybörjarna uppger diverse yttre faktorer som skäl till sitt motionerande. På ytan kan 
detta verka motsägelsefullt men en trolig förklaring kan vara att nybörjarna tolkat frågan som 
gällande huruvida någon i det närmaste tvingat dem att börja motionera vilket naturligtvis inte 
är fallet. Med tanke på att de flesta nybörjare uppger yttre skäl till sitt motionerande som 
exempelvis att arbetskamrater påverkat dem eller att läkare rekommenderat motionerandet kan 
man dock misstänka att dessa personer, trots allt, upplever en lägre grad av självbestämmande.  
   Deci och Ryan (2000) menar att finns det olika valmöjligheter att tillgå stärker detta känslan 
av självbestämmande. Både nybörjarna och de erfarna har möjlighet att fritt välja bland olika 
motionsformer vilket nybörjarna värderar högre än de erfarna. Denna skillnad behöver dock 
inte bero på att de erfarna motionärerna har ett mindre behov av självbestämmande, utan dessa 
har troligen valt en motionsform som passar dem långt tidigare, vilket gör att möjligheten att 
kunna välja inte värderas lika högt som för nybörjarna. 
     Ytterligare en viktig faktor för internaliseringsprocessen samt en förutsättning för en 
renodlad inre motivation är att man tycker att aktiviteten i sig är intressant, stimulerande och 
rolig (Deci & Ryan, 2000). Till skillnad mot de erfarna upplever ingen av nybörjarna någon 
glädje i själva aktiviteten; de tycker helt enkelt inte det är roligt att motionera.  
     Dessa resultat överensstämmer med vad tidigare studier har visat; nämligen att erfarna 
motionerar mer för att det är roligt medan nybörjare styrs av yttre faktorer (Perrrin, 1979).   
De flesta nybörjare använde aktiviteten endast som ett medel för att nå ett mål (viktnedgång, 
ryggproblem etc.) dvs. motionen sågs mer som ett nödvändigt ont. För en nybörjare med en 
sådan inställning till motionerandet kan man tänka sig att resultatet blir en försvagad känsla av 
självbestämmande och kan leda till att om denne inte får ut något annat av motionerandet, i 
form av exempelvis en ökad kompetens, kan det finnas en risk att man slutar motionera. Skulle 
man däremot som de erfarna tycka att aktiviteten i sig är rolig leder det rimligtvis till att man 
upplever en inre motivation, samt att ens känsla av självbestämmande förstärks. Detta gör i sin 
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tur att man inte är beroende av olika yttre motivationsfaktorer för att upprätthålla sitt 
motionerande.  
    När man diskuterar betydelsen för den inre motivationen av att motionen upplevs vara 
rolig, stimulerande och intressant, bör man dock ha i åtanke att olika motionsformer troligtvis 
skiljer sig åt i deras kapacitet att stimulera och intressera utövaren. I detta sammanhang är det 
intressant att notera att flera respondenter tyckte att styrketräningen, som var den vanligaste 
motionsformen, inte var speciellt rolig och att man ställde den i kontrast mot olika bollsporter 
som man däremot upplevde vara intressanta och roliga i sig. Det är möjligt att styrketräning, 
och även andra individuella motionsformer som exempelvis löpning, i allmänhet inte upplevs 
vara speciellt roliga i sig, vilket innebär att de i stor utsträckning utförs på grund av diverse yttre 
motiv. Om detta stämmer blir det än viktigare att internalisera dessa yttre motiv för att få ett 
motionerande som står sig över tid.    
    Sammanfattningsvis anser författarna till denna uppsats att syftet uppnåtts då denna 
undersökning gett en ökad förståelse för motivationen hos personer som precis börjat 
motionera och de som motionerat en längre tid samt för deras upplevelse av de faktorer som 
antas inverka på möjligheterna att skapa ett uthålligt motionerande. Även om det inte bör dras 
alltför stora växlar av en så pass begränsad undersökning ger resultatet stöd åt antagandet att en 
inre, alternativt en väl internaliserad yttre motivation är en viktig faktor för att individer ska 
upprätthålla ett motionerande över tid.  
    I resultaten kan det även urskiljas en del faktorer som nog bör beaktas om målet är att 
underlätta för skapandet av en inre motivation och därmed ge goda förutsättningar för ett 
uthålligt motionerande.  
    Till att börja med verkade nybörjarna, till skillnad mot de erfarna motionärerna, ha ett större 
kompetens och samhörighetsbehov. Det kan sålunda vara klokt att på ett eller annat sätt se till 
att dessa behov tillfredsställs, exempelvis genom att erbjuda olika former av aktiviteter där det 
finns möjligheter till social samvaro och att man gör periodvisa uppföljningar vilka gör 
personerna uppmärksamma på eventuella framsteg. 
   Sedan är det mycket som tyder på att ska man få en inre motivation underlättar det betydligt 
om man kan fatta tycke för själva aktiviteten som sådan. Vilka aktiviteter som upplevs vara 
roliga och intressanta är naturligtvis en subjektiv bedömning som skiljer sig från person till 
person, men erbjuds man ett ”smörgåsbord” av aktiviteter borde chanserna för att man ska hitta 
en sådan aktivitet öka. Det är nog även klokt att inte bara erbjuda individuella motionsformer, 
utan också inkludera olika bollsporter, då dessa verkar ha egenskaper som gör att aktiviteten i 
sig upplevs vara rolig vilket lättare leder till en inre motivation.       

Reliabilitet  
     Ett reliabelt mätinstrument ska ge tillförlitliga samt upprepbara resultat. Ett tecken på att ett 
mätinstrument har tillfredsställande reliabilitet är om man vid upprepade tillfällen får samma 
eller liknande resultat (Goodwin, 2002). Ett vanligt hot mot reliabiliteten i en undersökning är 
att intervjufrågorna samt begreppen i dessa inte tolkas på samma sätt av alla intervjupersoner. 
För att undvika att detta skulle ske testades intervjufrågorna på fyra personer i syfte att 
minimera eventuella oklarheter, men man kan därför inte garantera att samtliga uppfattade 
frågorna på samma sätt. För att öka reliabiliteten användes även en intervjuguide som 
säkerställde att samtliga frågor berördes för alla respondenter. Ytterligare ett hot mot 
reliabiliteten kan ha ett samband med att samtliga intervjuer utfördes under en och samma dag. 
Det späckade schemat som detta medförde ledde i slutet av dagen till trötthet och 
koncentrationssvårigheter, vilket eventuellt kan ha inverkat negativt på intervjuernas kvalitet.  
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Validitet 
    Med validitet avses mätinstrumentets giltighet i en viss situation dvs. hur väl man mäter det 
man avser att mäta (Goodwin, 2002).    

Begreppsvaliditet 
    Begreppsvaliditet handlar om med vilken giltighet ett mätinstrument mäter en viss abstrakt 
företeelse eller begrepp (Goodwin, 2002). I denna undersökning var avsikten att studera olika 
abstrakta psykologiska begrepp och en berättigad fråga i detta sammanhang är i vilken 
utsträckning det går att mäta sådana företeelser som motivation och självbestämmande hos en 
människa och om det sätt som dessa undersöktes på var det mest lämpliga. Ett annat eventuellt 
hot mot begreppsvaliditeten, men även reliabiliteten, är det så kallade interviewer bias, dvs. att 
intervjupersonerna, istället för att svara helt sanningsenligt på frågorna, ger de svar som de tror 
förväntas av dem (Goodwin, 2002).  

Extern validitet 
    Den externa validiteten avser i vilken utsträckning man kan generalisera sina resultat till 
andra än de personer som ingått i undersökningen (Svartdal, 2001).   Generaliserbarheten i 
denna undersökning är begränsad eftersom det användes ett relativt litet bekvämlighetsurval 
bestående endast av män. Resultatet kan mycket väl visa sig gälla för andra människor än de 
som inkluderades i undersökningen men detta är något som framtida, mer omfattande studier 
får utvisa.  

Fortsatt forskning                             
    Under arbetet med denna uppsats har olika uppslag till vidare forskning dykt upp. Ett sådant 
är att mer i detalj studera om och i så fall hur motivationen förändras över tid genom att göra 
en longitudinell undersökning. Vidare skulle det vara intressant att studera vilka faktorer som 
styr varför de som en gång slutat att motionera beslutar sig för att börja om.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsinformation 

• Tidigare erfarenheter av motion? 
• Aktivt idrottande? Om ja, när slutade du? 
• Har du fortsatt motionera på egen hand? 
• Ålder? 

 
Skäl till att motionera 

• Hur kom det sig att du började motionera? 
• Är det något speciellt som påverkat dig? 
• Varför motionerar du idag? 
• Har motivet förändrats jämfört med när du började? 
• Vad värderar du högst med motionen? Vad är det som gör att du fortsätter? 
• Hur viktigt är det för dig att motionera? Hur prioriterar du motionerandet gentemot 

andra aktiviteter? 
• Hur känns det om du missar ett motionstillfälle? Kan du få dåligt samvete? 

 
Upplevelse av kompetens 

• Har motionerandet gett några resultat? I så fall vilka? 
• Påverkar dessa resultat din inställning till motionerandet?  
• Är det viktigt för dig att du ser resultat? 
• Är motionsformen lagom ansträngande eller för lätt? 

 
Upplevelse av samhörighet 

• Hur viktig är gruppen, det sociala, för ditt motionerande? 
• Hur påverkar den din vilja att motionera? 

 
Upplevelse av självbestämmande 

• Upplever du att du själv fått välja motionsform? 
• Är det någon som påverkat dig i ditt val att motionera? 

 
Upplevelse av glädje 

• Hur roligt tycker du att det är att motionera? 
• Ser du fram emot passet eller tar det emot? 
• Vad skulle kunna göra det (ännu) roligare? 

 
Intentioner att fortsätta 

• Hur ser du på framtiden? Utifrån hur du känner det idag, kommer du att fortsätta 
motionera de närmaste åren? 
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                                                                                                     Bilaga 2                    

Sammanfattning av intervjuerna                                                           

 

Motivation till motion                                            

 

Intervjuperson 1 (Nybörjare)  

    Intervjuperson 1 motionerar till stor del på grund av påverkan från arbetskamrater. ”Jag 

skulle ju aldrig ha åkt dit själv, utan det är ju därför de andra dragit igång det, mycket på grund av det 

sociala.” Ytterligare en faktor som påverkar denna person att motionera är en önskan att gå ner 

lite i vikt. ”Man har väl blivit tyngre med åren, det är väl ingen nackdel precis att få bort något kilo, men 

jag menar, man mår ju inte dåligt.”  

Intervjuperson 1 värderar inte motionerandet speciellt högt och får heller inte något dåligt 

samvete när han missar ett motionstillfälle. ”Det är som när man cyklar till jobbet, regnar det en dag 

så slutar man ut det.”  

 

Intervjuperson 2 (Nybörjare) 

    Denna person angav hälsoskäl som anledning till att han motionerade. Med hälsoskäl 

menades att förebygga hjärtproblematik, se till att hålla ryggen i trim samt hålla vikten under 

kontroll. ”Jag tror att med åldern så, om man inte håller igång någorlunda så kan man få problem med 

både hjärtat och ryggen.” Intervjupersonen prioriterar inte motionen alltför högt utan motionerar 

när det passar före eller efter arbetet och får inte speciellt dåligt samvete om han missar ett 

motionstillfälle.  

 

Intervjuperson 3 (Nybörjare) 

    Intervjuperson tre motionerar för att förbättra konditionen och gå ner i vikt för att hålla sig 

friskare i längden. ”Ja, dels för att förbättra kondisen för jag tycker den har blivit dålig, den blir bara 

sämre och sämre och sen även för vikten att man kan få bort några kilo.”  

Denna person prioriterar motionerandet lågt. Han motionerar i mån av tid och upplever att 

han borde motionera oftare. ”Ja, man känner ju igen det här att man borde vara där en, två gånger i 

veckan, man känner det, annars rinner det ut i sanden.” 
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Intervjuperson 4 (Nybörjare) 

    Intervjuperson fyra motionerar främst för att gå ner i vikt men även för att förebygga rygg 

och nackproblem. ”Ja, det kanske mest är för välmåendet, för att man är för överviktig och börjar få 

problem med, jag har ju haft problem med ryggen och nacken och känner därför att man måste ta hand om 

sig själv.” Intervjupersonen är starkt motiverad till att ta tag i sina vikt, rygg och nackproblem. 

Han säger sig få dåligt samvete om han inte har möjlighet att träna. 

 

Intervjuperson 8 (Nybörjare) 

    Intervjuperson åtta Motionerar till stor del på grund av rekommendationer från läkare 

eftersom det finns hjärtproblematik i släkten. Andra faktorer som bidrar till hans motionerande 

är att sömnen har förbättrats. ”Läkaren tyckte att det var viktigt för mig också att träna.” Personen 

använder även olika målbilder för att motivera sig till att motionera. 

”Jag använder mig mycket av målbilder eftersom jag har nått upp till de målbilder jag satt upp. Jag måste 

se något slutmål framför mig som jag ska nå upp till, annars kan det bli svårt att motivera sig.” Personen 

värderar motionerandet väldigt högt och känner att han får dåligt samvete om han inte tränar. 

”Barnen går naturligtvis i första hand men det hära kommer garanterat tvåa.”  ”Tränar jag inte fredag 

skulle det kännas fördjävligt att ta en öl och äta lite chips, har jag tränat kan jag ta ett par öl och ett 

vinglas om helgen.” 

  

Intervjuperson 9 (Nybörjare) 

    Intervjuperson nio motionerar huvudsakligen för att bli bättre i en ond rygg samt för att 

förbättra konditionen. Dessutom bidrar det faktum att denna person upplever sig piggare som 

ett resultat av motionerandet. Han prioriterar dock inte träningen speciellt högt och känner 

heller inga krav på att motionera. ”Jag har inga problem att skjuta på en träning om det är fullt upp 

hemma.”  

 

Intervjuperson 10 (Nybörjare)    

    Intervjuperson tio anser att vikten är en faktor som bidrar till att han motionerar. Dessutom 

spelar sociala faktorer in, såsom att umgås och göra saker tillsammans med andra. ”Det är kul och 

så far vi alltid och äter lunch efteråt.” Han värderar sitt motionerande väldigt lågt och får absolut 

inget dåligt samvete om han missar ett motionstillfälle. ”Jag trimmar hellre bilen än far och tränar.” 
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Intervjuperson 5 (Erfaren) 

    Intervjuperson 5 motionerar främst för att hålla vikten under kontroll vilket bidrar till hans 

välmående. Han önskar även bibehålla de resultat han uppnått med träningen. ”Nu är 

motivationen mer att hålla igång det man gjort, man ser ju folk som verkligen behöver hålla igång, om 

man säger så, utan att vara elak med någon.” Han värderar träningen som viktig och känner att 

han har ett behov att träna, men ser inte ett missat motionstillfälle som en katastrof.  

 

Intervjuperson 6 (Erfaren)  

    Intervjuperson sex motionerar mycket för att uppnå de psykologiska fördelar som han 

upplever sig få ut av sitt motionerande. ”Om jag är ute och springer så rensar jag hjärnan och då mår 

jag djävligt bra.” Han tycker träningen är väldigt viktig och mår dåligt om han inte får tillfälle att 

motionera. ”Jag har faktiskt prioriterat bort träningen periodvis men då mår man inte bra heller, eller jag 

mår inte bra.”  

 

Intervjuperson 7 (erfaren)      

    Intervjuperson sju motionerar för att han upplever ett både psykologiskt och fysiskt 

välbefinnande, i synnerhet när han tränar löpning. ”Det är skönt att springa, det blir som ett gift.” 

Personen värderar motionerandet mycket högt och väljer aldrig bort ett motionstillfälle då han 

planerar in dessa i förväg. Han upplever nästan aldrig dåligt samvete eftersom han sällan missar 

ett motionstillfälle. ”Väljer helt bort; ingenting egentligen, det är mer en planering och prioritering dag 

för dag, vecka för vecka.”   

 

Intervjuperson 11 (erfaren)  

    Intervjuperson elva vill bibehålla samma fysiska form som under sin aktiva idrottstid. Han 

tycker det är skönt att träna och upplever det som en självklar del i sitt liv att träna flera gånger 

i veckan. ”Ja, jag känner att jag mår bra av det så jag vill fortsätta, det är som otänkbart att inte träna, 

det är roligt att träna.” Han värderar motionerandet väldigt högt och planerar in sitt 

motionerande så han slipper välja bort saker. Han får sällan dåligt samvete eller känner att han 

måste motionera eftersom han inte missar ett motionstillfälle om han inte är sjuk eller måste 

jobba. Har han varit sjuk så han inte kunnat träna på ett tag kan han dock känna att han borde 

träna.   
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Intentioner att fortsätta motionera 

 

Intervjuperson 1 (Nybörjare) 

    Intervjuperson ett uttrycker förhoppningar om att fortsätta motionera men är dock inte helt 

säker. ”Det är svårt att säga, att man rör sig lite grann får man ju hoppas, man har ju inga direkta mål 

att man ska åka vasaloppet eller något sånt, inget sånt.”  

 

Intervjuperson 2 (Nybörjare) 

    Intervjuperson två tror att han kommer att fortsätta sitt motionerande i någon form. ”Jag 

hoppas jag kommer att fortsätta, åtminstone med att vara ute och gå och röra på mig, så jag håller mig i 

den formen i alla fall.”  

 

Intervjuperson 3 (Nybörjare)  

    Intervjuperson tre tror sig vara ganska säker på ett fortsatt motionerande. Det tror jag, 

jajamän!”  

 

Intervjuperson 4 (Nybörjare) 

    Intervjuperson fyra planerar för att fortsätta sitt motionerande men är samtidigt medveten 

om att det kommer att krävas någon form av yttre påverkan för att detta ska ske. 

”Jo, det är de som är tanken i alla fall, det var det som jag tyckte var så bra med projektet, det är att de 

grupper som kört tidigare bara kört ett år men nu kommer det att fortsätta ett år till och bli kontinuerligt.”   

 

Intervjuperson 8 (Nybörjare) 

    Intervjuperson åtta har förhoppningar om att fortsätta motionera, dock osäkert i vilken 

omfattning. ”Jag hoppas det, hur mycket är svårt att svara på, men jag kommer nog alltid att hålla på 

med något eftersom det har gett så mycket.” 

 

Intervjuperson 9 (Nybörjare) 

    Intervjuperson tio har som avsikt att fortsätta motionera. ”Det är då min strävan i alla fall, jag 

har inte tänkt i några andra banor, om det blir i samma form, det vet jag inte.”  
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Intervjuperson 10 (Nybörjare) 

    Intervjuperson tio är inte alls säker på att han kommer att fortsätta. ”Det är inte säkert, utan 

draghjälp tror jag inte det blir någonting.” 

 

Intervjuperson 5 (Erfaren) 

    Intervjuperson fem anser det som självklart att han kommer att fortsätta att motionera. ”Ja, 

så länge man orkar, nej inte har man tänkt sluta.” 

 

Intervjuperson 6 (Erfaren) 

    Intervjuperson sex är helt säker på att han kommer att fortsätta motionera. ”Absolut det kan 

jag då helt klart lova, till hundra procents säkerhet.” 

 

Intervjuperson 7 (Erfaren)  

    Intervjuperson sju känner inga tveksamheter om att han kommer att fortsätta motionera. 

”Ja, inget snack om saken.”  

 

Intervjuperson 11 (Erfaren)  

    Intervjuperson elva säger sig vara helt säker på att fortsätta motionera. ”Jo, det vet jag att jag 

kommer att göra, det kommer jag att göra.”  

 

Upplevelse av kompetens, samhörighet och glädje  

 

Intervjuperson 1 (Nybörjare)  

    Intervjuperson ett upplever inte att han fått några resultat av motionerandet under den dryga 

månad han motionerat. Han tror dock att motionerandet kommer att bli roligare allteftersom 

hans fysiska status förbättras. ”Det är kämpigt de tio- femton första gångerna, sen blir det kul när man 

känner att resultaten börjar komma.”  

    Denna person värderar samhörigheten i gruppen som viktig för sitt motionerande. Det är 

mycket tack vare denna samhörighet som han överhuvudtaget tar sig för att motionera. 

Dessutom bidrar samhörigheten på olika sätt till att göra motionerandet roligare. 

”Det är viktigt, man åker ju inte dit själv, när man väl kommer dit kan man ju träffas i 

omklädningsrummet före och efter och prata lite skit, under träningen kan det ju också vara.”     

    Intervjuperson ett tycker i nuläget inte det är roligt att motionera. Det är första gången han 

motionerar utan att han tycker det är roligt. Tidigare spelade han rinkbandy och hockey där 
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aktiviteten i sig upplevdes vara rolig. ” Jag har ju aldrig motionerat, det var ju som en fortsättning på 

hockeyn, bara för att det var roligt. Det är första gången som man tränar utan att man gör det bara för att 

det är roligt.”  

 

Intervjuperson 2 (Nybörjare)  

    Intervjuperson två känner att han förbättrat konditionen samt gått ner i vikt som ett resultat 

av sitt motionerande. Han upplever att dessa framsteg stärkt hans motivation att motionera.  

”Ja, men sporrningen är också viktminskningen och dom där bitarna, men även att man känner att man 

kommer i lite form.” Eftersom han har möjligheten att välja bland olika motionsformer kan han 

delta i aktiviteter som passar hans kapacitet och ambitionsnivå.   

      Även om han inte har hunnit träna tillsammans med andra i projektet ännu så hoppas han 

att det ska bli möjligt längre fram. Att träna i grupp skulle, enligt honom, leda till att han 

ansträngde sig mer jämfört med när han tränar ensam. ”Är man där allihopa blir det nog att ta i lite 

extra skulle jag tro.”  

    Han finner ingen större glädje i själva motionerandet.  

 

Intervjuperson 3 (Nybörjare) 

   Eftersom intervjuperson tre nyligen börjat motionera tycker han sig inte ha gjort några större 

framsteg. Han har dock kunnat ana en liten konditionsförbättring under den korta tid han 

motionerat inom hälsoprojektet. ”Det är ju bara fem gånger men jag tycker det går lättare än de första 

gångerna och det är ju roligt.” Han tycker det är bra att han har möjlighet att välja bland olika 

aktiviteter då han lättare kan hitta en som passar honom. ”Bra att man kan välja olika saker. Jo, 

det passar bättre än att typ fara och springa runt en slinga i skogen.” 

    Denna person värderar inte samhörigheten med andra speciellt högt och anser heller inte att 

denna spelar någon roll för dennes motivation. ”Det går ju ganska bra att träna sånt där själv, man 

är inte så där jätteberoende av hela gruppen.”   

    Han tycker motionerandet är roligt och ser fram emot motionspassen. Att det är roligt beror 

främst på att han aldrig provat på styrketräning i en gymmiljö. ”Det är väl att man aldrig provat 

sådana där maskiner och jag vet inte, så är det ju så bra miljö, det är ju annat folk där och så är det ju 

tv.” 
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Intervjuperson 4 (Nybörjare) 

    Intervjuperson fyra känner att han inte gjort några direkta framsteg eftersom han inte hunnit 

komma igång med motionerandet. Han uppskattar möjligheten att välja den motionsform som 

passar hans aktuella ambitionsnivå.  

    Samhörighetens betydelse för hans motivation till motionerandet inom hälsoprojektet anser 

han vara obefintlig då han upplever att detta mestadels sker individuellt. Generellt sett tycker 

han dock att en social gemenskap är viktig för hans motivation till motion. Han är aktiv inom 

olika bollsporter och en av anledningarna till att han upplever dessa som roliga är just den 

sociala samhörigheten. ”Ja, egentligen är det bara en grupp i sådan form att vi kommer att köra någon 

gång lite introduktion i grupp och så, men annars är det individuell träning, det är därför jag tycker det är 

roligare med bollsporter.”       

    Han tycker inte motionsformerna som ingår i hälsoprojektet är roliga. Anledningen till 

denna inställning är dels att aktiviteten inte sker i grupp och dels att aktiviteterna inte 

inkluderar någon bollsport. ”Jag tycker inte det är så jäkla kul, man gör det för att man måste, men 

bollsporter är helvetes roliga.”    

 

Intervjuperson 8 (Nybörjare) 

    Upprätthållandet av denne persons motivation är till stor del beroende av att denne får 

information om sina framsteg. Denna person tränar främst styrketräning vilken han anser vara 

en lämplig motionsform för honom. Testresultaten visade att denna person gjort stora framsteg 

och uppnått sina tidigare uppsatta mål med motionerandet, vilket då ledde till att han satte upp 

ännu högre mål för att få en lämplig utmaning och på så sätt stärka sin motivation.    ”Ja, det 

har blivit en sporre, när jag hade kommit som jag hade gjort i maj på femmor i allt så har man som 

bottnat på den nivån, motivation för det finns inte så nu måste jag försöka hitta andra målbilder.”   

    Denna person anser inte att den sociala samhörigheten i samband med motionerandet har 

någon som helst betydelse för dennes motivation. ”För mig skulle det inte spela någon roll om jag 

tränade i en källare.”  

     Han tycker det är roligt att träna även om han känner att det tar emot ibland. Det som 

främst bidrar till att han upplever motionerandet som roligt är de positiva resultat han uppnått, 

som exempelvis en förbättrad kroppshållning.  
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Intervjuperson 9 (Nybörjare) 

    Intervjuperson nio upplever att han gjort framsteg vilket påverkat motivationen i positiv 

riktning och han tycker sig ligga på en lagom nivå vad gäller antalet motionstillfällen. ”Ju 

starkare man blev, visst gjorde det att det blev roligare.”  

    Initialt var gruppsamhörigheten viktig för att komma igång med motionerandet men har 

allteftersom tappat i betydelse. ”Utan gruppen kanske jag inte hade kommit igång men jag hade nog 

fortsatt om jag börjat så att säga. Det är sparken där som fattas.”    

    Han finner ingen större glädje i själva motionsaktiviteterna. Han tycker däremot att 

bollsporter är roliga och önskar att han hade motivation för att delta i en sådan aktivitet för att 

på så sätt tillgodose hans behov av konditionsträning. ”Badminton, tennis, helt klart, att träna på 

och skjuta på, det skulle vara roligt om man tog det som en kondisfaktor.” 

”Det hänger lite på motivation men det är aldrig någon nackdel om det är roligt för då finns motivation 

lite lättare.”  

     

    Intervjuperson 10 (Nybörjare) 

    Intervjuperson tio tycker att konditionen har förbättrats men upplever att detta inte påverkat 

motivationen till att motionera.  

    Den sociala samhörigheten värderas högt och är den främsta anledningen till att han 

motionerar. ”Det är kul och så far vi alltid och äter lunch efteråt, en social grej.” 

    Han finner ingen glädje i själva motionerandet.  

 

Intervjuperson 5 (Erfaren) 

     Intervjuperson fem känner att han gör framsteg men att detta inte påverkar motivationen 

nämnvärt då han skulle motionera oberoende av dessa. Han känner heller inte att testerna som 

utförts i samband med hälsoprojektet haft någon inverkan på motivationen eftersom han redan 

från början hade maximala värden. Han känner inget behov av att prova någon annan 

motionsform då de nuvarande passar honom bra.   

    För honom är den sociala samhörigheten i samband med motionerandet inte speciellt viktig. 

”Nja, nog skulle jag träna även om det inte skulle finnas en grupp.”  

      Denna person upplever inte att själva aktiviteterna ger honom någon större glädje. Det han 

upplever som roligt är när kroppen reagerar på motionen.  
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Intervjuperson 6 (Erfaren) 

    Intervjuperson sex tycker inte att det är speciellt viktigt att få information om sina eventuella 

framsteg för att kunna motivera sig för att motionera. Han tycker dock att även om en sådan 

information inte har en avgörande betydelse för hans motivation är det intressant att se vilka 

framsteg han gjort. ”Nog tror jag att det spelar en roll för en del, för min egen del är det väl kanske inte 

så viktigt.” ”Det var ju gode ingående tester innan vi körde igång och det var ju intressant också för en 

själv att se.” Han tycker att sitt motionerande är lagom ansträngande och sker på rätt nivå för 

honom.  

    Den sociala samhörigheten påverkar inte hans motivation till att motionera. Däremot bidrar 

det faktum att de flesta i personens skifteslag motionerar till en förbättrad stämning på 

arbetsplatsen vilket upplevs positivt.  

    Intervjuperson sex tycker att träningen är rolig. Den främsta anledningen till detta är att 

motionerandet sker i grupp. ”Man snackar om det på jobbet och så är det i grupp, det är roligare.”    

 

Intervjuperson 7 (Erfaren) 

    Denna person upplever att de ryggproblem han dragits med tidigare har blivit bättre samt att 

konditionen har förbättrats. Hans motionerande består främst av löpning och för att hitta nya 

utmaningar sätter han upp målsättningar om att förbättra sina tider på olika distanser.   

     Den sociala samhörigheten i samband motionerandet har ingen betydelse för denna persons 

motivation. ”För mig personligen har gruppen noll betydelse, för min egen träning alltså, varken tränar 

mer eller mindre.”   

    Tidigare kände han sig tvungen att motionera på grund av ryggproblem men detta tvång har 

övergått i en vilja att motionera. Idag finner han en glädje i sin löpning och han upplever den 

som skön och avkopplande till skillnad mot styrketräning som han utövar mer sällan. ”Tidigare 

kändes det som att jag var tvungen, lite grann, dels ryggen och dels konditionen, men nu är det roligt 

alltså.”  ”Löpningen är avkopplande och skönt, det är själva aktiviteten, men styrketräningen har jag 

aldrig tyckt varit rolig.”   

 

Intervjuperson 11 (Erfaren) 

    Intervjuperson elva upplever att hans motivation påverkas positivt när han känner att hans 

styrka och kondition bibehålls på en för honom hög nivå. ”Om man känner att man är stark och 

orkar springa mycket, det känns ju bra det, då vill man ju fortsätta med det, att man känner att det ger 

någonting.”  Vidare upplever han att motionerandet sker på en, för honom, lagom nivå, han 

önskar träna varken mer eller mindre. 
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    Den sociala samhörigheten har ingen betydelse för hans motivation.  

    Han upplever styrketräningen och löpningen vara roliga motionsformer. Styrketräningen är 

rolig när upplever att vikterna känns lätta och det roliga i löpningen består av en känsla av 

välbehag som han ibland kan uppleva under och framförallt efter ett löppass. Han spelar även 

innebandy vilken skiljer sig från styrketräningen och löpningen i det att enbart aktiviteten i sig 

upplevs som rolig.” Ja, styrketräningen är ju bra för musklerna och så, det är ju bra att vara stark och så 

men innebandyn spelar jag bara för att det är roligt.”         
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