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MOTIVATION: EN KVALITATIV STUDIE AV TÄVLINGSAKTIVA INOM FITNESS 
 

Therese Andersson och Felicia Sundberg 
 
 

Syftet med studien var att undersöka upplevd motivation hos tävlingsaktiva inom fitness. Sex 
semistrukturerade intervjuer analyserades med en abduktiv tematisk ansats. Den teoretiska 
utgångspunkten var Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 2000). Resultatet delades in i fyra teman: 
Fitness som livsstil, Målsättningens betydelse för tävlingssatsningen, Upplevd valfrihet i fitnessutövandet 
samt Identitetsskapande inom fitness. Resultatet påvisade en spridning i informanternas tal vad gäller 
motivation. Utifrån denna spridning utvecklades två profiler: den valfria- och den rigida profilen. 
Informanter inom den valfria profilen var enligt vår uppfattning drivna av inre motivation och 
självbestämda former av yttre motivation. Vår tolkning var att träningsglädje, strävan efter personlig 
utveckling och frihet att ta beslut utifrån lust och behov främjade inre motivation inom denna profil. 
Informanter inom den rigida profilen var enligt vår tolkning drivna av kontrollerade former av yttre 
motivation, såsom introjicerad reglering. Vår uppfattning var att minskad flexibilitet kring tränings- och 
kostupplägg och ett fokus på att prestera bättre än andra underminerade inre motivation inom denna 
profil.   

The purpose of this study was to investigate the perceived motivation of competative athletes in fitness. 
Six semi-structured interviews were analyzed using an abductive thematic approach. The analysis was 
based on Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 2000). The results were divided into four themes: 
Fitness lifestyle, The importance of goals in competition investment, Perceived freedom of choice in the 
pursuit of fitness, and Identity in fitness. The result showed a variation regarding motivation. Two different 
profiles were developed: the optional- and the rigid profile. Informants in the optional profile were in our 
opinion driven by internal motivation and self-determined forms of extrinsic motivation. Our 
interpretation were that training happiness, the pursuit of personal development and freedom to make 
decisions based on desires and needs promoted internal motivation within this profile. Informants within 
the rigid profile were according to our interpretation driven by controlled forms of extrinsic motivation, 
such as introjected regulation. Our interpretation were that reduced flexibility regarding training and diet 
approach and a focus on outperforming others undermined intrinsic motivation within this profile. 
 
 

Under de senaste åren har utövandet av fitness blivit allt populärare och fler och fler 
väljer att börja tävla inom fitness. År 2014 tecknades 1337 tävlingslicenser, vilket 
innebär att antalet tävlingsuttövare ökat med 113 % under en tvåårsperiod enligt 
Svenska Kroppskulturförbundet (SKKF) (personlig kommunikation, 25 februari 2015). 
En central faktor för att förstå vad som driver individer är motivation. Motivation 
definieras som en “term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar 
beteendet mot olika mål” (Nationalencyklopedin, 2015). Tävlingssatsning inom fitness 
kräver engagemang och ett målinriktat beteende, precis som vid satsning inom andra 
idrotter. Centralt vid tävling inom fitness är att presentera en så fördelaktig fysik som 
möjligt. För att uppnå denna fysik blir en disciplinerad livsstil avgörande vad gäller 
träning, kost och vila (Johansson, 1998). Motivation är således centralt för att kunna 
genomföra en tävlingssatsning och uppnå den önskvärda fysiken. Enligt vår vetskap är 
motivation kopplat till tävlingssatsning inom fitness dock ett obeforskat område. Med 
anledning av denna kunskapslucka har denna studie som syfte att undersöka upplevd 
motivation hos tävlingsaktiva inom fitness. 
 
Fitness kan betraktas på olika sätt, i denna studie definieras fitness som en estetisk 
idrott som karaktäriseras av en strävan efter att synliggöra enskilda musklers definition 
i syfte att uppnå en symmetrisk helhet. Definition innebär att musklerna blir mer 
framträdande vilket sker genom minskning av andelen fettprocent. Symmetri är 
balansen mellan storleken på muskelgrupper. Det finns ett flertal tävlingsdiscipliner 
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inom fitness och denna studie kommer att inrikta sig på följande discipliner: Bikini 
fitness, Men’s physique och Athletic fitness. Den x-formade kroppen är eftersträvansvärt 
inom samtliga tre discipliner. En x-formad kropp innebär förhållandet mellan en smal 
midja och bredd över höfter och rygg (International Federation Of Bodybuilding and 
Fitness, 2008). Tävlingsmomentet i Bikinifitness och Men’s physique utgörs av posering, 
vilket innebär att kroppen visas upp och bedöms ur olika vinklar. Tävlingsmomentet i 
Athletic fitness består utöver posering av styrka (chins och dips) och uthållighet 
(hinderbana eller rodd) (Svenska Kroppskulturförbundet, 2014).  

Self-Determination Theory (SDT) 
Self-Determination Theory (SDT) (Deci & Ryan, 2000) är en vedertagen 
motivationspsykologisk teori som används inom en rad områden, däribland inom 
domänerna för fysisk träning och idrott. Teorin handlar om människors medfödda 
psykologiska behov och inneboende vilja till självutveckling. Motivation definieras enligt 
Deci och Ryan (2000) som “To be moved to do something” (s. 54). SDT intresserar sig för 
de faktorer som påverkar människors motivation bakom olika beteenden, och i vilken 
grad människors handlingar är självbestämda. SDT intresserar sig även för de faktorer 
som skapar variation i motivation hos individer. Den upplevda tillfredsställelsen av de 
tre grundläggande psykologiska behoven autonomi, kompetens och samhörighet anses 
vara grundpelare för förståelsen av denna variation (Ryan & Deci, 2000). Autonomi 
definieras som en känsla av valfrihet. Kompetens definieras som en känsla av att möta 
och hantera omgivningen på ett effektivt sätt. Samhörighet definieras som en känsla av 
närhet och tillhörighet med andra människor (Sheldon & Hilpert, 2012). 
 
En miljö som är mer behovsfrämjande till sin natur gynnar tillfredsställelsen av de 
grundläggande psykologiska behoven, medan en miljö som är mer kontrollerande 
missgynnar tillfredsställelsen av dem (Sheldon & Hilpert, 2012). För att exemplifiera 
detta så främjar optimala utmaningar och frånvaro av kritiska utvärderingar 
tillfredsställelsen av behovet av kompetens. Om en individ uppfattar en utmaning som 
alltför lätt kan det leda till att individen blir understimulerad, en alltför svår utmaning 
kan istället leda till att individen förlorar känslan av kompetens (Mallett & Hanrahan, 
2004). Ryan och Deci (2000) har även visat att positiv feedback ökar känslan av 
kompetens medan negativ feedback minskar känslan av kompetens vid 
prestationssammanhang. Behovstillfredsställelsen av autonomi kan främjas om miljön 
är stödjande av individens val och minimerar press. En positiv och empatisk miljö anses 
främja behovstillfredsställelsen av samhörighet (Teixeira, Carraça, Markland, Silva & 
Ryan, 2012). Ökad tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska behoven anses 
framkalla mer viljestyrda former av motivation och engagemang. Detta leder till 
förbättrad prestation, ihärdighet och kreativitet, och är positivt associerat med 
välmående (Deci & Ryan, 2000). 
 
SDT skiljer på olika typer av motivation grundat i de orsaker som ligger bakom 
beteendet. En distinktion görs mellan inre- och yttre motivation (Ryan & Deci, 2000). 
Inre motivation innebär en vilja att utföra en aktivitet för aktivitetens egen skull, därför 
att aktiviteten är intressant och tillfredsställande. När en person är driven av inre 
motivation upplever denne känslor av njutning, kompetens, personlig bedrift och 
spänning (Deci & Ryan, 2000). Inre motiverade beteenden karaktäriseras av 
självbestämmande, vilket innebär att individen av egen fri vilja väljer att utföra en 
aktivitet. Ett exempel på ett inre motiverande beteende är då en atlets deltagande i en 
idrott baseras på träningsglädje (Mallett & Hanrahan, 2004). Yttre motivation 
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karaktäriseras istället av beteenden som upplevs som mindre självbestämda och 
viljemässigt valda av individen. Det innebär att utföra en aktivitet av instrumentella skäl 
eller för att nå ett externt mål som är frånkopplat aktiviteten. Ett exempel på ett yttre 
motiverande beteende kan vara ett barn som tvingas utföra en idrott mot sin vilja 
(Mallett & Hanrahan, 2004). 
 
Olika typer av motivation beskrivs på ett kontinuum. Motivationskontinuumet sträcker 
sig från amotivation (avsaknad av motivation) till inre motivation. Mellan amotivation 
och inre motivation återfinns yttre motivation. (Se Figur 1). 

 
<___________________________________________________________________________________________________> 
Kontrollerande motiv                                                                                Självbestämda motiv  
Figur 1. Motivationskontinuum inom SDT (Ryan & Deci 2000, s.72) 
 
Yttre motivation kan delas upp i kontrollerad och självbestämd reglering. Kontrollerad 
yttre motivation utgörs av extern- och introjicerad reglering (se Figur 1), vilka 
karaktäriseras av en låg grad av självbestämmande (Ryan & Deci, 2000). Den externa 
regleringen, som är minst självbestämd, karakteriseras av att individen motiveras av 
belöningar och straff. Den introjicerade regleringen innehåller en aningen högre grad av 
självbestämmande och syftar till att uppnå ett godkännande av självet och att undvika 
känslor av skuld och ångest. Ett exempel är att träna för att undvika känslor av skuld 
(Ryan & Deci, 2000). Extern- och introjicerad reglering reglerar kortsiktiga beteenden 
och anses ha låg ihållighet över tid (Teixeira et. al, 2012). 
 
Självbestämd yttre motivation utgörs av identifierad och integrerad reglering (se Figur 
1). Dessa former av yttre motivation är mer självbestämda och karaktäriseras av 
valfrihet. Den identifierade regleringen innebär att aktivitetens betydelse identifierats 
som viktig och värdefull. Ett exempel är atleter som värderar träning som betydelsefullt 
i resan mot att utvecklas och bli bättre. Den mest självbestämda varianten av yttre 
motivation kallas för integrerad reglering. Denna karaktäriseras av att beteenden är 
självvalda och sker utifrån individens egna värderingar och behov (Deci & Ryan, 2000). 
Exempel är atleten som gång på gång medverkar i träning, inte bara för att denne ser att 
träningen är ett medel för att bli bättre, utan för att denne inser att engagemang och hårt 
arbete är relaterat till framgång i livet (Mallett & Hanrahan, 2004). Den integrerade 
regleringen skiljer sig från inre motivation därför att aktiviteten fortfarande utförs för 
att personen vill uppnå något med beteendet, och inte endast för aktivitetens egen skull. 
 
Deci och Ryan (2000) skiljer även på olika typer av målsättningar beroende på om 
innehållet i målet är av inre eller yttre karaktär. Inre mål är tillfredsställande att sträva 
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mot och karaktäriseras av ett fokus på utveckling av personliga intressen, värderingar 
och potential. Strävan efter inre mål ger ökat välmående och utveckling av självet genom 
att de främjar tillfredsställelsen av de psykologiska behoven. Yttre mål karaktäriseras av 
att de riktas mot externa källor av indikationer på värde, såsom till exempel rikedom, 
socialt erkännande och ett tilltalande yttre. Strävan efter yttre mål anses inte 
tillfredsställa de grundläggande psykologiska behoven på grund av dess fokus på yttre 
indikatorer på egenvärde. Yttre mål anses inte heller bidra till den personliga 
utvecklingen. Sebire, Standage och Vansteenkiste (2009) kom fram till att strävan efter 
inre träningsmål såsom strävan efter förbättrad hälsa, förbättrad träningsskicklighet och 
främjandet av sociala relationer hade mer adaptiva psykosociala träningseffekter än 
strävan efter yttre mål. Resultatet visade att strävan efter inre mål hade positiva 
samband med träningsengagemang, fysisk självuppskattning och psykiskt välbefinnande 
och ett negativt samband med känslor av ångest. Strävan efter inre mål fick positiva 
effekter till stor del via tillfredsställelsen av de grundläggande psykologiska behoven. 
 
Då motivation i relation till tävlingssatsning inom fitness enligt vår vetskap var ett 
obeforskat område så granskade vi målgrupper som tangerade vårt urval. Nedan 
kommer därför forskning inom området för träning och motivation att presenteras. 
Parish, Baghurst och Turner (2010) undersökte vilka motivationsfaktorer som låg 
bakom mäns önskan att bli bodybuilders och att börja tävla inom bodybuilding. Parish et 
al. (2010) definierade bodybuilding som frekvent och regelbunden träning med vikter i 
syfte att uppnå hög muskelvolym och låg fettprocent inför tävling. Författarna kom i 
denna studie fram till tre motivationsfaktorer som var viktiga vid påbörjandet av en 
tävlingssatsning inom bodybuilding. Den mest centrala motivationsfaktorn var önskan 
om att efterlikna det manliga kroppsidealet, såsom efterliknandet av kända personers 
kroppar. Den näst största motivationsfaktorn bakom tävlingssatsningen var tidigare 
deltagande i andra sporter. Författarna menade att ett tävlingslystet behov hos individer 
som tidigare sysslat med andra sporter kunde tillfredsställas genom tävlan inom 
bodybuilding. Den tredje största motivationskällan var motiv relaterat till 
självförtroende. Tävlingssatsning inom bodybuilding kunde fungera kompenserande för 
ett lågt självförtroende där en negativ kroppsuppfattning låg till grund. 
 
Bodybuilders såväl som fitnessutövares träning syftar till att uppnå en estetiskt 
tilltalande kropp. En risk med denna strävan är utvecklingen av träningsberoende. I en 
studie av González-Cutre och Sicilia (2012) undersöktes träningsberoende i relation till 
SDT. Träningsberoende definieras som ett maladaptivt mönster som kännetecknas av 
överdriven träning som kan resultera i fysiologiska, psykosociala och kognitiva 
symptom. Detta kan tas i uttryck genom exempelvis investering av stora mängder tid i 
träningen, förlust av kontroll över att träningen upptar allt större del av personens liv 
och en minskning av andra aktiviteter i personens liv. Studiens resultat visade 
framförallt att ett motivationsklimat som präglas av ego-involvement, vilket innebär att 
individer jämför sig och sin prestation med andras predicerar träningsberoende. Om en 
individ jämför sin kropp eller får feedback av andra som jämför individens kropp med 
andras kroppar så leder detta med stor sannolikhet till att individen fortsätter att träna i 
strävan mot att uppnå en mer tilltalande kropp än andras kroppar. Att ständigt jämföra 
sig med andra kan resultera i en besatthet som genererar stora mängder träning, vilket 
är karaktäristiskt för träningsberoende.  
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Paradis, Cooke, Martin och Hall (2013) undersökte istället sambandet mellan 
träningsberoende och passion. Författarna definierade passion som en förkärlek till en 
aktivitet som värderades högt samt att mycket tid investerades i aktiviteten. De menade 
att passion motiverade en individ att utföra en aktivitet som individen uppskattade och 
fann viktig. Olika typer av passion kunde påverka individers sociala liv och psykiska 
mående på olika sätt. Två typer av passion beskrevs i denna studie: harmonisk passion 
och besatt passion. Harmonisk passion definieras som att individen har kontroll på 
aktiviteten som utförs och bestämmer själv när denne ska engagera sig i aktiviteten. 
Besatt passion definieras istället som ett inre tvång att utföra en aktivitet även när 
individen inte uppskattar aktiviteten. Både besatt passion och harmonisk passion 
förknippades med att det upptog tid och krävde tolerans i relation till livsstilen. Besatt 
passion innebar en negativ påverkan på sociala relationer och i sociala sammanhang. 
Detta kunde tas i uttryck genom ett rigitt förhållningssätt, undvikande av andra 
aktiviteter utöver träning samt högre grad av upplevelser av negativa känslor såsom 
ångest, irritabilitet, skuld och bristande kontroll. Harmonisk passion medförde 
upplevelser av mer positiva känslor i träningen samt upplevd samhörighet. Sociala 
relationer blev inte lidande i samma utsträckning då träningen ofta inkluderade socialt 
umgänge. Harmonisk passion medförde även en upplevelse av träningsglädje som i sin 
tur gynnade de grundläggande psykologiska behoven. 
 
Behovstillfredsställelse av kompetens visade sig vara centralt för förståelsen av 
träningsidentitet i en studie av Vlachopoulos, Kaperoni och Moustaka (2010). 
Författarna påvisade att tillfredsställelsen av de grundläggande psykologiska behoven, 
främst behovet av kompetens, resulterade i att individen upplevde sig motiverad att 
upprätthålla sin träningsidentitet. Ju duktigare en individ upplevde sig inom träning, 
desto mer förstärktes dennes träningsidentitet. Ett annat psykologiskt behov som 
betonades av Ingledew och Markland (2008) var samhörighet. De fann att om syftet med 
träningen involverar socialt umgänge så ökar det möjligheten till ihållande träning. Det 
sociala engagemanget i träningssammanhang resulterar i en positiv effekt på inre 
motivation, men var dock inte den primära orsaken till individens träningsdeltagande. 
Författarna såg även att träningsglädje främjade självbestämd motivation (Deci & Ryan, 
2000). Till skillnad från det kan miljöer som präglas av ett fokus på att vinna istället 
underminera självbestämd motivation (Vallerand, Deci, & Ryan, 1987). 
Tävlingsinriktade miljöer kan ha en negativ påverkan på självbestämd motivation 
genom att dessa, med sitt fokus på att vinna, sätter press på individen att prestera. 
Tävlingsinriktade miljöer kan dock även fungera som en arena där optimala utmaningar 
skapas. Om individen känner att denne kan hantera utmaningen på ett effektivt sätt kan 
känslan av kompetens främjas och tron på den egna förmågan öka (Ryan & Deci, 2000). 
 
Forskningen kring huruvida deltagande i tävlingsidrott leder till en minskning av inre 
motivation och mer självbestämda former av yttre motivation har genererat resultat 
som pekar i olika riktningar (Mallett & Hanrahan, 2004). En studie av Fortier, Vallerand, 
Brie`re och Provencher (1995) fann att tävlingsidrottare jämfört med motionärer hade 
lägre grad av inre motivation. De fann dock att tävlingsidrottarna jämfört med 
motionärerna hade en högre grad av självbestämd yttre motivation. Författarna tolkade 
detta fynd såsom att tävlingsidrottarna var mer benägna att stanna kvar vid de krav som 
sporten krävde även om de var mindre inre motiverade än vad motionärerna i studien 
var. Forzoni och Karageorghis (2001) kom fram till att det inte fanns några skillnader 
gällande motivation hos fotbollsspelare på olika nivåer. Författarna tolkade det som att 
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externa belöningar såsom pengar och ökad press att prestera, vilket var relaterat till 
fotbollsspelarna på högre nivå, därför inte hade någon negativ effekt på självbestämd 
motivation. Mallett och Hanrahan (2004) undersökte motivationen bakom elitidrottares 
prestationer. De fann att elitidrottarna i deras studie präglades av självbestämd 
motivation, mestadels identifierad och integrerad yttre motivation. Elitidrottarna hade 
flera motiv till deltagande i sporten, de motiverades dels av en strävan efter att vinna 
tävlingar, men kanske framförallt av att de ville förverkliga sin talang och utvecklas som 
idrottare. Författarna kom fram till att upplevelsen av kompetens hos elitidrottarna var 
en stark bidragande faktor till att de var självbestämmande. När de nådde uppsatta mål 
upplevde de sig kompetenta i sitt idrottsutövande och de uppfattade de yttre belöningar 
som var förknippade med deras idrottsutövande såsom indikationer på deras 
kompetens. Deltagande i tävlingsidrott behöver alltså inte underminera självbestämd 
motivation, enligt denna studie. Om individen upplever kompetens via måluppfyllelse 
förblir kontrollen inre istället för yttre, individen upplever att denne kan bemästra sin 
omgivning på ett effektivt sätt och självbestämd motivation ökar därmed. 
 
Ovanstående forskning har studerat motivation kopplat till olika idrottssammanhang, 
enligt vår vetskap finns det dock inte någon som tidigare studerat motivation kopplat till 
tävlingssatsning inom fitness. Tävlingssatsning inom fitness har blivit alltmer populärt 
de senaste åren vilket bland annat visats genom ett ökat antal tävlingslicenser. Med 
anledning av denna växande grupp och den rådande kunskapsluckan väcktes nyfikenhet 
och intresse att vidare undersöka ämnet. För att skapa förståelse för motivation bakom 
tävlingssatsning inom fitness valde vi att utgå från SDT som teoretiskt ramverk, med 
anledning av att SDT är en väletablerad motivationspsykologisk teori. Studiens syfte är 
att undersöka upplevd motivation hos tävlingsaktiva inom fitness. Vår frågeställning är: 
Vilken typ av motivation driver atleter som genomför en tävlingssatsning inom fitness?   
 

Metod 
 

Metodval och vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
Denna studie ämnade skapa en djupare förståelse av informanternas upplevelser av 
tävlingssatsning inom fitness, därför tillämpades en kvalitativ ansats. En kvalitativ 
ansats syftar till att skapa förståelse och därefter tolka informanternas tal av deras 
upplevelser (Snape & Spencer, 2003). Den metod som användes vid bearbetning av data 
var tematisk analys. Tematisk analys syftar till att identifiera, analysera samt rapportera 
mönster, det vill säga teman. Tematisk analys tillämpades i denna studie i syfte 
att organisera samt beskriva data detaljerat (Braun & Clarke, 2006). Vår 
vetenskapsteoretiska utgångspunkt var en socialkonstruktionistisk hållning. Utifrån en 
socialkonstruktionistisk vetenskapssyn förstås varje individs upplevelser utifrån den 
mening individen tillskriver dem. Detta meningstillskrivande är i sin tur påverkat av det 
sociala sammanhang som individen befinner sig i (Allwood & Erikson, 2010). 
 
Undersökningsdeltagare 
Urvalet bestod av sex informanter varav två män och fyra kvinnor i åldrarna 20-28 år 
som var aktiva inom olika discipliner inom fitness. Kriteriet för att delta i studien var att 
individen tidigare hade tävlat eller skulle tävla i fitness under år 2015. Informanterna 
som deltog tävlade inom följande discipliner inom fitness: Bikini fitness (3 st), Athletic 
fitness (2 st) och Men’s physique (1 st). Tre av informanterna hade tävlat tidigare, varav 
två av dem hade varit tävlingsaktiva under ett flertal år. Övriga tre informanter skulle 



8 
 

tävlingsdebutera efter att intervjuerna ägt rum. Vi tilldelade informanterna fingerade 
namn, i syfte att säkerställa anonymiteten. 
 
Material 
En semistrukturerad intervjuguide konstruerades i syfte att undersöka upplevd 
motivation hos tävlingsaktiva inom fitness. Det fanns därmed möjlighet att ställa 
följdfrågor vid intervjutillfällena. Följande teman användes i intervjuguiden: Träning, 
tävling, samhörighet, kompetens och autonomi (se Bilaga 1). Frågorna i intervjuguiden 
utgick ifrån den teoretiska bakgrunden och vår förförståelse av tävlingssatsning inom 
fitness. Vid utformning av intervjuguiden hämtades inspiration från Mallett och 
Hanrahan (2004). De teman som användes i intervjuguiden utgjorde inte de slutgiltiga 
teman som framkom i analysen i enlighet med en god tematisk analys. 
 
Procedur 
Via en bekant som är intresserad av idrott av hälsa fick vi förslag på tre tävlingsaktiva 
inom fitness. Genom mailkorrespondens med en av dessa individer fick vi ytterligare 
förslag på lämpliga deltagare, som kontaktades. Dessa fick information om syfte, tid och 
lokal för intervjuerna via mail. Samtliga individer som kontaktades hade intresse av att 
delta i studien. Innan intervjuerna genomfördes testades intervjuguiden genom 
pilotintervjuer. Pilotstudierna genomfördes via telefon med två informanter, den ena var 
tävlingsaktiv inom Men’s physique och den andra inom Athletic fitness. 
Pilotintervjuerna syftade till att undersöka hur väl intervjuguiden besvarade 
frågeställningen. Efter pilotintervjuerna gjordes några mindre revideringar. Därefter 
genomförde författarna tre intervjuer var. Intervjuerna hölls i enskilda rum med dörren 
stängd. Vid intervjutillfället informerades deltagarna återigen om studiens syfte, att de 
kunde avbryta sin medverkan utan konsekvenser, informanterna lovades anonymitet 
samt att informationen skulle behandlas konfidentiellt (se Bilaga 2). Skriftligt samtycke 
inhämtades från samtliga informanter. Varje intervju varade i cirka en timme. 
Intervjuerna spelades in med diktafon. Materialet transkriberades sedan i sin helhet.    
 
Analys 
Kodningen utgick från Braun och Clarkes (2006) sex faser av tematisk analys: 1: Att 
bekanta sig med sitt material. 2: Framställa de första koderna. 3: Identifiera teman. 4: 
Granska teman. 5: Definiera och sätt namn på dina teman. 6: Skriva rapporten. 
Materialet analyserades på semantisk nivå vilket innebär att skapa en övergripande bild 
av materialet. Enligt Braun och Clarke (2006) så är semantisk analysnivå särskilt 
användbart vid obeforskade områden med anledning av att det ger en rik och generell 
beskrivning av ämnet. Analysprocessen innehöll ett förfarande från beskrivning, 
summering till tolkning av materialet i ljuset av befintliga teorier (Braun & Clarke, 
2006). En abduktiv ansats tillämpades där materialet utforskades med utgångspunkt i 
teoretisk bakgrund samt kompletterades i efterhand med ytterligare forskning som 
kunde bidra med ökad förståelse för resultatet. Vid analys av materialet var frekvens 
inte centralt, utan koder valdes utifrån relevans i relation till frågeställningen. 
Informanternas tal påvisade variationer i deras upplevelser av tävlingssatsning inom 
fitness vilket medförde att vi valde att forma dimensioner i vissa teman för att belysa 
spridningen i informanternas tal. Efter att ha läst igenom samtliga intervjuer kodades 
intervjuerna. Därefter sammanställdes koderna från de sex intervjuerna vilket 
resulterade i totalt 317 koder. För att reducera antalet koder så letade vi efter 
gemensamma mönster i materialet, vilket resulterade i att koderna sorterades ner till 63 
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koder. Koder med gemensamma nämnare skapade teman och underteman. För att 
kontrollera giltigheten i teman och underteman granskades materialet i sin helhet 
ytterligare en gång och mindre revideringar gjordes. Fyra teman med underteman 
framträdde. 
 
Forskarreflexivitet 
Vi har i denna kvalitativa studie valt att beakta vår egna eventuella inverkan på studien. 
En av författarna ska debuttera inom disciplinen Bodyfitness under 2015. Studien 
påbörjades innan författaren tog beslut om att själv tävlingssatsa. Hon ska inte tävla 
inom samma disciplin som någon av informanterna och ingår inte heller i samma team 
som någon av dem. Författaren har inte tidigare tävlat inom fitness, ska inte delta i 
samma tävling som någon av informanterna och umgås inte med någon av dem. Innan 
intervjuerna genomfördes talade hon inte öppet om att hon hade som ambition att tävla 
inom fitness för att minimera risken för önskvärda svar. Författarens livsstil liknar dock 
informanternas livsstil, vilket eventuellt kan medföra en djupare förståelse för deras 
förhållningssätt. Hennes förförståelse inom detta område kan också ha bidragit till att 
hon inte varit lika neutral och öppen som en individ som inte är lika insatt. Hon kan ha 
varit färgad av egna upplevelser och erfarenheter och såg möjligtvis på datat utifrån en 
mer positiv grundinställning gentemot fitness. Den andra författaren har ingen närmare 
relation till fitness utöver styrketräning på gym i syfte att stärka kroppen inför 
tävlingssatsning i lagidrott. Detta kan ha bidragit till ett mer neutralt förhållningssätt 
gentemot ämnet, men eventuellt också en ökad förståelse av vad det innebär att 
genomföra en tävlingssatsning.       
 
Det finns en risk i att vi under intervjuerna uppmärksammat tal som närmat sig vår 
teoretiska utgångspunkt mer än tal som inte gått i linje med den teoretiska 
utgångspunkten. Det kan även ha varit fallet att vi satt en terapeutisk ton på 
intervjuerna med anledning av att vi är psykologstudenter. Ett möjligt utfall av detta kan 
ha varit att negativa känslor validerades och fångades upp i större utsträckning än om vi 
inte varit psykologstudenter. Vi eftersträvade att förhålla oss neutralt gentemot 
informanternas berättelser och att inte påverka dem i någon riktning, vi gav till exempel 
inga råd och vi la inga egna värderingar vid informanternas tal. Detta kan å ena sidan ha 
bidragit till ökad reflektion gällande den befintliga situationen. Å andra så kan det ha 
bidragit till att vi eventuellt missat annan viktig information, då fokus eventuellt hamnat 
vid sidan av de ursprungliga intervjufrågorna. 
 
Etiska överväganden 
Utifrån Vetenskapsrådets rekommendationer gällande god forskningssed har hänsyn 
tagits till de fyra etiska huvudkraven: Informationskravet, konfidentialitetskravet, 
nyttjandekravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna gavs 
information i både skriftligt och muntlig form om studiens syfte och upplägg. Vid 
intervjutillfället inhämtades samtycke skriftligen. Den information som informanterna 
uppgav användes endast till detta examensarbete. Informanterna informerades om att 
deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta intervjun när som helst utan att detta 
medförde konsekvenser. Konfidentialitet säkerställdes genom avkodning av materialet 
och data förvarades oåtkomligt för obehöriga. Citat som bedömdes kunna riskera 
identifikation av individen valdes att uteslutas ur studien med anledning av att skydda 
anonymiteten. De bakgrundsvariabler som samlades in var ålder, tävlingserfarenhet och 
disciplin med anledning av konfidentialitetsskäl. 
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Resultat 

Vår analys av de sex intervjuerna utmynnade i fyra teman: Fitness som livsstil, 
Målsättningens betydelse för tävlingssatsningen, Upplevd valfrihet i fitnessutövandet 
samt Identitetsskapande inom fitness. Tre teman delades in i underteman, vilka beskrivs 
mer detaljerat nedan (se Tabell 1). Temat Upplevd frihet i fitnessutövandet delades inte 
in i underteman, eftersom detta tema ansågs internt sammanhållet. I temat Fitness som 
livsstil samlades tal som enligt vår tolkning beskrev informanternas livsstil vad gäller 
kost och träning. Informanterna berättade att träning var centralt i deras liv samt att en 
korrekt kosthållning i kombination med träning var av hög prioritet. Informanternas 
upplevelse av livsstil med avseende på kost och träning verkade dock skilja sig åt. Vi 
uppfattade att vissa uttryckte att träning och kost anpassades efter livet och 
kombinerades med till exempel socialt umgänge. Andra informanter verkade istället 
uppleva att livsstilen med avseende på kost och träning utgjorde en begränsning i livet. I 
temat Målsättningens betydelse för tävlingssatsningen tolkade vi det som att 
uppsättandet av målsättningar gav riktning i fitnessutövandet. Målen hade dock olika 
innebörd för informanterna. Vissa ville överträffa sig själva medan andra fokuserade 
mer på att prestera bättre än konkurrenter, vilket fick konsekvenser för upplevd 
förmåga. Informanterna hade även olika förhållningssätt vid hanterandet av motgångar. 
Temat Upplevd valfrihet i fitnessutövandet samlade tal som enligt vår mening gav 
beskrivningar av hur flexibla informanterna var i relation till tävlingssatsningen. 
Flertalet informanter gav uttryck för att de drevs av träningsglädje och att det fanns 
utrymme att avvika från tränings- och kostupplägg utifrån lust och behov. Några 
informanter verkade dock vara drivna av en inre press att genomföra 
tävlingssatsningen, trots minskad glädje och lust. I temat Identitetsskapande inom fitness 
samlades tal där vi tolkade det som att informanterna identifierade sig med 
fitnessutövande. En del beskrev dock endast identifikation med valda delar av fitness 
och vissa betonade att de eftersträvade fler identiteter. Informanterna gavs fingerade 
namn i syfte att skydda deras anonymitet. 
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Tabell 1. Teman, underteman samt exempel på koder och citat 

Teman   Underteman       Ex. koder         Ex. citat 

    

Fitness som livsstil  Träning är en central del av livet Träning är en naturlig del av 

vardagen som inte känns 

ansträngande. 

“Istället för att gå och fika så kan man ändå, alltså, man 

får ut samma sak i gymmet. Man tränar och umgås 

samtidigt så att säga” 

 Kosthållning inför tävling 

 Energiunderskottets 
inverkan på livet 

 Förhållningssätt vid 

tävlingsdiet 

Försöker anpassa dieten för att 
bibehålla glädje samtidigt som man 
strävar efter att uppnå 
mål                                    

                                 

”När jag ätit det jag får för dagen så går jag och sover” 

”Vi anpassar dieten efter livet, inte livet efter dieten” 

Målsättningens 

betydelse för 

tävlingssatsningen 

Målsättningen som vägvisare Uppsättandet av mål ger träningen 

riktning 

”Men det är att ta det till en ny nivå, själva träningen, 

att ha ett mål med sin träning, att man inte bara går 

dit” 

 
Strävan efter att överträffa sig själv 

Tävlar mot sig själv 

 

 

Tävlar och jämför sig med andra 

”Man vill väl någonstans vara bättre än man var förra 
gången, då är det ju bra, jag tänker ofta bra i 
jämförelse med mig själv” 

 

“Om man ska liksom tävla mot varandra och sådär kan 

det bli ’är jag tillräckligt bra, har jag tillräckligt bra 

form?’ och sådär” 

                                                   Förhållningssätt vid motgångar 
Analyserar och justerar vid 
motgångar 

 

Externaliserar orsaker till upplevda 

motgångar 

“Det är klart att jag blir besviken för stunden, sen blir 
det väl snarare så att jag funderar på varför jag inte 
nått de här målen. Och vad det kan ha berott på och 
om det är något jag kan göra annorlunda till nästa 
gång” 

”I min träning då skyller jag allt på 

energiunderskottet, det är bara så” 

Upplevd valfrihet i 

fitnessutövandet 

 Drivs av träningsglädje 

 

Träningen har blivit ett måste 

“Varför jag tränar är i första hand för att jag tycker att 
det är fruktansvärt kul” 

“Nej alltså det finns sådana där.  Och det är nog en 

sorglig sak också. Att gymmet slutar vara en passion i 

något skede, det blir mer ett måste” 

Identitetsskapande 

inom fitness 

Fitness är en viktig del av den  jag är Förknippas med fitness ”Det är en identitet som jag ser mig själv inom. Jag ser 

mig själv som att träna, jag vet inte riktigt vad jag 

skulle göra om jag inte tränade” 

 
Andra identiteter utöver fitness Fitness är en viktig del av livet, men 

inte synonymt med individens 

egenvärde. 

“Min identitet är inte fitness, det är någonting som jag 

råkar ha ett intresse av i min vanliga träning” 

                                                  Att förmedla ett balanserat  

                                                  förhållningssätt i sitt fitnessutövande 

Viktigt att förmedla sund bild av 

fitness till andra 

“Alla som tävlar är inte tråkiga människor som sitter 

hemma alla kvällar och bara är träningsfreaks” 

 

 



12 
 

Följande notationsmall användes: 

. . . . Fyra punkter separerade av mellanslag anger att en del av citatet klippts bort.  

Fitness som livsstil  

I detta tema samlades tal som enligt vår tolkning beskrev informanternas livsstil vad 
gäller kost och träning.  Informanterna berättade att träning var centralt i deras liv samt 
att en korrekt kosthållning i kombination med träning var av hög prioritet. Samtliga 
hade som ambition att tävla inom fitness och därmed var en disciplinerad livsstil en 
förutsättning. Informanternas upplevelse av livsstil med avseende på kost och träning 
verkade dock skilja sig åt. Vi uppfattade att vissa uttryckte att träning och kost 
anpassades efter livet och kombinerades med till exempel socialt umgänge. Andra 
informanter verkade istället uppleva att livsstilen med avseende på kost och träning 
utgjorde en begränsning i livet.  

Träning är en central del av livet 
 

Detta undertema baserades på tal som skildrade informanternas upplevelse av träning. 
En del informanter associerade träning med välmående och beskrev träningen som en 
naturlig del av livet, vilket resulterade i att den skedde på ett rutinmässigt sätt. Max 
beskrev följande: “Jag mår bra av att träna, jag blir pigg. Jag tränar innan skolan i drygt 
två timmar. Det blir en roligt och skön start. Det har väl blivit mer som en rutin 
egentligen att kliva upp”. Ella uttryckte också tal som gick i linje med Max 
förhållningssätt: “Jag tycker inte det är jobbigt att kliva upp på morgonen, utan är 
inställd på det. Det vill jag ju göra”. Ella och Max gav exempel på att träningen var en 
central del av livsstilen. Några informanter gav också uttryck för att integrera träningen 
i sitt sociala liv. Max gav exempel på detta: ”Istället för att gå och fika så kan man ändå, 
alltså, man får ut samma sak i gymmet. Man tränar och umgås samtidigt så att säga”. Att 
kombinera träning med socialt umgänge verkade leda till en känsla av samhörighet 
(Deci & Ryan, 2000).  
 
Samtliga informanter verkade uppleva att träningen krävde tid och tolerans, men detta 
hanterades på olika sätt av informanterna. Vi tolkade det som att tid och tolerans som 
investerades i träningen inte verkade bli begränsande utan snarare en positiv 
upplevelse för några av informanterna. Ella beskrev till exempel: ”Jag känner mig stark 
och min kropp är frisk och pigg. Så mycket energi, så jag mår väl bra av det”. Detta 
förhållningssätt relaterade vi till begreppet harmonisk passion (Paradis et al., 2013). 
Den positiva upplevelsen av träningen kunde enligt vår tolkning förstås utifrån att 
träning prioriterades eftersom det associerades med välmående. En vardag med mycket 
träning verkade därmed inte utgöra någon begränsning, då andra aktiviteter 
prioriterades vid sidan av fitness. Ella gav exempel på att träningen inte utgjorde någon 
begränsning enligt följande: ”Har dragit utomlands på semester en vecka liksom tre 
veckor innan tävling, det är inga problem”.  
 
Andra informanter resonerade dock inte i enlighet med detta, utan upplevde enligt vår 
tolkning att träning krävde tid och engagemang och att detta skedde på bekostnad av 
sociala relationer och övriga aktiviteter. Vi tolkade det som att dessa informanter 
prioriterade bort andra aktiviteter utöver träning. Moa gav exempel på detta: ”Den här 
dietbubblan. Jag gör inte något socialt eller fritidsmässigt. Tränar, äter, sover och 
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pluggar. Det blir ingenting utöver det. Och det är lite tråkigt”. Enligt vår tolkning gav 
detta citat ett exempel på hur besatt passion kan tas uttryck (Paradis et al., 2013). Vår 
uppfattning var att individer som präglades av besatt passion tenderade att låta livet 
utöver fitness begränsas i större utsträckning än de med harmonisk passion. Ida 
berättar om hur fitnesslivsstilen påverkat hennes liv: 
 

Det tar tid, men det kanske också har påverkat att jag har begränsat mitt sociala 
umgänge. Och sen att jag inte går ut lika mycket, alls. Dricker inte alkohol . . . . Jag 
tror absolut att fitnesslivsstilen också påverkar det ännu mera i hur man väljer att 
inte göra kanske och är det som sagt lite mindre spontanitet att dra iväg 
någonstans sådär. 
 

Vi uppfattade därmed att olika förhållningssätt påverkade upplevelsen av en vardag 
med träning på olika sätt. Förhållningssättet verkade även vara en central aspekt vid 
informanternas upplevelse av kosthållning, vilket presenteras i undertemat nedan. 
 

Kosthållning inför tävling 
 

I detta undertema har vi samlat tal om informanternas upplevelse av kosthållning. Detta 
undertema är uppdelat i Energiunderskottets inverkan på livet samt Förhållningssätt 
vid tävlingsdiet. Energiunderskottet hade enligt vår uppfattning en negativ inverkan på 
informanternas liv, då samtliga upplevde en försämrad prestationsförmåga under diet. 
Förhållningssätt vid tävlingsdiet varierade, en del informanter upplevde sig mer fria och 
flexibla medan andra hade en mer strikt och rigitt förhållande till kost.  
 

Energiunderskottets inverkan på livet 
 

En noggrann kosthållning var en viktig del av livsstilen för att möjliggöra måluppfyllelse. 
Ett genomgående mönster hos de flesta informanter verkade vara att de upplevde en 
utmaning i att energiunderskottet under diet resulterade i minskad ork och försämrad 
prestationsförmåga vid träning. Moa upplevde att energiunderskottet begränsade 
hennes ork: 
 

Intervjuare: Jag tänker en sak som du har nämnt är att du inte orkar göra så mycket 
saker. Tänker du att det var annorlunda förut eller har det alltid varit så? 
Moa: Nej alltså när jag äter så orkar jag ju. 
Intervjuare: Vad är det du orkar då? 
Moa: Fara ut och dansa, hänga med kompisar, träna ett extra pass, sådant. 
Intervjuare: Så det är sådana saker som går bort då? 

  Moa: Ja. 
 

Enligt vår tolkning påverkade energiunderskottet informanternas ork och därmed deras 
upplevelse av tävlingssatsningen. Moa berättade: "När maten tar slut för dagen så orkar 
jag inte vara uppe mer så då går jag och sover". Hon berättar även att: ”Jag trivs inte så 
jättemycket att träna på ett energiunderskott. Jag vill helst ta i och svettas och vara 
grisig på mina styrkepass. Nu orkar jag inte så mycket, så det är inte så jättekul”.  
 
 
 



14 
 

Förhållningssätt vid tävlingsdiet 
 

Vi uppfattade en spridning hos informanterna vad gäller flexibilitet och upplevt 
inflytande över kostupplägg. Vissa informanter upplevde att de inte hade någon 
inverkan på kostschemat, medan andra upplevde sig fria att göra ändringar i 
kostupplägget. Ytterligare andra upplevde att de helt kunde styra över sitt kostupplägg. 
Ida var en av dem som gav uttryck för större rigiditet kopplat till kosten. Hon beskrev: 
”Jag väger all mat jag äter, så alltså visst på ett sätt så har det väl gett mig ett 
kontrollbehov på det sättet just det med maten”. Vår tolkning var att de individer som 
upplevde mer rigiditet vad gällde strukturen i kosten främst var de informanter som 
hade anförtrott sig till coacher som gjort strukturerade kostupplägg till dem. Moa 
beskrev: “Nä men vi har ju fått kostupplägg av våra coacher så det är ju bara att äta och 
se glad ut”. Den upplevda flexibiliteten hos de som anlitat coacher kunde dock variera 
enligt vår tolkning. Pers förhållningssätt speglar viss frihet att göra mindre ändringar: 
”Även om jag har fått ett väldigt strikt schema av min coach så är jag lite och filar på det 
själv, för det ska smaka gott också. Så då kan jag kompensera lite med kalorier, och hälla 
på lite ketchup.” Per verkade följa schemat, men upplevde ändå att han till viss del 
kunde påverka det. Det fanns även individer som fullt ut styrde över sitt upplägg. Det vi 
valt ett benämna som ett flexibelt förhållningssätt till kost speglades av Max synsätt: 
 

Jag vill ju äta liksom bra mat, men sen om det är så att jag skulle vara sugen på 
pizza någon kväll så är det ju inte så att ”nä men jag skall äta kyckling och ris”, utan 
det är också väldigt flexibelt och känsla för stunden . . . .  Jag har valt att fokusera 
dieten efter livet. 
 

Max diet verkade inte begränsa honom i någon större utsträckning. Följande exempel är 
enligt vår uppfattning talande för att Max valt att inte fokusera livet efter dieten: ”Ska vi 
iväg på en middag och båda är på en diet, då kanske det är så att man kan köra ett extra 
intervallpass, så att man kan äta den maten som bjuds”. Enligt vår uppfattning verkade 
ett flexibelt förhållningssätt vara tämligen erfarenhetsbaserat utifrån att kunskap om 
fitness vuxit fram med åren. Ella berättade om sin utveckling: 
 

Tidigare när jag började så märkte jag att jag kunde bli lite mer krävande mot min 
omgivning. ‘Nej men jag äter inte det här, jag vill ha det här’. Jag kunde kanske lite 
lättare bli trött eller irriterad. Jag upplever inte det längre, jag tror jag hittat en 
mycket bättre balans både i så här att jag ligger på ett högre intag i kosten . . . . Jag 
vill vara mer flexibel, jag kan inte kräva att alla ska anpassa sig och så. 
 

Enligt vår uppfattning medförde erfarenhetsbaserad kunskap inom kost och träning ofta 
att frihetsgraden och flexibiliteten ökade. Begränsningar och hinder blev inte lika 
påtagliga då individen hittade kompensatoriska strategier, till exempel utförandet av ett 
extra intervallpass för att kunna delta på en middag.   
 

Målsättningens betydelse för tävlingssatsningen 
En central faktor för att förstå livsstilen som informanterna hängav sig åt var strävan 
efter att uppnå målsättningar. I detta tema har vi därför samlat tal som enligt vår mening 
beskriver vikten av att sätta upp målsättningar i fitness utövandet. Tydliga 
målsättningar gav träningen riktning och möjliggjorde en seriös satsning. För de allra 
flesta informanter syftade målsättningen till att slå egna resultat, några informanter 
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hade dock istället ett fokus på att prestera bättre än andra. Det framkom även att 
informanterna använde sig av olika strategier vid hanterandet av motgångar i strävan 
efter måluppfyllelse. 
 

Målsättningen som vägvisare 

I detta undertema finner vi tal som vi menar belyser den roll som målsättningsarbetet 
spelade. Enligt vår tolkning möjliggjorde uppsättandet av målsättningar en seriös 
satsning. Målsättningar gav träningen struktur och målmedvetenhet eftersom det fanns 
något explicit att sträva efter. Ida beskrev den inverkan målsättningen hade på 
träningen: ”Men det är att ta det till en ny nivå, själva träningen, att ha ett mål med sin 
träning, att man inte bara går dit”. Tävlingsdagen verkade fungera som en deadline som 
drev informanterna framåt i deras träning eftersom målet ofta var satt till tävlingsdagen. 
Ella besvarade frågan om vad som var viktigt med att tävla: ”Ja men det är väl att nå 
målen. Verkligen såhär att jag ska nå dit, det ger en motivation att verkligen uppfylla 
dem, att sträva mot det. Att ha någonting att, verkligen något att träna för”. Citatet ger en 
beskrivning av hur tävlingsdagen fungerade som en avgränsning för målsättningen, 
vilket verkade fungera som en morot i träningen. Målsättningar bidrog även till att 
motivera informanterna när träningslusten inte var på topp. Ida beskrev: ”Det är inte 
roligt att gå till gymmet varje dag, men jag vet att jag ska göra det för att uppnå det som 
jag ska uppnå, och det motiverar mig att målet börjar vara så nära”. I informanternas tal 
framkom det även beskrivningar av att det var viktigt att kontinuerligt sätta nya mål. 
Detta verkade bidra till att upprätthålla ihållande motivation i träningen. 

Intervjuare: Men det där med att ständigt jaga nya mål, vad fyller det för funktion 
tror du? 

Max: Jag tror nog det är, skulle jag ha ett slutmål och bli nöjd, då tror jag ju att, då 
skulle nog motivationen också dala tror jag. Alltså för träningens skull, att har jag 
inget mål då tror jag att det skulle vara svårt, då skulle det nog vara lite mer 
sporadisk träning tror jag. 

Vi tolkar det som att slutmål kunde medföra minskad träningsmotivation. För att 
upprätthålla långsiktig motivation verkade det vara viktigt att hitta nya mål att fokusera 
på. Måluppfyllelse var viktigt eftersom det enligt vår uppfattning ingav känslor av 
åstadkommande. Måluppfyllelse verkade dock fylla olika funktion för informanterna. 
För de allra flesta ingav måluppfyllelse känslor av åstadkommande via upplevelser av att 
tränings- och kostupplägg fungerat tillfredsställande och att individen tillämpat kunskap 
från tidigare erfarenheter. Lisa beskrev hur det blev för henne vid måluppfyllelse: ”Jo det 
blir ju det här att jag har lärt mig från förra gången, jag har tagit till mig, jag har tillämpat 
kunskap på rätt sätt och det känns ju alltid bra!”. Några informanter gav istället exempel 
på hur måluppfyllelse kunde fylla ett annat syfte. Ida: 

    Intervjuare: Hur blir det för dig om du når målet? 

Ida: Alltså jag skulle väl kanske, det är väl just det här att jag bevisar för mig själv 
att jag faktiskt har tålamod och uthållighet att klara av saker som jag inte gjort 
tidigare. 

Intervjuare: Hur skulle du känna kring dig själv då? 
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Ida: Jag tror att jag skulle tro på mig själv mer då, att jag klarar av saker mer än 
jag gjort tidigare. För jag är världens otåligaste människa. 

För dessa individer verkade måluppfyllelse istället fylla en funktion av att bevisa 
förmågan, vilket enligt vår tolkning fick betydelse för synen på den egna personen. 

Strävan efter att överträffa sig själv 

Centralt för samtliga informanter var att uppsättandet av målsättningar var viktigt i 
satsningen. För de allra flesta informanter syftade målsättningarna till att utvecklas och 
prestera bättre än de tidigare gjort. Informanterna ville framförallt slå egna resultat. Ett 
exempel på detta gavs av Ella: 

Ja. Alltså det handlar ju alltid om att vara så bra som jag vet att jag kan vara, om 
man säger så. Jag vet ju att jag kan göra X chins, då vill jag ju inte på tävling göra så 
mycket mindre än det. Det är utifrån mig själv. Jag vet ju vad jag har gjort och vad 
jag kan göra. Dit vill jag gärna. 

Lisa beskrev det såhär: ”Man vill väl någonstans vara bättre än man var förra gången, då 
är det ju bra, jag tänker ofta bra i jämförelse med mig själv”. Max beskrev att han tränade 
för att prestera bättre än han gjort vid föregående tävling: 

Det är för nästa tävling, jag tränar för att vara bättre än jag var i föregående tävling. 
Vid tävling kör man chins och dips och sen summerar man antalet totala 
receptioner i de här grenarna. Och då är det ju så att jag i nästa tävling vill öka det 
här totala repetitionsantalet. 

Vi tolkar det som att citaten ovan speglar ett förhållningssätt där individens egna 
resultat utgjorde referenspunkten för prestationen. Per beskriver i linje med detta att 
han värderade en bra form framför placering i relation till andra:     

Alltså att hitta en form jag är nöjd med värderar jag högre än att om jag skulle 
vinna. För skulle jag gå upp med en form som jag inte är nöjd med tror jag att jag 
inte på riktigt skulle kunna glädjas över om jag råkade placera mig på en jättebra 
placering. 

Citaten ovan tyder på en inställning där det var viktigare att slå egna resultat än att 
prestera bättre än motståndare. När individerna överträffade egna prestationer gav 
många av dem uttryck för känslor av åstadkommande. Max beskrev känslan av att slå 
egna resultat: ”Jag är väldigt nöjd med mig själv, nämen jag grejade det!” Några 
informanter gav istället beskrivningar av att lägga större vikt vid motståndares 
prestation. Ida beskriver i citatet nedan hur hon i tävlingssammanhang jämförde sig mot 
andra och hur tvivel på den egna förmågan uppstod ur detta: 

Om man ska liksom tävla mot varandra och sådär kan det bli ’är jag tillräckligt bra, har 
jag tillräckligt bra form?’ och sådär. Men säkert kommer det ju bli som en liten press på 
mig att liksom jämföra mig med andra, ’har hon finare, större, synligare muskler?’, och 
sådär. 

Ida beskrev konsekvenserna av hennes jämförelser med andra på följande sätt: ”I själva 
tävlingsmomentet så kan det ge en negativ upplevelse av mig själv, att jag liksom tänker 
att jag inte är lika bra som de andra eller så”. Vi tolkar det som att jämförelser med 
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andra hade en negativ inverkan på tilltron till den egna förmågan genom att andras 
prestationer låg till grund för bedömning av den egna förmågan. 

Förhållningssätt vid motgångar   
 

I detta undertema har vi samlat tal som beskriver olika förhållningssätt som 
informanterna gav uttryck för att de använde när de upplevde motgångar i strävan efter 
måluppfyllelse. Vissa utsagor gav enligt vår tolkning bilden av ett lösningsfokuserat 
förhållningssätt. I citaten nedan ges beskrivningar av hur bristande måluppfyllelse 
hanterades. Max: 

Det är klart att jag blir besviken för stunden, sen blir det väl snarare så att jag 
funderar på varför jag inte nått de här målen. Och vad det kan ha berott på och om 
det är något jag kan göra annorlunda till nästa gång. 

Lisa uttryckte det såhär: 

Jag försöker att gå igenom litegrann vad det beror på. Och oftast kommer jag 
tillbaka till att jag kanske sovit för lite, inte ätit tillräckligt, för det blir jag ganska 
lättpåverkad av. Och då börjar jag där, vad händer om jag lägger lite energi på att 
sova lite bättre? Blir det någon förändring? Då känner jag att det börjar gå tillbaka, 
att det börjar gå bra igen. 

Enligt vår tolkning speglar dessa citat ett förhållningssätt som karaktäriseras av att 
individen analyserar den befintliga situationen och korrigerar det som behöver 
förändras i strävan efter måluppfyllelse. Några informanter gav även uttryck för att 
motgångar användes som en morot för att prestera bättre nästa gång. Per beskrev 
hanterandet av uteblivet resultat på följande sätt: ”Jag är besviken för stunden men sen 
så, det har ju fungerat som en sporre för att nästa gång då ska jag göra bättre ifrån mig”. 
Dessa exempel tyder enligt vår mening på ett lösningsfokuserat förhållningssätt där 
motgångar inte ligger till grund för ett ifrågasättande av förmågan att prestera. Andra 
strategier vi uppmärksammat i informanternas tal innefattar förhållningssätt där 
orsakerna till motgångar läggs utanför den egna personen. Ett exempel på detta ges 
genom Ella: “Om vi antar att det gick asskast för mig i chins, då bara rullar jag ihop 
resultatet i en litet, mentalt då, papper och så slänger jag det i papperskorgen och så 
tänker jag att det var fel på chinsräcket”. Moa uttryckte det såhär: ”I min träning då 
skyller jag allt på energiunderskottet, det är bara så”. Detta kan eventuellt ses som 
strategier som syftar till att bibehålla känslor av kompetens (Ryan & Deci, 2000) vid 
upplevda motgångar. Ida gav uttryck för att hon hanterade jämförelser med andra och 
de negativa känslor det gav upphov till på följande sätt: ”Ehh, jag hanterar det genom att 
jag tagit bort alla konkurrenter på Instagram och jag går inte ens in och kollar på dem”. 
Vi förstår det som att det speglar en yttre kontrollstrategi där Ida hanterade de 
mindervärdeskänslor som jämförelser med andra gav upphov till genom att undvika 
bilder av konkurrenters fysik. 

Upplevd valfrihet i fitnessutövandet  

Som framkommit under tema två drevs merparten av informanterna av målsättningar 
som handlade om prestera bättre i relation till den egna personen. Några informanter 
var dock mer fokuserade på att prestera bättre än andra. Upplevelsen av processen som 
ledde fram mot målet såg även olika ut för informanterna. I detta tema har vi samlat tal 
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som beskriver informanternas upplevelser av frihet i tävlingssatsningen. Här finner vi 
dels beskrivningar av upplevd träningsglädje och frihet att styra över 
tävlingssatsningen. Vi finner även tal som ger beskrivningar av upplevd press att leva 
upp till egna och andras förväntningar. Merparten av informanterna upplevdes dock 
som fria i relation till fitnessatsningen. Flertalet informanter gav till exempel uttryck för 
att träningsglädje var en viktig faktor bakom fitnessutövandet. Lisa beskrev det på 
följande sätt: “Varför jag tränar är i första hand för att jag tycker att det är fruktansvärt 
kul”. Ella beskrev glädjen till träningen såhär: “Jag tycker det är väldigt roligt att träna. 
Det är skitskoj, det är liksom. Det driver mig, det ger mig en avkoppling och vad ska man 
säga. En skön stund. Det är som lite avstressande från andra saker”.  Per beskrev det på 
följande sätt: ”Alltså jag mår bra av att träna, jag gillar att fördriva tiden på något som är 
hälsosamt”. Citaten speglar upplevelser av träningen som genuint rolig och att träningen 
medför tillfredsställande effekter för välmående. Dessa informanter beskrev även en 
flexibilitet kring träningsupplägg: 

Intervjuare: Vad är syftet med träningsupplägget? 

Ella: Att ha kul faktiskt. Vi har nog funderat på vad vi gillar att köra och hur vi gillar 
att köra. Så att vi är ganska flexibla . . . . Den här dagen vill vi köra det här som 
känns roligare, då ändrar vi sådant, väldigt mycket. 

Citatet ger en beskrivning av att träningsprogrammet utvecklats utifrån personlig 
preferens och lust. Vi såg även att dessa informanter hade tagit aktiva beslut att inte 
anlita coacher. Detta utifrån en önskan att själv styra över träningsupplägg. Max: 

En stor del av varför jag håller på är för att jag vill göra det själv och hitta sätt som 
fungerar för mig. Så att jag har väl aktivt valt att inte ta hjälp av någon annan för jag 
vill lära mig själv och hitta ett sätt som jag trivs med, så att jag styr precis hur jag 
tränar och vad jag tränar. 

Citatet tyder på en frihet att utforma träningen på ett sätt som känns tillfredsställande 
utifrån individens behov och preferenser. Flertalet informanter gav även uttryck för att 
lyssna på kroppen och dess signaler. Per beskriver i citatet nedan hur han och hans 
träningskamrater avbröt träningsupplägget om det behövdes: “Nu behöver kroppen vila, 
och då vilar vi och sen fortsätter vi bara schemat”. Citatet belyser en flexibilitet att 
frångå programmet utan att det blir problematiskt. I informanternas tal fann vi även 
beskrivningar av att beslut kring fortsatt satsning inom sporten inte var tagna. Lisa 
beskrev detta: ”Jag har egentligen inte gått ut offentligt och sagt att jag ska tävla igen. Jag 
har sagt att nu kommer jag att träna och leva på som vanligt och se hur det känns, det 
måste kännas rätt”. Citatet ger ett exempel på ett förhållningssätt där lust och känsla blir 
styrande för huruvida en fortsatt tävlingssatsning kommer inledas.  

Ovanstående beskrivningar exemplifierar enligt oss upplevd autonomi i relation till 
tävlingssatsningen (Ryan & Deci, 2000). Det fanns dock några informanter som enligt 
vår mening på olika sätt gav uttryck för minskad autonomi kopplat till 
tävlingssatsningen (Ryan & Deci, 2000). Dessa informanter verkade istället vara drivna 
av en inre press att leva upp till egna och andras förväntningar. Moa beskrev 
anledningen till att fortsätta tävla på följande sätt: 

Mm, alltså. Allmänt, generellt att jag förväntar mig att jag ska ställa mig på scenen 
och att jag har bestämt mig för det, då gör jag ju det. Och från andra. Mina coacher, 
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jag har ju betalat dem, så då förväntar de sig säkert att jag vill göra det här och att 
jag ska göra det här, lite sådant. 

Det framkom att disciplin också behövdes för att motivera till träning: 

Intervjuare: Varför är det viktigt att ha disciplin? 

Moa: För matens skull kanske hehe. Och att man faktiskt orkar släpa sig till gymmet 
på dagar som man absolut inte orkar dit och sådär. 

Intervjuare: Det låter som att du inte riktigt vill gå till gymmet? 

Moa: Nej alltså det finns sådana dagar.  Och det är nog en sorglig sak också. Att 
gymmet slutar vara en passion i något skede, det blir mer ett måste. Men det. Det 
säger min coach att det är väldigt vanligt. Så det är bara att köra. 

Vi tolkar det som att citatet ger uttryck för att tävlingssatsningen blivit förenad med 
minskad glädje och ökade känslor av måsten och krav. Ida beskrev i linje med detta hur 
bilden av den egna personen skulle påverkas om hon gav upp i strävan efter målet: ”Jag 
har inte ens tänkt på det där, det finns inte som ett alternativ att sluta eller ge upp. Men 
jag tror inte att jag skulle ha en speciellt bra bild av mig själv om jag skulle ge upp”. 

De informanter som enligt vår mening upplevde minskad autonomi verkade vara i 
större behov av bekräftelse på deras förmåga. Moa uttryckte beröm från hennes coach 
som viktig för motivationen: ”Min kontaktperson hon sysslar ganska mycket med beröm. 
Mm. Och alltså de gångerna jag inte får beröm så kan min motivation sjunka ganska 
mycket”. Moa beskriver vidare om anledningen till att beröm och bekräftelse var viktigt: 

Ja. Det är väl det att man är väldigt självkritisk. Eller iallafall jag. Öh, speciellt när 
man också blir självblind så ser man inte grejer. Så då är det ju bra med både 
beröm och bekräftelse, så att man ser att det hänt saker. Som man kanske inte ser 
själv. 

Det verkade föreligga en låg tilltro till den egna förmågan att själv bedöma prestationen. 
Tilltron till den egna förmågan verkade öka via andras bekräftelse och beröm, vilket 
verkade påverka den upplevda motivationen. Ida beskrev till exempel hur spegeln och 
vågen var viktiga inslag för motivationen under tävlingssäsongen: “Till exempel 
resultatet på vågen är man mycket mer brydd i. Och det kan man få energi hela dagen 
ifrån om man gått ner och samma sak i spegeln”. Resultat i spegel och våg, beröm och 
bekräftelse från andra verkade utgöra viktiga källor till motivation när tilltron till den 
egna förmågan att bedöma prestationen var låg. En möjlig tolkning var att dessa 
informanter hade en bristande inre referensram för bedömning av den egna 
prestationen. Detta kunde eventuellt förklara varför de behövde söka bekräftelse från 
annat håll. 

Identitetsskapande inom fitness 

Informanterna verkade i föregående tema uppleva olika grad av frihet i 
tävlingssatsningen. I detta tema samlade vi tal där fokus var identitetsskapande inom 
fitness. Enligt vår tolkning var en gemensam nämnare för informanterna att samtliga 
identifierade sig med fitness. De betonade dock olika aspekter inom identitetsskapandet 
som viktiga. Vissa informanter betonade att de skapade flera identiteter utöver 
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fitnessidentiteten. Några informanter eftersträvade att identifiera sig med valda delar av 
fitness, exempelvis att de önskade bli förknippade med hälsa och en sund livsstil. 

Fitness är en viktig del av den jag är 

Enligt vår analys var fitness en central del av informanternas liv och deras främsta 
kompetensområde. Per uttryckte: “Det är lite av den identitet jag har känner jag. Ja, och 
att träna det är lite min grej. Jag tycker det är kul”. Fitness verkade vara förknippat med 
vem de var som individ. Per gav exempel på detta: ”Det är en identitet som jag ser mig 
själv inom. Jag ser mig själv som att träna, jag vet inte riktigt vad jag skulle göra om jag 
inte tränade”. Vår tolkning var att fitness blev viktigt för informanterna då de upplevde 
sig duktiga inom denna domän. Lisa berättade: ”Jag vill och behöver vara påläst och 
uppdaterad. När jag träffar bekanta som inte sett mig på ett tag, så kommer det frågor 
om fitness”. Flera informanter menade att de blev sedda i samband med träning och 
tävling. De kände sig duktiga när de fick frågor om fitness och upplevde då ökade 
känslor av kompetens, vilket enligt vår tolkning var motivationshöjande. Vi tolkade det 
som att tävlingsmomentet utgjorde en arena där de fick möjlighet att visa upp sin 
slutprodukt, det vill säga sin fysik. Vid tävling så verkade det inte alltid vara medaljen i 
sig som var det primära målet, utan vad den symboliserade. Enligt vår tolkning stod 
medaljen för att individen kämpat för att fullfölja processen som ledde fram till 
tävlingen för att där kunna presentera en önskvärd fysik. Moa uttryckte: “Det finns ju 
ganska många bikinibrudar som tränar typ två månader och sen tror de att de inte är 
scenrädda och de har inga muskler!”. Vi tolkade det som att det blev viktigt att visa att 
de hade kämpat för att uppnå en god fysik, då detta speglade deras identitet. Moas tal 
verkade spegla negativa egenskaper som hon inte vill identifiera sig med, eftersom det 
var oacceptabelt att ta för lätt på processen som ledde fram till tävling. Efter avslutad 
tävling kunde en känsla av tomhet infinna sig, eftersom fitness var förknippat med vem 
de var som individ. Lisa beskrev: “Man hamnar litegrann på ruta noll efter en tävling. Så 
att man är beredd på det. För det var kanske det svåraste, att när tävlingen var över, det 
är nog svårast”. 

Då fitness var starkt förknippat med vem informanten var som individ, så blev det även 
eftersträvansvärt att vara en del av en stark grupp. En stark grupp förstärkte de 
egenskaper de ville identifiera sig med.  Ella beskrev: 

Jag upplever att vi är en ganska stark grupp liksom. Jag tror det har ganska stor 
betydelse, absolut, för det är väl mycket det också man, varför man vill tävla. Man 
vill ingå i den gemenskapen också. Jag tror, för mig är det nog en ganska viktig 
drivande, motiverande faktor också. Att få ingå i den. 

Citatet ovan gav exempel på hur informanterna ville identifiera sig med fitness som en 
samhörighet. Att vara en del av en grupp som betraktades som kompetent verkade 
resultera i att det främjade individens upplevda kompetens, vilket är viktigt för 
bibehållen motivation (Vlachopoulos et al., 2010). Att vara en del av en grupp verkade 
även innebära visad förståelse för varandras livsstil, vilket främjade upplevelsen av 
samhörighet (Teixeira et. al, 2012). Max menade att: ”Träningen kanske blir lite mindre 
oacceptabel om man själv är aktiv inom branschen så att säg, så, mest förståelse för 
varandra upplever jag som positivt”. 
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Andra identiteter utöver fitness 

Fitness verkade vara informanternas primära kompetensområde, men för vissa blev det 
viktigt att inte endast identifiera sig med fitness. Ella ger ett exempel på detta i citatet 
nedan där hon beskriver att hon eftersträvade fler identiteter utöver fitness:   

Jag har tänkt så mycket på hur mycket värde jag lägger i det hela liksom och har 
verkligen försökt hitta andra, medvetet hitta andra identiteter och källor till att jag 
är mycket mer än fitness om man säger så. Men jag kan ju inte sitta och blåljuga och 
säga att det inte alls är viktigt. Det är en stor del av mitt liv, men jag står inte och 
faller vid det liksom. 

Vi tolkade det som att det blev viktigt för en del informanter att ha någonting utöver 
fitness att identifiera sig med, i syfte att fitness inte skulle vara synonymt med 
individens egenvärde. Vissa informanter gjorde därmed skillnad på vem de var som 
individ och sitt utövande av fitness. Lisa gav exempel på detta: “Min identitet är inte 
fitness, det är någonting som jag råkar ha ett intresse av i min vanliga träning”. 

Att förmedla ett balanserat förhållningssätt i sitt fitnessutövande 

Några informanter fokuserade på valda delar av fitnessutövandet som de önskade 
identifiera sig med. Enligt vår tolkning uttryckte de bland annat ett behov av att inte 
identifiera sig med ett osunt förhållningssätt, till exempel för stor rigiditet vad gäller 
kosthållning. Max berättade att han ville hålla fitnesslivsstilen på en sund nivå: 

Det har blivit en viss norm hur man ska leva och, och se ut och sådär som jag inte 
riktigt håller med om och tycker att, jag tror att det är många människor som far illa 
av det också. Det behöver inte vara på ett sådant sätt att man behöver äta tonfisk och 
ris varje dag.  Alla som tävlar är inte tråkiga människor som sitter hemma alla 
kvällar och bara är träningsfreaks. 

Syftet med att förmedla en sund bild av fitness verkade variera. En del informanter, 
såsom Max, verkade vilja ta avstånd från de osunda delarna av fitness för att det inte 
ingick i hans värderingar. För andra verkade det mer handla om att skapa 
förutsättningar för en framtida karriär inom fitness. De informanter som hade som 
ambition att arbeta inom fitnessbranschen var enligt vår uppfattning måna om att 
besitta adekvat kunskap om fitness, som de kunde förmedla till andra. Det framgick 
också att de ville bidra till att förmedla en nyanserad bild av fitness. Exempel på detta 
gavs genom Lisa: 

Jag försöker ganska ofta hålla mig ganska korrekt eller vad man ska säga. I och med 
utbildningen och mitt intresse i fitness så är det många som ställer frågor och vill ha 
hjälp och så vidare och det är viktigt för mig att ge en ganska nyanserad bild . . . . Det 
är viktigt att jag inte bidrar till någon hets eller till något som känns negativt. 

Diskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka upplevd motivation hos tävlingsaktiva inom 
fitness. Vår frågeställning är: Vilken typ av motivation driver atleter som genomför en 
tävlingssatsning inom fitness? Resultatet utmynnande i fyra teman: Fitness som livsstil, 
Målsättningens betydelse för tävlingssatsningen, Upplevd valfrihet i fitnessutövandet samt 
Identitetsskapande inom fitness. Det framkom i temana att informanterna var drivna av 
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olika typer av motivation. Vår tolkning var att några av informanterna var drivna av inre 
motivation och självbestämda former av yttre motivation (se Figur 1). Andra 
informanter verkade istället vara drivna av kontrollerad yttre motivation (se Figur 1). 
Med anledning av dessa olikheter utvecklade författarna två profiler som benämndes: 
den valfria- och den rigida profilen. Den valfria profilen utgjordes av de informanter som 
enligt vår mening drevs av inre motivation och självbestämd yttre motivation. Den 
rigida profilen utgjordes istället av de informanter som enligt oss drevs av kontrollerade 
former av yttre motivation.  

Enligt det första temat Fitness som livsstil framkom det att fitness var en central del av 
livet för samtliga informanter. Informanter inom den valfria profilen hade enligt vår 
mening ett flexibelt förhållningssätt till kost och träning vilket medförde att de inte 
begränsades av livsstilen, träning kombinerades till exempel ofta med socialt umgänge. 
En korrekt kosthållning och träningsupplägg prioriterades framför andra aktiviteter 
inom den rigida profilen vilket medförde upplevelser av livsstilen som begränsande för 
livet utanför fitness. I det andra temat Målsättningens betydelse för tävlingssatsningen 
framkom det att det blev viktigt för samtliga informanter att sätta upp tydliga mål, då 
målet fungerade som en vägvisare och gav träningen riktning. Målsättningen hade dock 
olika innebörd för informanterna inom de olika profilerna. För informanter inom den 
valfria profilen handlade målet enligt vår uppfattning om att överträffa sig själv och slå 
egna resultat. Informanter inom den rigida profilen hade istället mål som enligt vår 
tolkning innefattade jämförelser med andra och ett fokus på att prestera bättre än 
motståndare. Det visade sig även att informanterna inom de olika profilerna hade olika 
förhållningssätt vid upplevda motgångar i strävan efter måluppfyllelse. Informanter 
inom den valfria profilen hade ett lösningsfokuserat förhållningssätt där de analyserade 
och korrigerade när det inte gick som önskat. Individer inom den rigida profilen 
externaliserade istället orsaker till upplevda motgångar där syftet verkade vara att 
undvika att komma i kontakt med de känslor som en motgång eventuellt kunde medföra. 
Det tredje temat Upplevd valfrihet i fitnessutövandet visade att informanterna hade olika 
grad av frihet i sitt utövande av fitness. Inom den valfria profilen upplevdes träningen 
enligt vår uppfattning som genuint rolig och förhållningssättet till träningsupplägget var 
flexibelt. Informanter inom den rigida profilen var enligt oss mindre flexibla och utgick 
inte från egna behov och önskningar i träningen. Det fjärde temat Identitetsskapande 
inom fitness visade att samtliga informanter identifierade sig med fitness. 
Identitetsskapandet uttrycktes dock på olika sätt mellan profilerna. Individer inom den 
valfria profilen eftersträvade i större utsträckning andra identiteter utöver fitness. 
Dessa individers egenvärde var enligt vår tolkning inte lika starkt förknippat med fitness 
som inom den rigida profilen. De betonade också ett mer balanserat förhållningssätt till 
fitnessutövandet.  

Enligt vår beskrivning ovan tolkar vi det som att individer inom den valfria profilen 
upplevde inre motivation och självbestämda former av yttre motivation (se Figur 1). Vår 
tolkning var att individer inom den rigida profilen istället upplevde kontrollerad yttre 
motivation (se Figur 1). Skillnader i inre och yttre motivation kan förklaras utifrån hur 
väl de psykologiska behoven av autonomi, kompetens och samhörighet är tillfredsställda 
(Deci & Ryan, 2000). Den rigida profilen upplevde låg grad av autonomi i förhållande till 
tävlingssatsningen (Ryan & Deci, 2000). De var istället drivna av en inre press att leva 
upp till förväntningar från självet och andra. Motivationen hade förändrats till att i högre 
grad bli kontrollerad under tävlingssatsningens gång. Satsningen upplevdes inte längre 
som rolig och lustfylld utan hade fyllts av krav och måsten. På grund av 
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energiunderskott fanns liten ork att utföra andra aktiviteter vid sidan av fitness och 
minskad energi att träna på ett sätt som var tillfredsställande. Trots detta fanns ett litet 
utrymme att förändra i kostupplägg så att det bättre skulle passa individens behov och 
önskningar. Det fanns även en bristande flexibilitet att byta övningar som upplevdes 
plågsamma till övningar som fyllde en liknande funktion men som upplevdes mer 
glädjefyllda. Detta illustrerar ett litet handlingsutrymme att göra de förändringar som 
krävdes för att återfå glädje och lust i satsningen, och därmed bristande 
behovstillfredsställelse av upplevd autonomi (Deci & Ryan, 2000). Genomförandet av 
tävlingssatsningen fyllde en viktig funktion för individerna trots att de inte upplevde 
särskilt mycket glädje och lust i processen. Vi förstår det som att de fullföljde 
tävlingssatsningen, trots minskad glädje och lust, eftersom de ville nå fram till de 
uppsatta målen. Måluppfyllelse syftade i sin tur till att upprätthålla en god självbild då 
misslyckade försök att nå målen genererade känslor av ångest och skuld. Individerna 
inom den rigida profilen verkade således uppleva en inneboende press att genomföra 
satsningen oavsett hur satsningen upplevdes, vilket går i linje med en introjicerad 
reglering (Ryan & Deci, 2000). Den introjicerade regleringen syftar till att uppnå ett 
godkännande av självet genom att undvika känslor av skuld och ångest. Enligt SDT styr 
denna reglering kortsiktiga beteenden, och därför kan man anta att tävlingssatsningen 
får en låg ihållighet över tid för informanter inom den rigida profilen (Teixeira et. al, 
2012).  

Den valfria profilen verkade istället uppleva sig autonoma (Ryan & Deci, 2000) i relation 
till tävlingssatsningen. De drevs av träningsglädje och hade en inneboende vilja att 
genomföra satsningen. De la stor vikt vid att må bra under processens gång, vilket visade 
sig genom lyhördhet inför egna behov och preferenser, exempelvis ändrades 
träningsövningar utifrån lust för dagen, och det fanns ett utrymme att äta sådant som 
inte ingick i kostschemat. Flera inom denna profil hade tagit aktiva beslut att inte ta 
hjälp av coacher vilket syftade till en vilja att genomföra satsningen på eget vis. Eftersom 
dessa individer värderade att må bra under processens gång prioriterades andra 
aktiviteter vid sidan av fitness, och tävlingssatsningen blev därför inte lika begränsande 
för socialt umgänge som inom den rigida profilen. Det fanns exempelvis ett utrymme att 
närvara vid middagar hos vänner och familj och att äta av den mat som bjöds även om 
denna inte ingick i kostschemat. Individerna löste detta genom att ta ett extra 
träningspass, och på så sätt kunde behovet av umgänge med vänner och bekanta som 
inte deltog i fitness upprätthållas även under tävlingssatsningen. Individer inom denna 
profil integrerade även träning och socialt umgänge. De såg träningen som en 
umgängesform där de kunde umgås med vänner som delade deras intresse och livsstil. 
De uttryckte även att de tillhörde en grupp av medlemmar inom fitness som de delade 
gemenskap och förståelse med. Dessa individer verkade därmed uppleva samhörighet 
(Ryan & Deci, 2000) även i träningssituationen, trots de individuella aspekterna av 
idrotten.  

Den rigida profilen upplevde enligt vår tolkning istället en lägre grad av samhörighet 
(Ryan & Deci, 2000). Eftersom fitnessatsningen tog tid och prioriterades högt kom andra 
områden i livet i andra hand, såsom socialt umgänge. Exempelvis fanns ett litet utrymme 
att genomföra sociala aktiviteter som tidigare gett välbehag, såsom utgång på krogen 
med vänner. För dess individer blev fitness därmed mer begränsande för 
upprätthållandet av sociala relationer vid sidan av fitness. Individerna inom den rigida 
profilen integrerade inte heller träning och umgänge på samma sätt som individer inom 
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den valfria profilen gjorde, de tränade ofta ensamma och uttryckte inte samma grad av 
upplevd tillhörighet med andra inom sporten. 

Ovan har olika skillnader mellan profilerna lyfts fram. Gemensamt för båda profiler var 
dock att sätta upp mål och att sträva efter måluppfyllelse, även om det tog sig uttryck på 
skilda sätt. Måluppfyllelse stärkte uppfattningen av kompetens hos informanterna. Detta 
överensstämmer med Mallett och Hanrahans (2004) studie som visade att atleter 
framförallt drevs av uppfyllelsen av uppsatta mål via känslan av prestation. 
Måluppfyllelse verkade dock ha olika innebörd för informanterna i vår studie. För den 
valfria profilen verkade måluppfyllelse handla om att förbättra den egna förmågan. Som 
diskuterats ovan verkade måluppfyllelse inom den rigida profilen istället handla om att 
bevisa den egna förmågan, och på så vis uppnå ett godkännande av självet. Att fokusera 
på att förbättra den egna prestationen framför att prestera bättre än andra speglar ett 
uppgiftsorienterat förhållningssätt (Nicholls, 1989). Vid ett sådant förhållningssätt 
använder individen egna resultat som referenspunkt för prestationen vilket medför inre 
kontroll över upplevd förmåga. Uppfattningar om framgång och misslyckande bestäms 
av huruvida den personliga prestationen förbättras (Nicholls, 1989). Individerna inom 
den valfria profilen upplevde sig i linje med detta kompetenta när de slog egna resultat, 
deras strävan efter att ständigt jaga nya mål stimulerade till personlig utveckling vilket i 
sin tur bidrog till ökade uppfattningar av kompetens (Ryan & Deci, 2000). Eftersom 
referenspunkten för en god prestation fanns inom individen hade inte konkurrenters 
prestation någon nämnvärd påverkan för upplevd kompetens, vilket bidrog till att 
upplevd kompetens kunde bibehållas även i tävlingssammanhang. Den rigida profilen 
hade istället fokus på att jämföra sig och prestera bättre än andra, vilket kan liknas vid 
ett egoorienterat förhållningssätt (Nicholls, 1989). Individernas jämförelser med andra 
verkade ligga till grund för minskad tilltro till den egna förmågan. Det kan förstås 
grundat i att ett egoorienterat förhållningssätt ofta medför negativa konsekvenser för 
individens uppfattning av kompetens eftersom andras prestation används som underlag 
för bedömning av den egna förmågan (Nicholls, 1989). I ljuset av detta kan man förstå 
att individernas behovstillfredsställelse av kompetens (Ryan & Deci, 2000) var mindre 
bestående och mer sårbar inom den rigida profilen. 

Med anledning av de olika förhållningssätt gentemot tävlingssatsningen som 
framkommit ovan kan man diskutera huruvida deltagande i tävlingsidrott underminerar 
inre motivation eller ej utifrån vårt resultat. SDT förutspår att tävlingsinriktade miljöer 
kan ha en negativ inverkan på inre motivation genom att fokus på att vinna främjas och 
därmed sätter press på individen att prestera (Vallerand, Deci, & Ryan, 1987). Vårt 
resultat kunde både dementera och styrka detta antagande. Individerna inom den valfria 
profilen verkade trivas med att prestera. De hade ett förhållningssätt där de fokuserade 
på att slå egna resultat framför att slå konkurrenter. För dem utgjorde tävlingen en 
arena där de kunde uppnå sina mål och hantera utmaningar på ett effektivt sätt, vilket 
stimulerar till ökade uppfattningar av kompetens (Deci & Ryan, 2000). 
Tävlingssituationen tillhandahöll information om huruvida målet hade uppnåtts, 
information som kunde användas i syfte att nå ytterligare utveckling. Individer inom den 
rigida profilen präglades istället av ett förhållningssätt där jämförelser med andra låg till 
grund för negativa bedömningar av den egna förmågan. För dem utgjorde 
tävlingssituationen istället en arena där den egna kompetensen ifrågasattes. Huruvida 
tävlingsinriktade miljöer underminerar inre motivation verkar enligt denna studie 
således vara beroende av hur den enskilde individen förhåller sig till tävlingssituationen. 
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Mer specifikt verkade det vara beroende av individens uppfattning om ursprunget till 
kompetens (Nicholls, 1984). 

I syfte att skapa fördjupad förståelse för profilerna relaterade vi dessa till begreppen 
Harmonisk passion och Besatt passion (Paradis et al., 2013). Informanter tillhörande 
den rigida profilen gick enligt vår tolkning i linje med Besatt passion. Informanterna 
inom den valfria profilen menade vi gick i linje med Harmonisk passion. Vår uppfattning 
var att Harmonisk passion var ett resultat av beprövad erfarenhet som majoriteten av 
informanterna inom den valfria profilen besatt utifrån tidigare tävlingserfarenhet. Detta 
togs i uttryck till exempel genom att informanterna integrerade socialt umgänge i sin 
träning, vilket verkade frambringa glädje i träningen och medförde att träningen blev ett 
naturligt inslag i vardagen. Deras förhållningssätt var enligt vår uppfattning mer 
balanserat och präglades i högre grad av valfrihet i relation till tävlingssatsningen. Ett 
exempel på detta var att kostupplägget styrdes mer utifrån lust och tycke, vilket verkade 
vara en följd av deras kunskap och erfarenhet av hur deras kropp tidigare reagerat på 
diet. Enligt vår uppfattning kan detta ha varit en bidragande faktor till större tilltro till 
den egna förmågan, ökad flexibilitet samt ett mer självbestämt förhållningssätt. Inom 
denna profil betonades hälsoaspekter samt att vissa informanter ville identifiera sig med 
ett sunt förhållningssätt gällande fitnesslivsstilen. Vi tänker att detta möjligtvis är ett 
resultat av att de till exempel i tävlingssammanhang har sett mer ohälsosamma sidor av 
fitness. Informanter inom denna profil gav exempel på tal om risker som till exempel 
ätstörningar. Vi uppfattade en större medvetenhet om risker kopplat till 
fitnessutövandet inom denna profil. Utifrån detta blev det begripligt för oss att de ville 
hitta andra identiteter utöver fitnessidentiteten samt betonade hälsa och träningsglädje. 

Informanter tillhörande den rigida profilen gick enligt vår mening i linje med Besatt 
passion, då deras förhållningssätt präglades av rigiditet i utövandet av fitness. Enligt vår 
uppfattning så hade dessa informanter ett mindre konstruktivt förhållningssätt 
gentemot fitness. Utifrån informanternas tal reflekterade vi kring eventuell problematik 
och konsekvenser som en tävlingssatsning kunde innebära för dem. Vår uppfattning var 
att deras livsstil skulle kunna resultera i sociala, psykiska samt fysiologiska svårigheter 
(González-Cutre & Sicilia, 2012). De informanter som ingick i den rigida profilen menade 
att de prioriterade bort sociala relationer i syfte att disponera sin tid utefter kost- och 
träningsupplägg. Vår uppfattning var att deras förhållningssätt bland annat var ett 
resultat av en bristande tilltro till den egna förmågan. Detta antagande baserade vi på att 
de bland annat följde ett strikt kostupplägg utan att lita till egna kunskaper att kunna 
ändra i upplägget utifrån behov. Vår tolkning var att individer inom denna profil till 
exempel inte omstrukturerade måltider i deras kostschema som skulle kunna gynna 
andra lustfyllda aktiviteter såsom att gå ut och dansa eller närvara vid middagar. Vi tror 
att de skulle kunna uppnå samma resultat utan att behöva ha en lika rigid struktur om 
de var mer flexibla i förhållande till kost och träningsupplägg. Individer inom den rigida 
profilen lät sig dock inte styras utifrån lust och behov utan förlitade sig på andra, till 
exempel genom styrning av coacher. Enligt vår tolkning så utgjorde deras 
förhållningssätt en begränsning som fick konsekvenser för deras sociala liv, vilket går i 
linje med Besatt passion. Dessa informanter tenderade också att jämföra sig med andra, 
vilket resulterade i att en del selekterade bort individer som var ”duktigare” eller mer 
vältränade än dem på sociala medier. Detta kunde förstås utifrån att de inte fick 
bekräftelse i samma utsträckning på den egna kompetensen när de kom i kontakt med 
individer som ansågs vara ”duktigare”. Vår föreställning är att en möjlig konsekvens av 
detta är att det då blir svårare att delta i sociala aktiviteter. Strukturerade tränings- och 
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kostscheman med tider att förhålla sig till verkade också ha bidragit till en begränsning i 
sociala sammanhang. 

Den rigiditet som den rigida profilen besatt, kan troligtvis få konsekvenser ur ett längre 
perspektiv. Enligt González-Cutre och Sicilia (2012) löper individer som har ett 
egoorienterat förhållningssätt större risk att drabbas av träningsberoende än andra. 
Grundat i detta forskningsfynd kan man därmed anta att individer inom den rigida 
profilen i större mån riskerar att drabbas av träningsberoende än individer inom den 
valfria profilen. González-Cutre och Sicilia (2012) menade att jämförelse med andra kan 
resultera i en besatthet som genererar stora mängder träning, eftersom individen 
ständigt strävar efter att uppnå en bättre fysik än andra. Ett omfattande fokus på kost 
och träning, skulle enligt vår tolkning även kunna resultera i konsekvenser såsom social 
isolering. Vår uppfattning var att de som ej kombinerade umgänge med träning kunde 
bli mer isolerade då fitnesslivsstilen ständigt stod i fokus. Denna tidskrävande livsstil 
kanske även skulle kunna begränsa möjligheten att satsa på ett framtida familjeliv. Det 
blev intressant att informanterna inom den rigida profilen trots viss medvetenhet om de 
negativa konsekvenser som fitness kunde medföra ändå prioriterade fitness högt. Vår 
föreställning var att de inre värderingar som skapade motivation hos informanterna och 
som medförde att livsstilen fick stort utrymme i livet, möjligen fungerade likt ett 
flyktbeteende. Fitness kräver ett omfattande fokus av individen och kan därmed fungera 
likt ångestreduktion från något annat som upplevs betungande. Om denna föreställning 
stämmer så blir det mer begripligt att fitness utgör en central del av informanternas liv. 
Grundat i detta skulle möjligen de känslor som eventuellt kommer infinna sig efter 
avslutad tävling kunna bli svårhanterliga för informanterna. Det skulle kunna leda till en 
identitetskris, då individen möjligen får svårt att fylla den tid som frigörs och kanske 
söker något nytt att uppleva sig duktig inom alternativt påbörjar nästa tävlingssatsning 
inom fitness. En informant uttryckte i linje med detta tomhet efter avslutad 
tävlingssatsning, eftersom det upptagit en stor del av livet.  

Inom profilen som präglades av Harmonisk passion verkade informanterna ha mer 
preventivt tänkande vad gäller identitet kopplat till fitness och skadeförebyggande 
träning. En skyddande faktor för dem i detta avseende var att skapa flera identiteter, 
vilket medförde att fitnessidentiteten inte blev lika skör om individen inte uppnådde de 
önskvärda resultaten. Informanter inom den rigida profilen verkade inte ha ett 
preventivt tänkande i samma utsträckning, kanske med anledning av att de inte utövat 
fitness under en längre tid. Om någon av informanterna bestämmer sig för att satsa på 
en karriär inom fitness så kan vi ur ett längre perspektiv tänka oss några potentiella 
svårigheter. Vår tolkning var att dieten ofta verkade forma en problematisk relation till 
mat, som kan tangera ätstörningar. Några exempel på beteenden som vi tänker var 
avvikande från en sund relation till kost var att väga sin mat och göra kalkyler över 
kostens innehåll. Enligt vår uppfattning så kan en ”karriärsövergång” från fitness till 
någonting annat inte heller bli helt oproblematisk. Då individen har hängett sitt liv åt 
fitness och träning skulle detta kunna resultera i att det blir svårt att hantera att 
kroppen åldras och att individen inte har kapacitet att utföra träning i samma 
utsträckning som tidigare varvid resultaten rimligtvis också borde stagnera.  

Fitnesslivsstilen kan bli både psykiskt och fysisk påfrestande. Ur en fysiologisk synvinkel 
kan hård fysisk träning, låg kroppsfetthalt samt bristfälligt näringsintag medföra ökad 
risk för amenorré (frånvaro av menstruation). Långvarig amenorré kan resultera i 
förlust av benmassa vilket innebär en förhöjd risk att drabbas av skador. En konsekvens 
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av detta kan bland annat bli osteoporos (benskörhet) (Hirschberg & Hagenfeldt, 1998). 
Individer som präglades av Besatt passion löpte i en studie (Paradis et al. 2013) större 
risk för psykisk och fysisk skada än de som hade Harmonisk passion. Stressfrakturer var 
exempelvis mer vanligt förekommande hos den gruppen. 

Metoddiskussion 

Denna studie ger en djupare inblick i sex individers upplevelser av motivation kopplat 
till en tävlingssatsning inom fitness. Vårt resultat kan dock inte sägas vara 
representativt för alla tävlingsaktiva atleter inom fitness, därmed går det inte att 
generalisera utifrån denna studies resultat. Trots detta tror vi att vårt resultat kan ge en 
viss inblick i motivation kopplat till tävlingssatsning inom fitness. I denna studie har vi 
arbetat utifrån en abduktiv ansats med tematiskt analys som verktyg. De mönster vi 
analyserat i datamaterialet hade kunnat angripas med andra metoder, så våra fynd bör 
därmed inte betraktas som en absolut sanning. Enligt vår vetskap så var motivation hos 
tävlingsaktiva inom fitness ett område som tidigare inte har utforskats. Detta medförde 
att vi utgick ifrån SDT och tidigare forskning i relation till andra idrotter. Vårt 
tillvägagångssätt kan ha resulterat i att teorier från tidigare forskning inte varit helt 
kompatibla med vårt urval. Ytterligare en potentiell svaghet var att en teoridriven 
intervjuguide möjligtvis resulterade i att vi var mer lyhörda och öppna för tal som gick i 
linje med SDT under intervjutillfällena. 

I denna studie valde vi att intervjua informanter från olika discipliner inom fitness, då 
vår föreställning var att de delade liknande livsstil. Vår förväntan var att individuella 
skillnader i till exempel förhållningssätt, struktur samt flexibilitet var variabler som var 
mer avgörande för utfallet än vilken disciplin de valt att tävla inom. Det skulle dock 
kunna vara så att motivationen skiljer sig beroende på vilken disciplin en individ tävlar 
inom, exempelvis kanske motivationen bakom en tävlingssatsning inom fitness är av 
annan karaktär för individer där tävlingsinslaget innehåller fysiska moment än för dem 
där tävlingsinslaget endast innehåller posering. Ytterligare en potentiell brist i 
förfarandet skulle kunna vara det faktum att vår kontaktperson tilldelade oss ett antal 
informanter. Denne kan till exempel ha valt informanter utifrån någon form av 
referensram såsom bedömd lämplighet, vilket kan ha påverkat resultatet. I framtida 
forskning skulle dock ett randomiserat urval vara att föredra, då det skulle reducera 
socialt önskvärda svar. Rekryteringen skulle till exempel kunnat ske genom att sätta upp 
informationsblad med intresseanmälning vid olika träningsanläggningar. 

En svaghet i vår studie kan ha varit att informanterna skiljde sig åt i vissa avseenden, 
såsom tävlingserfarenhet samt vilket stadie av dieten de befann sig i. Enligt vår 
uppfattning gav dessa variabler informanterna olika utgångspunkter då de besvarade 
frågorna i intervjuguiden. En del informanter hade inte tävlat ännu, medan andra hade 
erfarenhet av ett antal tävlingar. Vår förväntan var att detta kunde resultera i mer 
spekulativt tal om själva tävlingssituationen från de oerfarna informanterna, då de inte 
hade någon faktiskt upplevelse av tävlingssituationen ännu. Erfarenheten verkar 
därmed vara en faktor som bör beaktas då vi i vår studie fann att den bidrog till att 
upplevelsen av fitness varierade. Vi menar att det skulle vara intressant att studera ett 
urval där till exempel samtliga hade tävlingserfarenhet. 

En variabel vi uppfattade var av betydelse för resultatet var förhållningssätt till dieten, 
vilket vi även tänkte kan ha påverkat själva intervjusituationen. Beroende på hur 
informanterna förhöll sig till dieten samt hur nära tävling de var vid intervjusituationen 
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så påverkade det troligtvis deras förmåga att utförligt besvara frågor. Vi uppfattade att 
förståelsen för frågornas innebörd var problematisk för en del. Förmågan att fokusera 
samt en bristande ork verkade vara påverkad av energiunderskottet och det skulle 
därför ha varit fördelaktigt om informanterna befunnit sig i ett tidigt skede av dieten. Då 
de befann sig i olika stadium av dieten så speglade troligtvis detta deras befintliga 
upplevelse av fitness. Enligt vår tolkning så kan även den bild de ville förmedla av till 
exempel dieten och fitnesslivsstilen i övrigt, ha påverkats av att de identifierade sig med 
fitness. Utifrån informanternas tal kring hur starkt förknippat fitness var med den de var 
som individ, så skulle det vara begripligt om de ville förmedla en förskönad bild av den 
faktiska upplevelsen. Ett exempel på det skulle kunna vara de informanter som 
betonade att de vill bli associerade med hälsa, då de möjligtvis besvarade frågorna 
utifrån att de ville förmedla den uppfattningen. 

Fortsatt forskning 

Vi skulle gärna se att vidare forskning undersöker den spridning kopplat till motivation 
som profilerna vi presenterat påvisat. Vår uppfattning var att de informanter som hade 
erfarenhet av tävlingssatsning inom fitness verkade vara mer inre motiverade än de 
informanter som inte hade någon tävlingsbaserad erfarenhet. Vår tolkning är att 
erfarenhet bidrar till ett mer flexibelt förhållningssätt i relation till träning och kost. De 
individer som hade utövat fitness under en längre tid hade funnit strategier och sätt att 
förhålla sig till fitnessatsningen som medförde ökad känsla av frihet och glädje. Vi tror 
att detta påverkar motivationen till att bli mer inre. En longitudinell studie skulle 
därmed kunna undersöka om motivationen förändras över tid utifrån 
tävlingserfarenhet. Det skulle även vara intressant att studera ett urval där 
informanterna i det närmaste hade lika stor erfarenhet av fitness, eftersom de då har 
mer liknande förutsättningar. Vidare forskning skulle nog även kunna utveckla 
resultatet av vår studie genom att integrera Achievement Goal Theory (Nicholls, 1984) 
med SDT, då vi tänker att det skulle vara ett komplement som skulle kunna bidra till 
ökad förståelse för informanternas upplevelse av fitness. 

Sammanfattningsvis är syftet med denna studie att undersöka upplevd motivation hos 
tävlingsaktiva inom fitness. Vi studerade ämnet genom en kvalitativ ansats, där sex 
intervjuer låg till grund för våra tolkningar. Intervjuerna analyserades genom en 
tematisk analys med ett abduktivt förhållningssätt, där SDT användes som teoretiskt 
ramverk. Det framkom av resultatet att informanterna var drivna av olika typer av 
motivation. Vår tolkning var att några av informanterna var drivna av inre motivation 
och självbestämda former av yttre motivation. Andra informanter verkade istället vara 
drivna av kontrollerad yttre motivation. Med anledning av dessa olikheter utvecklade 
författarna två profiler som benämndes: den valfria- och den rigida profilen. Den valfria 
profilen utgjordes av de informanter som enligt vår mening drevs av inre motivation och 
självbestämd yttre motivation. Vår mening var att informanter inom den valfria profilen 
värderade personlig utveckling samt upplevde träningsglädje och frihet att ta beslut 
utifrån lust och behov, vilket enligt vår tolkning främjade inre motivation och mer 
självbestämda former av yttre motivation inom denna profil. Den rigida profilen 
utgjordes istället av de informanter som enligt oss drevs av kontrollerade former av 
yttre motivation. Informanter inom den rigida profilen hade enligt vår tolkning ett 
mindre flexibelt förhållningssätt kopplat till kost och träning samt ett fokus på att 
prestera bättre än andra. Vår uppfattning var att detta underminerade inre motivation 
och mer självbestämda former av yttre motivation inom denna profil. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Välkommen, 
Jag och en kurskamrat läser på termin 10 på Psykologprogrammet/ 
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå Universitet. Vi skriver vårt 
examensarbete om fitness och motivation. Syftet med studien är att undersöka upplevd 
motivation hos tävlingsaktiva i olika discipliner inom fitness. Ämnet är relativt 
obeforskat och är därför intressant att undersöka. Vi kommer studera ämnet genom 
intervjuer i syfte att få en djupare bild av din upplevelse. 
 
Intervjun kommer ta cirka en timme. Vi kommer att spela in intervjun med diktafon, där 
materialet kommer transkriberas och raderas sedan efter att vi har bearbetat materialet. 
Sammanställningen av detta material kommer endast läsas av oss två och vår 
handledare. Resultatet kommer att lyfta fram mönster och tendenser i informaternas 
gemensamma upplevelser som en grupp. 
 
Intervjufrågorna är uppbyggda så att jag ofta kommer att be dig att svara så konkret 
som möjligt eller be dig ge ett exempel. Ibland kanske jag kommer att behöva avbryta 
dig för att gå vidare, detta för att intervjutiden är begränsad. Det finns inga rätt eller fel 
svar, utan det är din personliga upplevelse vi är intresserade av. 
 
Om du är intresserad av att ta del av det färdiga resultatet så mailar vi gärna det till dig 
när det är klart i juni. Har du några frågor innan vi börjar? 
 
Bakgrundsfrågor: 

 Hur gammal är du? 
 Vilken disciplin tävlar/skall du tävla i? 
 Hur många tävlingar har du deltagit i? 
 Har du tävlat inom andra idrotter tidigare? 

-Nivå? 
 

 Hur mycket tid lägger du på din träning i veckan? 
 Vad är det som är viktigt för dig med att träna fitness? 
 Hur ser en typisk dag ut för dig vad gäller kost och träning om du vill beskriva det 

kortfattat? Hur upplever du detta? 
 När du började med fitness vad var det som fångade ditt intresse? 
 Vad innebär motivation för dig? 
 Hur skulle du beskriva din motivation att träna i dagsläget? 

- Vad får du ut av det? 
 Vad är det som gör att din träning är ihållande? 

-Kan du ge exempel? 
 Hur upplever du en vilodag? 
 Vad är målsättningen med ditt fitnessutövande? 
 Vad skulle det innebära för dig att nå ditt mål? 

-Hur skulle du tänka och känna då? 
-Vad skulle då förändras i ditt liv? 

 Hur blir det för dig om du inte når upp till ditt mål? 
-Kan du ge exempel? (Kan du beskriva senast du upplevde det, hur blev det för dig?) 
-Vem blir du då? 
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 När gick du med i ett team? 
-Hur mycket och länge har du tränat inom fitness innan dess? 

 Hur kom det sig att du tog steget att börja tävla? 
 Vad är det som är viktigt för dig med att tävla? 

- Vad finns det för fördelar med att tävla för dig? 
-Vad finns det för nackdelar med att tävla för dig? 
-Vilken är den största utmaningen med att tävla i fitness för dig? 
-På vilket sätt? 

 Vad innebär det för dig att prestera bra inom fitness? 
-Upplever du att du har en förmåga att prestera bra inom fitness? (Om du tänker utifrån 
din förmåga, upplever du dig kompetent och duktig?) 
-Hur viktigt är det för dig att prestera bra i fitness? 
-Hur kan det komma sig? 

 Vad tänker och känner du när du upplever motgångar i din träning? 
-Vilka tankar och känslor dyker upp hos dig när det inte går som du önskar? 
-Vad får det för konsekvenser? 
-Vad gör att du fortsätter? 

 Brukar du oftast träna själv eller med andra? 
 Har du någon coach och vilket inflytande på din motivation har denne i så fall? 
 Hur upplever du gemenskapen i ditt utövande av fitness och vad har det för 

betydelse (på träning, på tävling)? 
 Om du skulle välja någon/några personer i ditt liv i dagsläget som påverkar din 

motivation i din träning. Vilket inflytande har personerna? 
 Upplever du att du kan styra över hur du ska träna och när du ska träna? 

-Vad är syftet med ditt träningsupplägg? 
 Hur har din fitnesslivsstil påverkat ditt liv? 
 Hur stort utrymme tror du att träningen får i ditt liv om 5 år? 
 Är det något mer du skulle vilja komplettera med och berätta om? 
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Bilaga 2. Samtyckesformulär 

                                                                                                              

UPPLEVD MOTIVATION HOS TÄVINGSAKTIVA I OLIKA DISCIPLINER INOM FITNESS 

Hej, 

Du har blivit tillfrågad att delta i ett forskningsprojekt om motivation relaterat till 
fitness. Studien kommer undersöka  vilka drivkrafter som ligger bakom motivationen 
hos tävlingsaktiva inom lika discipliner i fitness. Vi som ansvarar för studien är två 
studenter som för närvarande studerar på Psykologprogrammet/Psykologprogrammed 
med idrottsinriktning vid Umeå Universitet. 

Motivation och fitness 

Motivation definiteras som term för de faktorer hos individen sm väcker, formar och 
riktar beteendet mot olika mål. Fitness har vuxit i popularitet och deltagarantalet i 
tävlingssammanhang har blivit allt större. Motivation relaterat till fitness är ett relativt 
obeforskat område och med anledning av detta blir det intressant att studera vad som 
motiverar och driver individer som tävlar inom fitness. 

Vad innebär det att delta i studien? 

Det är en kvalitativ studie där intervjun tar cirka en timme.   

 Det är frivilligt att delta i projektet. 
 Du kan avbryta din medverka när som helst och utan förklaring och utan att det 

påverkar övrig verksamhet. 
 Informationen du anger kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

dem. 
 Resultatet från studien kommer att publiceras på Digitala Vetenskapliga Arkiet 

(arkiv för studentuppsatser). Ingen enskild individs resultat kommer att 
redovisas, endast gruppens resultat. 

Vill du veta mer eller har frågor kontakta gärna: 

Felicia Sundberg Feliciasundberg@hotmail.se 

Therese Andersson tesslan87@hotmail.com 

Handledare: Stefan Holmström 

INFORMERAT SAMTYCKE 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om projektet. Jag samtycker till att delta 
i projektet ”Upplevd motivation hos tävlngsaktiva i lika discpliner inom fitness”. 

Jag känner till att det är helt frivilligt att delta och att jag kan avbryta mitt deltagande 
utan förklaring. 

Jag samtycker till att projektet får samla och behandla följande personuppgifter: 
inom vilken disciplin jag tävlar inom, ålder samt svar i intervjumaterial. 
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Jag vet att uppgifterna som samlas in om mig kommer att lagras så att inga obehöriga 
kan ta del av dem. 

Datum:…………………………………………………………………………………………………. 

Jag (för och efternamn textat)………………………………………………………………. 

Födelseår och månad:…………………………………………………………………………… 

Lösenord (Ifylles av ansvariga för studien)…………………………………………… 

Kod (Ifylles av ansvariga för studien):…………………………………………………… 

Signatur:……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


