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Sammanfattning 
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Självbestämmandeteorin, Yttre motivation 

Den här studien behandlar personliga tränares arbete med inre och yttre motivation. Syftet är 

att undersöka hur personliga tränare arbetar med dessa motivationsinriktningar samt hur 

motivation kan gestalta sig hos deras klienter – för att i slutändan kunna presentera den 

inriktning som är mest gynnsam för klientens långsiktiga upprätthållning av ett beteende. För 

att undersöka frågeställningarna användes semi-strukturerade intervjuer. Inre motivatorer som 

identifierades var vilja, ambition och intresse. Yttre motivatorer som identifierades var 

förväntningar och press från omgivningen, tränarpress och tidspress. Samtliga tränare hade en 

utbredd erfarenhet av båda inriktningarna. Inre motivation var dock den inriktning som 

helhetligt präglade samtligas arbete. Det var även den inriktning som visade sig vara mest 

gynnsam för klienternas långsiktiga upprätthållning av ett beteende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Keywords: Intrinsic motivation, Extrinsic motivation, Motivation, Personal trainers, 

Reinforcement Theory, Self-Determination Theory  

This study examines personal trainers work towards intrinsic and extrinsic motivation. The aim 

is to recognize personal trainers work towards these motivational characters aswell as 

recognizing these motivational characters ways of expressing themselves in the their clients – 

so that in the extension the character who fits most appropriate to provide a long-term solution 

for the maintenance of a behavior can be recognized. To examine the issues semi-structured 

interviews was applied. Intrinsic motivation was identified as will, ambition and interest. 

Extrinsic motivation was identified as expectations and pressure from the environment, 

pressure from the trainer and deadline-pressure. All trainers showed an expansive experience 

from both motivational characters. Intrinsic motivation was however the character who 

generally characterized the work of all trainers. Intrinsic motivation was also the character of 

motivation deemed most appropriate for providing a long-term solution for the maintenance of 

a behavior. 
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1. Inledning 

Motivation är drivkraften bakom många beteenden. Det är förklaringen till varför människor 

strävar i olika riktningar och det är en del i förklaringen bakom varför vissa når sina mål, medan 

andra misslyckas (Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009). 

Motivation har många vägar att uttrycka sig. Psykologen B. F. Skinner publicerade i slutet av 

1930-talet sitt verk The behavior of organisms: an experimental analysis, där han förklarar att 

alla levande varelser kan motiveras genom yttre förstärkning. Enligt hans tes beror våra 

beteenden på de associationer vi utsatts för. Om vi upplevt en belöning, eller positiv känsla, i 

samband med ett beteende är vi mer benägna att ägna oss åt det än vi är av ett beteende som vi 

upplevt en bestraffning, eller en negativ känsla, i samband med (Skinner, 1938). 

På 1970-talet växte Självbestämmandeteorin fram. I motsats till Skinners tes ville 

Självbestämmandeteorins upphovsmän förklara individens benäget till ett beteende kopplat till 

den grad de själva valt att ägna sig åt det. Om en individ själv valt ett beteende var chansen stor 

att den skulle upprätthålla det, medan om någon annan påverkat individens val var chansen 

betydligt mindre att beteendet skulle upprätthållas (Deci & Ryan, 2000). 

Direkt kopplat till Självbestämmandeteorin är motivationsinriktningen inre motivation. Ett 

beteende som drivs av inre motivation drivs av faktorer inom individen, som exempelvis vilja 

eller intresse. Motsatsen till inre motivation är yttre motivation. Ett beteende som drivs av yttre 

motivation drivs av faktorer utanför individen, som exempelvis utseendefixering eller 

popularitet. Om man förhåller dessa två motivationsinriktningar till Självbestämmandeteorin är 

ett beteende som drivs av inre motivation i hög grad självbestämt, medan ett beteende som drivs 

av yttre motivation är självbestämt i liten grad eller inte alls (Deci & Ryan, 2000). 

Personliga tränare är en yrkesgrupp som dagligen bemöter människors motivation. Det är därför 

nödvändigt för dem att ha god kunskap om hur olika motivationsfaktorer påverkar en individ. 

I den här undersökningen kopplas motivationsinriktningarna till personliga tränares upplevelser 

för att avgöra hur de förhåller sig till dem i sitt dagliga arbete. 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Motivation 

Motivation är ett begrepp som används för att förklara vad det är som gör att en individ ägnar 

sig åt någonting. Nationalencyklopedin (2016) definierar motivation som en: ”psykologisk term 

för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål”. Hassmén, 

Kenttä & Gustafsson (2009) lägger tonvikt vid riktning. För att förklara resonemanget förklarar 

de hur det är svårt att föreställa sig en person som anser sig starkt motiverad utan att kunna ange 

vad motivationen är riktad mot. 

2.2 Personlig tränare 

En personlig tränare är en yrkesman som hjälper och stöttar personer i sin fysiska aktivitet och 

i somliga fall även i deras kosthållning och mentalitet. Funktionen av en personlig tränare är att 

till sin klient förmedla kunskap, instruera träningsmoment, strukturera träningen, hjälpa till att 

utveckla mål eller en strävan samt skapa eller stötta motivationen till träning och i somliga fall 

även en sund kosthållning och mentalitet.  

2.3 Separat förstärkning 

Psykologen B. F. Skinner presenterade sin teori om separat förstärkning i slutet av 30-talet. 

Enligt teorin kan en individs benägenhet till ett beteende, eller motivation till ett beteende, 

styras genom att applicera ett yttre stimuli som får individen att förknippa beteendet med en 

positiv eller negativ känsla. Skinners grundforskning utfördes genom experimentella 

undersökningar på råttor för att sedan överföras på människor. Genom att upprepat belöna råttan 

med mat när den utövat ett önskat beteende förknippade den tillslut beteendet med en positiv 

känsla, vilket gjorde den mer benägen till det. I mänskliga fall är pengar ett bra exempel på en 

belöning, eller positiv förstärkning, som kan användas för att motivera ett beteende (Skinner, 

1938 & 1953). Andra exempel på positiv förstärkning men som inte är materiella är social 

bekräftelse, beröm och känsla av framgång. Egen skapad positiv förstärkning kan vara att 

engagera sig i något man uppskattar som om en konsekvens av att ha utfört något man inte 

velat. 

Motsatsen till belöning är bestraffning. Bestraffning syftar att försvaga eller motverka ett 

beteende istället för att uppmuntra det. Medan man vid positiv förstärkning använder sig av ett 

stimuli som ska tilldela individen behag använder man sig vid bestraffning av ett stimuli som 

ska tilldela obehag och därmed förknippa beteendet med en negativ känsla, vilket resulterar i 
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sänkt benägenhet till det förknippade beteendet (Skinner, 1938 & 1953). En materiell 

bestraffning kan vara exempelvis en böter medan immateriell bestraffning kan vara exempelvis 

att tvinga sig själv att träna efter att ha ätit ohälsosamt. 

Bestraffning för dock med sig vissa nackdelar. Ett beteende som motverkas genom bestraffning 

återkommer snabbt efter att bestraffningen upphört. Det är därför inte långsiktigt hållbart. Den 

negativa känslan som förknippas med beteendet kan även leda till att andra liknande beteenden 

också förknippas med den negativa känslan. Exempelvis om man bestraffas för att ha ätit 

ohälsosamt kan en negativ känsla utvecklas kopplad till all mat och utveckla en ätstörning. 

Bestraffning guidar inte heller nödvändigtvis mot ett önskat beteende. Medan positiv 

förstärkning leder mot ett önskat beteende och ett nytt förhållningssätt leder bestraffning bara 

bort från ett oönskat beteende. Individen har därför inget nytt att förhålla sig till och är därför i 

princip i samma läge som efter att beteendet korrigerats (McLeod, 2015). 

2.4 Självbestämmandeteorin och inre motivation 

Självbestämmandeteorin utvecklades i början av 70-talet av motivationsforskarna Edward L. 

Deci och Richard M. Ryan som en reaktion på motivationsteorier såsom Skinners teori om 

separat förstärkning. Självbestämmandeteorin anser att för att förstå människans motivation 

måste man se till individens psykologiska behov av kompetens, självbestämmande och 

samhörighet (Deci & Ryan, 2000).  

Inre motivation är kopplat till Självbestämmandeteorin. I kontrast till Skinners teori behöver 

aktiviteter som bygger på inre motivation inte någon separat förstärkning, då utförandet i sig 

ger en inre belöning (Deci & Ryan, 2000). Aktiviteter som drivs av inre motivation är 

självvalda, enligt Självbestämmandeteorin, och motivationen till aktiviteten kan bli funnen 

inom individen, i motsats till att tillföras utifrån (Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009). Enligt 

Deci (1975) är basmodellen för beteenden som är drivna av inre motivation de aktiviteter 

människor naturligt och spontant engagerar sig i när de känner sig helt fria att följa sin vilja. 

Inre motivation bygger enligt Deci & Ryan (2000) på två grundkoncept, individens intresse och 

individens psykologiska behov. I linje med inre faktorer passar Whites (1959) påstående om att 

människor engagerar sig i aktiviteter för att känna sig effektiva och kompetenta. Så även 

deCharms’ (1968) påstående om att människor har ett behov av att känna sig som självständiga 

individer kapabla att agera på sin egen vilja.  
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En definition av inre motivation som innefattar både individens intresse och individens 

psykologiska behov presenteras av Deci & Ryan (2000). Beteenden som är drivna av inre 

motivation är beteenden som drivs enbart av intresse utan behovet av separata konsekvenser, 

och för att upprätthållas behöver de tillfredsställa individens behov av självständighet och 

kompetens.  

2.5 Yttre motivation 

Yttre motivation är relaterat till teorin om separat förstärkning och motsatsen till inre 

motivation. En aktivitet som upprätthålls av yttre motivation upprätthålls av omgivande 

faktorer såsom exempelvis tränarpress, utseendefixering eller tidspress. Yttre motivation är inte 

lika inflytelserik som inre motivation då individen ständigt måste exponeras för den yttre 

motivatorn för att motivationen ska hålla, vilket gör den relativt svag för oförutsedda 

distraktioner, medan inre motivation alltid finns tillgänglig för individen (Hassmén, Kenttä & 

Gustafsson, 2009). 

Dessutom har Ryan & Deci (2001) visat på en negativ effekt på den psykiska hälsan hos 

människor som fäster sina mål vid yttre motivatorer såsom utseendefixering, popularitet och 

rikedom i motsats till människor som fäster sina mål vid inre motiv såsom gemenskap, 

samhörighet eller personlig utveckling. 

När man fäster mål vid yttre motivatorer underminerar det även den inre motivationen då det 

skapar ett beroende av förstärkning, eller yttre resultat, för att motivationen ska upprätthållas. 

Yttre motivatorer minskar även individens självständighet då den inte kan kontrollera de 

faktorer den fäster motivationen vid. Även när individen engagerar sig i en aktivitet av inre 

motiv kan yttre motivation underminera den inre motivationen, då den externa förstärkningen 

får individen att känna sig mer styrd och mindre självständig (Deci & Ryan, 2000). 

Även om den yttre motivationen oftast beror på anledningar utanför individen presenterar Ryan 

& Deci (2000) även en alternativ väg för inriktningen att gestalta sig. Denna är internalisering 

av yttre motivation. Internalisering av yttre motivation innebär att en yttre motivator kan 

värderas som en inre faktor. Genom att se på yttre motivation i skenet av 

Självbestämmandeteorin kan man skilja på yttre motiverade aktiviteter som initieras av andra 

kontra av sig själv. Katalysatorn till processen är dock ofta av social karaktär då yttre 

motiverade aktiviteter som internaliseras ofta kommer från individens omgivning. För att 

individen ska upprätthålla beteendet omvärderar den det inom sig så att det kan rättfärdigas som 

självbestämt när det utövas. 
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2.6 Självbestämmandets reglering mellan inre och yttre motivation 

 

 

Figur 1. Graden av självbestämmande av ett beteende avgör individens fäste för motivationen (Deci & Ryan, 

2000). 

Graden av självbestämmande är enligt Deci & Ryan (2000) relaterat till balansen mellan inre 

och yttre motivation. Ett beteende som inte är av individen självvalt leder till amotivation, ett 

tillstånd som innebär frånvaro av motivation, medan ett beteende som är helt och fullt självvalt 

styrs av inre motivation. Beteenden som ligger mellan självvalt och icke självvalt styrs av yttre 

motivation där det i skalan närmast amotivation initieras av yttre krafter medan det i skalan 

närmast inre motivation integrerats av individen. 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur motivation kan gestalta sig i termerna av inre och yttre 

motivation. Man vill även undersöka vilken av dessa inriktningar som är mest gynnsam för den 

långsiktiga upprätthållningen av ett beteende. 

Frågeställningar: 

Hur upplever personliga tränare att deras klienter motiveras? 

Hur arbetar personliga tränare för att motivera sina klienter? 

Skiljer sig effektiviteten mellan motivation som fästs vid inre kontra yttre faktorer? 

Kan effektiviteten av motivation som fästs vid inre kontra yttre faktorer variera? 
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4. Metod 

4.1 Design 

Vid undersökningens datainsamling användes en kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativa 

forskningsmetoder syftar att ge en djupare förståelse för hur en person upplever sin omvärld 

och ger djup och beskrivande information. Hassmén & Hassmen (2008) förklarar även att det 

fokuserar på det individuella, det unika, det särskiljande och eventuellt avvikande. Eftersom att 

man ville undersöka och jämföra personliga tränares tankar, upplevelser och erfarenheter 

kopplade till deras arbete med motivation ansågs därför en kvalitativ metod lämpad (Hassmén 

& Hassmén, 2008). 

Den kvalitativa metoden som användes var semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer är utformade för att ge ett så utförligt och målande svar som möjligt från 

respondenten. Frågor kopplade till förbestämda teman utvecklas innan intervjun för att guida 

snarare än styra forskaren. På så sätt kan den anpassa sig efter respondentens utsagor och med 

öppna och överskådliga ingångsfrågor uppmuntra respondenten att utveckla sina svar (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

Semistrukturerade intervjuer gör det även möjligt att fördjupa sig i oförutsedda ämnen som 

kommer upp i flödet av respondentens berättelser. Genom att utforska nya trådar med öppna 

följdfrågor kan man få ut ett fylligare och mer detaljerat material som inte hade varit möjligt 

om man förhållit sig strikt till de frågeställningar som förberetts innan intervjun. Vid 

semistrukturerade intervjuer kan respondenten ses som den som genom erfarenhet är expert och 

bör därför få maximalt utrymme att berätta sin egen historia (Smith & Osborn, 2008). 

4.2 Urval 

Undersökningens urval har tagits fram med hjälp av ett handplockat urval. Det innebär att man 

valt att nå ut till undersökningsdeltagare som sannolikt anses kunna ge den bästa informationen 

utifrån studiens syfte. När ett handplockat urval tas fram kan man göra det utifrån faktorer som 

är teoretiskt relevanta för studien. En sådan faktor kan vara ett förbestämt kriterium som 

exempelvis utbildning eller yrke (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Undersökningen urval består av utbildade och verksamma personliga tränare. Man nådde ut till 

undersökningsdeltagarna genom att kontakta dem på deras arbetsplatser. Alla var anställda på 

ett och samma företag men från två olika träningsanläggningar. Företaget valdes på grund av 

sina tydliga utbildningskrav på sina personliga tränare. Man hade direkt kontakt med 
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undersökningsdeltagarna utan inbladning från platschef eller annan överordnad, vilket gjorde 

att ingen medveten styrning var möjlig från företagets sida. Vid insamlingen av 

undersökningsdeltagare tog man inte hänsyn till ålder, kön eller andra faktorer/krav utöver de 

faktorer som presenterats ovan då det inte ansågs ha någon relevans för studiens syfte.  

I undersökningen deltog fyra personliga tränare. Deras namn har bytts ut mot en benämning 

(Respondent/R, följt av en siffra) för att inte rubba undersökningens konfidentialitet. Deras kön 

och ålder presenteras för att ge en bättre förståelse för deras utsagor i resultatdelen.  

Respondent 1 (R1): Kvinna, 35 år. Utbildad personlig tränare, massör och coach med två års 

erfarenhet som personlig tränare. 

Respondent 2 (R2): Kvinna, 22 år. Licenserad personlig tränare och träningsinstruktör via 

SAFE med tre års erfarenhet som personlig tränare. 

Respondent 3 (R3): Kvinna, 49 år. Licenserad träningsinstruktör via SAFE samt utbildad 

hälsopedagog och coach med fyra års erfarenhet som personlig tränare. Vid tillfället för 

intervjun hade hon en månad kvar på sin personliga tränare-utbildning via AFPT. 

Respondent 4 (R4): Kvinna, 35 år. Utbildad personlig tränare via AFPT med två års erfarenhet 

som personlig tränare. 

4.3 Intervjuguide 

Innan datainsamlingen kan påbörjas måste man klarlägga vilken information man vill få ut av 

undersökningsdeltagarna. För att ha något att förhålla sig till och guidas av under intervjuerna 

utformas därför en intervjuguide (Hassmén & Hassmén, 2008). Det första steget i att skapa en 

intervjuguide är att omvandla den information man vill få ut av deltagarna till ämnen att 

utforska. Därefter utformas frågor till varje ämne. Vid semistrukturerade intervjuer strävar man 

efter att låta respondenten styra samtalet i så hög grad som möjligt. Varje första fråga, eller 

inledningsfråga, till varje tema är därför en så generell fråga som möjligt för att ge respondenten 

frihet att tolka frågan från sitt eget perspektiv och utveckla sitt svar. Därefter utformas 

följdfrågor för att fördjupa sig i vissa delar som förväntas komma upp eller anses extra 

relevanta. Följdfrågorna kan även användas i förtydligande syfte om respondenten anser att 

ingångsfrågan är för generell (Smith & Osborn, 2008). 

När ämnena har utvecklats sorteras dem i den mest logiska ordningen efter hur de förväntas 

komma upp eller leda vidare i intervjuerna. Man kan ha i åtanke att lägga känsliga ämnen i 
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slutet av intervjun när respondenten känner sig avslappnad och van i situationen (Smith & 

Osborn, 2008). 

Det första ämnet på intervjuguiden är Bakgrund. Under Bakgrund ligger frågor som syftar att 

undersöka respondentens personliga information samt erfarenhet och utbildning. Detta för att 

konfirmera att respondenten passar in i urvalet en extra gång samt för att få en bättre förståelse 

för dennes bakgrund. Under frågan om utbildning lade man till en notering om att fråga om 

motivation och målsättning kopplat till utbildningen. En fråga om hur respondenten upplever 

sig själv i yrkesrollen lades även till som en potentiell ingång till dennes arbete med relevanta 

metoder och förhållningssätt.  

Nästa ämne är Motivation. Ämnets första fråga ber respondenten att definiera motivation, för 

att förmedla en subjektiv förståelse av innebörden av begreppet i utsagan. Därefter lades en 

fråga som utforskar respondentens arbete med motivation samt följdfrågor för att utforska dess 

uppfattning om hur motivation gestaltas mellan olika klienter. Till sist utforskas respondentens 

kännedom och arbete med inre motivation. För att säkerställa att respondentens förståelse av 

begreppet överensstämmer med innebörden man syftade att undersöka lade man till en 

definition att läsa upp i samband med frågan (se definitionen i intervjuguiden under Bilaga 1). 

Efter Motivation behandlas Målsättning. Målsättning, eller riktning, anses vara förankrat med 

motivation (Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009) och integrerades därför i intervjuguiden. 

Precis som för Motivation inleds ämnet med en fråga om respondentens definition. Eftersom 

att man inte var säker på i vilken grad målsättning tillämpas integreras sedan en sluten fråga för 

att utforska huruvida respondenten arbetar med mål eller inte. Vid ”ja” förberedde man vidare 

frågor medan man vid ”nej” förberedde en fråga för att undersöka varför så var fallet. 

Vidarefrågorna behandlar hur målsättningsarbetet ser ut, hur den möter klientens syfte eller 

brist på syfte samt hur arbetet ser ut över tid och klientens behov av mål. 

Därefter lades frågor kopplade till Klientel och Klientkontakt. Ämnet Klientel behandlar hur 

många klienter respondenten arbetar med samt vilka syften och behov klienter generellt har. 

Klientkontakt ansågs vara det känsligaste ämnet då man behandlar information om klienter som 

respondenten eventuellt inte vill dela med sig av. Därför lades det som sista ämne. Ämnet 

behandlar respondentens upplevelser om hur en klient som är lätt kontra svår att arbeta med 

samt vad en klient behöver för att klara sig bra kontra vad den har eller inte har om den klarar 

sig mindre bra på egen hand för att utforska eventuella samband med klientens motivationsnivå. 
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Avslutningsvis lades en fråga in för att ge respondenten möjlighet att tillägga övrig relevant 

information. 

4.4 Genomförande 

Hassmén & Hassmén (2008) rekommenderar att en pilotintervju utförs innan datainsamlingen 

påbörjas för att testa intervjuguiden och därmed höja kvaliteten för de verkliga intervjuerna. 

Intervjuguiden för undersökningen testades på en utbildad personlig tränare. Pilotintervjun tog 

rum i tränarens hem och varade i ca 24 minuter. Pilotintervjun gav forskaren möjlighet att få en 

uppfattning om ordningen av ämnen i intervjuguiden, hur frågorna bemöttes och om de ansågs 

lättförstådda samt om de var formulerade för att ge utförliga och relevanta svar.  

De riktiga intervjuerna tog plats på respondenternas arbetsplatser. Intervjuerna med R1, R3 och 

R4 utfördes avskilt i träningsanläggningens öppna lokaler medan intervjun med R2 utfördes i 

ett stängt kontorsrum.  

Innan intervjuerna utfördes uppskattade man deras varaktighet till 30-60 minuter. Vid första 

kontakten med respondenterna informerades de om den uppskattade varaktigheten och vid 

intervjutillfället såg man till att ha minst 60 minuter till förfogande. Det var avgörande att boka 

in intervjuerna i god tid före intervjutillfällena då respondenternas arbetstider och bokningar 

med klienter varierade och förbehållningen gjorde därför att de kunde avsätta den uppskattade 

tiden i sina scheman. Hassmén & Hassmén (2008) rekommenderar intervjuer att vara under en 

timme och gärna runt 45 minuter för att respondenterna ska vara skärpta och fokuserade genom 

hela intervjun. Intervjuerna som genomfördes i undersökningen varade mellan ca 28 och 45 

minuter (R1 – ca 36 min, R2 – ca 45 min, R3 – ca 44 min, R4 – ca 28 min). 

Det första mötet med respondenten skedde i lobbyn där man hälsade och presenterade sig för 

varandra. Respondentens upplevelse av forskaren har stor påverkan vid kvalitativa 

undersökningar, då de till stor del bygger på ett socialt samspel. Det är därför viktigt att 

respondenten får ett positivt och professionellt intryck för att intervjun ska kunna utföras på ett 

öppet och avslappnat sätt (Hassmén & Hassmén, 2008). Presentationen följdes av småprat om 

träning och träningsanläggningen eller dylikt för att göra sig mer bekanta med varandra samt 

för att respondenten skulle känna sig mer bekväm i situationen innan man satte sig ner för att 

påbörja intervjun. 

Intervjuerna påbörjades genom att informera om att de skulle spelas in. Därefter följde en 

introduktion som informerade respondenten enligt Hassmén & Hassmén (2008) om 
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undersökningens syfte och frågeställning, frivilligheten av medverkandet, valet att avstå från 

frågor och möjligheten att avbryta sin medverkan när som helst, undersökningens 

konfidentialitet samt det faktum att respondentens respons enbart kommer att användas i 

forskningsändamål (se introduktionen i intervjuguiden under Bilaga 1). 

Innan intervjuerna memorerades innehållet i intervjuguiden. Det är fördelaktigt att ha en god 

uppfattning om intervjuguiden för att inte störa flytet i samtalet när man ständigt tvingas se 

tillbaka till den (Smith & Osborn, 2008). För att gardera att de ämnen som syftats behandlas 

behandlades i intervjuerna användes intervjuguiden som en guide. Den följdes dock inte alltid 

i kronologisk följd och frågorna ställdes inte alltid på det sättet som de antecknats. Detta då det 

ibland ansågs lämpligt att behandla ett ämne tidigare för att följa respondentens röda tråd och 

ibland senare om tidigare ämnen redan behandlats. Enligt Smith & Osborn (2008) är det en 

funktion av semi-strukturerade intervjuer att vara flexibla och anpassningsbara. Ämnen kan 

behandlas när de naturligt kommer upp i samtalet, frågor kan uteslutas om de redan besvarats i 

respondentens utsaga och samma fråga kan ställas på olika sätt i olika intervjuer. Flexibiliteten 

kan behöva utnyttjas även av etiska skäl, då man vara tvungen att byta fråga eller infallsvinkel 

om respondenten upplevs obekväm eller illa till mods av en fråga. 

När tystnader uppstod i utsagan var man noga med att observera huruvida respondenten berättat 

klart det den avsett berätta eller pausat för att tänka. Man lät tystnader pågå i ett par sekunder 

innan man gav respons eller gick vidare i samtalet. För att uppmuntra respondenten att utveckla 

sina svar användes korta vidarefrågor såsom ”vill du utveckla?” och ”vill du berätta mer?”. 

Smith & Osborn (2008) betonar vikten av att ge respondenten tid att svara. Om forskaren är 

snabb att ställa en ny fråga när mellanrum uppstår kan fördjupad information lätt gå förlorad. 

En väl genomförd semi-strukturerad intervju präglas av respondenten i så hög grad som möjligt. 

Om forskaren ställer mycket följdfrågor kan det styra respondentens utsaga. Man följde även 

rekommendationen från Smith & Osborn (2008) om att dela upp flerdimensionerade frågor och 

att utforska en del i taget för att få ut ett så rikt material som möjligt. 

4.5 Databearbetning 

Vid databearbetningen användes analysmetoden Tolkande Fenomenologisk Analys (även 

kallad IPA efter den engelska benämningen Interprentative Phenomenological Analysis) (Smith 

& Osborn, 2008). 

Fenomenologiska undersökningar ämnar att förstå och beskriva ett fenomen upplevt av 

människor genom att tolka fenomenet genom människors perspektiv. Fokus inom 
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fenomenologin är att försöka förstå och beskriva den enskilda individens upplevelser. Det finns 

dock ett grundantagande att det en individ upplever kan upplevas på ett liknande sätt av en 

annan individ i en liknande situation. Man kan därför sammanföra flera 

undersökningsdelatagares utsagor i en studie för att nå en mer generell förståelse för ett 

fenomen (Hassmén & Hassmén, 2008). Meningen med IPA studier är att kunna ge detaljerade 

uppfattningar och förståelser hos en grupp istället för att presentera generella påståenden. Det 

är inte emot generella påståenden men det är mer riktat mot att förstå specifika fall än att göra 

breda generaliseringar (Smith & Osborn, 2008). 

Tillvägagångsättet av IPA är fenomenologiskt i det att det involverar en detaljerad 

undersökning av respondentens erfarenheter. Vid IPA vill man komma så nära respondentens 

uppfattning som möjligt. Forskaren måste därför ha förståelse för hur egna uppfattningar och 

erfarenheter påverkar den när den tolkar materialet. För att forskaren ska få en så bra förståelse 

som möjligt för respondentens personliga värld sker en process av tvåvägstolkning. Medan 

deltagaren försöker att få ett grepp om sin värld försöker forskaren att få ett grepp om deltagaren 

som försöker att få ett grepp om sin värld (Smith & Osborn, 2008). 

Vid transkribering av intervjuerna lämnades extra utrymme i marginalerna för anteckning 

såsom Smith & Osborn (2008) rekommenderar. Den vänstra marginalen användes för 

noteringar om innehåll, deltagarens känsloläge och andra noteringar såsom skillnader och 

likheter mellan respondenter, förtydliganden samt motsättningar i utsagorna. Man lyfte även ut 

citat eller nyckelord ur texten som var kopplade till noteringarna. 

”ställer mycket frågor”, ”svara 

för sig själva” 

- Försöker medvetandegöra en 

inre motivator 

- Uppmuntrar självreflektion 

Jag tror att jag ställer mycket frågor. Eh… Inte ställer frågor till 

mig, utan ställer frågor som de ska svara på för sig själva i 

princip. Att… Jag kanske ställer dumma frågor eller såhär spelar 

nästan lite dum bara för att de ska få en tankeställare. 

 

 

Den högra marginalen användes för att omvandla noteringar till teman. 
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Jag tror att jag ställer mycket frågor. Eh… Inte ställer frågor till 

mig, utan ställer frågor som de ska svara på för sig själva i 

princip. Att… Jag kanske ställer dumma frågor eller såhär spelar 

nästan lite dum bara för att de ska få en tankeställare. 

 

Uppmuntra självreflektion 

 

Även resterande delar av analysen gjordes enligt de tillvägagångssätt som presenteras av Smith 

& Osborn (2008). När alla teman lyfts ut ur texten fördes de över i en lista och analyserades för 

kopplingar temana emellan. De teman som ansågs ha koppling till varandra grupperades ihop. 

Efter att temana grupperats såg man tillbaka till respektive temas ursprung i transkriberingen 

för att kontrollera att deras betydelse passade ihop. När alla grupperingar kontrollerats gavs 

dem ett namn som representerade det överliggande temat av gruppen. Varje tema gavs även 

citat eller nyckelord, såsom i det första steget, samt sidnumret för vart temat kunde hittas i 

transkriberingen. Teman som inte matchade andra teman eller som inte hade rikt stöd i 

transkriberingen sorterades bort. 

Arbete mot inre motivation 

Skifta fokus 2 3 7 7 11 ”sällan bygga – helhet – känna sig starka”, ”vinkla det”, ”flytta 

fokus”, ”trigger på insidan – hitta något”, ”vara smal – falla sig naturligt 

– inte det syftet”  

Utveckla självsäkerhet 2 12 ”stark kropp – starkt inre”, ”självförtroende – våga övningar” 

Uppmuntra självreflektion 7 ”ställer mycket frågor – svara för sig själva” 

Uppmuntra egna motiv 8 ”ställer frågor – måste komma från dem själva” 

Finna nöje  9 ”hitta kul” 

Utforska vilja  9 ”skulle man kunna göra” 

 

När man gick vidare för att analysera de resterande transkriberingarna var man tvungen att ta 

beslutet om att använda analysunderlaget från den första analysen som en mall för resterande 

analyser eller göra om processen från början och skapa nya teman (Smith & Osborn, 2008). 

Man valde att göra om processen från början för samtliga transkriberingar för att undvika att 

det första underlaget skulle färga de andra analyserna och därmed hindra från att hitta nya teman 

eller tolkningar. I det sista skedet av analysen kopplades temana från samtliga intervjuer ihop 

och presenterades bredvid varandra för att skapa en översiktstabell över den analyserade datan. 
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Inre motivationstriggers R1 R2 R3 R4 

Nöje som motivator 3 ”kul” 

3 ”askul” 

3 ”lättare – kul” 

4 ”hittat – kul” 

9 ”hitta kul” 

10 ”bara är kul” 

 

9 ”gillar att” 

10 ”ha kul ihop” 

7 ”kul mål” 

Resultat som motivator 7 ”mått – bilder – 

gå tillbaka och 

titta” 

  2 ”började här – nu 

är du här”  

4 ”visar resultat” 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är något som eftersträvas inom all slags forskning. En forsknings reliabilitet är 

detsamma som dess tillförlitlighet eller pålitlighet. God reliabilitet anses existera när samma 

sak kan bevisas flera gånger när det prövas tätt inpå varandra under liknande förutsättningar 

(Hassmén & Hassmén, 2008). 

För att mäta reliabiliteten i en kvalitativ undersökning kan en stabilitetsundersökning användas. 

En stabilitetsundersökning utförs genom att man upprepar den ursprungliga undersökningen 

med exakt samma undersökningsprocedur, för att sedan kunna jämföra det nya resultatet med 

det ursprungliga resultatet. För att reliabiliteten ska anses hög ska resultaten av 

undersökningarna överensstämma med varandra (Hassmén & Hassmén, 2008). 

När undersökning värderas på det här sättet måste man dock ha i åtanke att en kvalitativ 

undersökning till stor del bygger på forskarens tolkningar och reflektioner, vilket innebär att 

det är svårt att göra en rättvis bedömning av reliabiliteten, då även forskarna måste vara 

likvärdiga för att optimal reliabilitet ska kunna uppnås. Överförbarheten, i vilken mån resultatet 

går att föra över på andra studier, är även inom kvalitativ forskning oftast inte av övervägande 

betydelse, då syftet är att undersöka det unika, särskiljande och eventuellt avvikande i en 

begränsad och ofta specifik grupp (Hassmén & Hassmén, 2008). 

En kvalitativ undersöknings validitet är detsamma som dess trovärdighet eller giltighet. Hög 

validitet kan uppnås om undersökningen lyckas spegla eller fånga relevanta fenomen och 

begrepp. När man avgör en undersöknings validitet kan man även ställa sig frågan om de 

resultat och slutsatser som presenterats representerar respondenternas utsagor på ett trovärdigt 

sätt (Hassmén & Hassmén, 2008). 
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Validitet är något som bör genomsyra undersökningens alla delar. Forskaren bör kontinuerligt 

redovisa och rättfärdiga metoder, tolkningar och slutsatser samt beslut som tagits under 

undersökningsprocessen, för att se till att kvaliteten på informationen som tas fram och 

presenteras hålls håller en så hög standard som möjligt. En undersökning med en hög validitet 

har även en tydlig röd tråd mellan undersökningens olika delar (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Validiteten av undersökningen underbyggdes på flera olika sätt. Att kontakta personliga tränare 

på deras arbetsplats säkerställde kravet på att de var verksamma och genom att nå ut till ett 

företag med tydliga utbildningskrav kvalitetssäkrades kravet av utbildning. Genom att ha direkt 

kontakt med respondenterna genom hela processen utan inblandning av platschefer eller annan 

överordnad minskades risken för styrning från företagets sida. Om en överordnad hade 

organiserat intervjuerna hade det funnits en risk för styrning eftersom att den hade haft 

möjlighet att strategiskt välja anställda som upplevdes kunna ge en önskad bild av företaget. 

I intervjuguiden arbetade man för att öka validiteten genom att ännu en gång kontrollera 

respondentens utbildningsnivå samt erfarenhet. Validitet kan även påverkas av hur olika 

personer tolkar eller definierar ett fenomen eller begrepp. Därför fick respondenten presentera 

egna definitioner av motivation och mål för att underlätta förståelse. Dessutom användes en 

färdig formulerat definition av inre motivation när området behandlades för att motverka 

missförstånd. Genom att lägga det känsligaste ämnet sist i intervjun behandlades det inte förrän 

respondenten vant sig vid intervjusituationen, vilket skulle göra den mer villig att dela med sig 

av känslig information. Intervjuguiden avslutades genom att ge respondenten möjlighet att fylla 

i med valfri information om den ansåg det nödvändigt. Med detta skulle respondenten få ännu 

en chans att belysa oförutsedda områden.  

En pilotintervju genomfördes för att kvalitetssäkra och förbättra intervjuguiden inför de riktiga 

intervjuerna. Vid den första kontakten med respondenterna informerade om intervjuns 

uppskattade varaktighet. Detta tillsammans med god framförhållning gjorde att respondenterna 

hade möjlighet att avvara tid och därmed utesluta tidspress vid intervjutillfället. Man hade i 

åtanke att skapa en god relation från första stund med respondenterna för att underbygga en 

öppen och avslappnad atmosfär under intervjun. 

Innan intervjuerna memorerades intervjuguiden för att minimera behovet av att ständigt se 

tillbaka till den under intervjuerna, något som kan störa flytet i respondentens utsaga. Man 

strävade mot att låta respondenten prägla intervjuerna, därför valdes semi-strukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod. De ämnen som respondenten behandlade fick leda 
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ämnenas ordningsföljd i första hand och därefter användes intervjuguiden för att säkerställa att 

alla ämnen behandlats innan intervjun avrundades. Följdfrågor anpassades efter innehållet i 

intervjun för att uppmuntra respondenten att utveckla sina svar. Flexibiliteten tillämpades för 

att, som sagt, låta respondenten prägla intervjun men även för att tillåta oförutsedda områden 

att behandlas.  

Man kan ställa sig frågan hur det faktum att intervjuerna för R1, R3 och R4 utfördes i öppet 

klimat påverkade dem. Medan R2 hade minimalt med störningsmoment runtomkring sig blev 

de övriga exponerade för medlemmar och kollegor på träningsanläggningen. Även om 

intervjuerna skedde avskilt och utan möjlighet för omgivningen att höra vad som blev sagt kan 

miljön ha påverkat respondenterna, speciellt när ämnen som upplevdes känsliga för 

respondenten behandlades. Omgivningen kan även ha presenterat ett potentiellt 

störningsmoment som, även i det fallet som det inte påverkade innehållet, kan ha påverkat flytet 

i utsagan. 

Vid analysen underbyggdes validiteten genom att uppmärksamma respondentens känslolägen 

från intervjuerna vid tolkningarna. Analyserna gjordes även från början för varje respondent för 

att mer klarsynt, och inte färgat av det tidigare analysunderlaget, kunna se på transkriberingen. 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

För att skydda deltagare i vetenskapliga undersökningar har flera råd och riktlinjer utvecklats. 

Tidigare Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR) som numera ingår i 

Vetenskapsrådet (VR) ställde fyra krav för att skydda undersökningsdeltagare (Hassmén & 

Hassmén, 2008). 

1. Informationskravet: Forskarens skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin 

medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.  
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Forskaren har det yttersta ansvaret i att skydda undersökningsdeltagarna i så hög grad som 

möjligt. För att säkerställa god forskningsetik ska deltagaren därför alltid informeras om 1) den 

övergripande planen för forskningen, 2) syftet med forskningen, 3) de metoder som kommer att 

användas, 4) de följder och risker som forskningen kan medföra, 5) vem som är 

forskningshuvudman, 6) att deltagandet i forskningen är frivilligt och 7) rätten att när som helst 

avbryta sin medverkan (Hassmén & Hassmén, 2008). 
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5. Resultat 

5.1 Motivationsdefinitioner 

Samtliga personliga tränare upplevde att motivation är någonting självförankrat som måste 

skapas av en själv. R2, R3 och R4 upplevde motivation som en drivande kraft inom en. R1 lade 

till aspekten av att motivationen inte behöver vara inom personen utan kan fästas vid någonting 

utanför den, men även i det fallet var det självvalt.  R3 och R4 talade om en vision, en tydlig 

bild av vad man syftar att åstadkomma som ett fäste för motivationen. R1 beskrev motivation 

som någonting självvalt som antingen var beroende av intresse och vilja eller ett övervägande 

behov, som att motverka ohälsa. 

R1: Det är ju någonting som man måste hitta själv […] antingen får man väl hitta, 

att man tycker att det är kul och att man vill och att man hittar… Någonstans… 

Någonstans har man ju ändå valt att komma hit, man har valt att börja träna… Alla 

har ju ett val sen om det är så att man vill, att man tycker att det är kul eller att man 

gör det för att man måste. 

I: Varför måste dem då? 

R1: Ja, men det kan ju vara hälsoaspekter. Alltså att du behöver gå ner i vikt, till 

exempel, […] för att du ska må bra. 

R2 beskrev motivation som en inre drivkraft. 

R2: Jag skulle nog definiera det som någon lite inre drivkraft, liksom. När… När 

man är slut, liksom, en dag så; vad ska få dig att gå och träna ändå? 

R3 beskrev motivation som en inre drivkraft i form av en inre bild eller vision av vad man vill 

åstadkomma. 

R3: Motivation? En drivkraft. […] För mig kommer det ju direkt. Om man har satt 

det inifrån att ”den känslan ska jag ha, för den har jag ju sett”, liksom. 

”Jajamensan, jag trär på mig byxorna, jag känner mig superläcker” eller vad man 

nu har bestämt sig för att göra. 

R4 beskrev motivation som en självskapad drivkraft baserat på en vision. 

R4: Du har ett kall att göra någonting. Alltså, motivation är ju… Det är ju 

drivkraften i allt. Alltså, du vet ju varför du ska ta körkort – för att du vill köra bil. 
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Det är din motivation. […] Det är samma sak i träningen. Du har de där byxorna 

hemma som du så himla gärna vill ha på dig. Det är din motivation. 

5.2 Inre motivationstriggers 

Alla personliga tränare upplevde att intresse var en effektiv motivator. En aktivitet kunde 

motiveras enbart av att den upplevdes ”kul” eller ”rolig”. R3 delgav hur hon uppmuntrar sina 

klienters aktiva fritidsaktiviteter såsom att påta i trädgården eller ta promenader med vänner. 

R4 uttryckte att hon ansåg att ett mål ska vara kul för att vara motiverande. R2 berättade 

specifikt om äldre, en grupp som hon upplever extra motiverade av intresse utan något övrigt 

syfte för fysisk aktivitet. 

R2: Ja, alltså vad jag märker, som äldre. Som är så… De är så jäkla till freds med 

livet på något sätt. De gör det bara för att det är härligt, liksom. För dem är det 

inte alls viktigt, de skrattar nästan när jag pratar om mål, sådär. För att de bara, 

”jag behöver liksom inte det”. […] Det finns inte bara ett syfte med allting utan det 

är bara, liksom, härligt. De tycker det är kul. 

R1 delgav hur intresse var den avgörande motivatorn för att aktivera en av sina klienter. 

Klienten hade skolios och var omotiverad att träna för att möta det syftet. Genom att hitta en 

träningsform som klienten fann intresse i kunde den motiveras till regelbunden fysisk aktivitet. 

R1: Det är ju lättare och roligare om man gör det för att man tycker att det är kul 

än om man måste. […] Jag försöker hitta något som de tycker är roligt. Så att… 

Jag hade en tjej för ett tag sen som var typ 14 år och haft skolios, och hon tyckte 

att det var astråkigt allting. Jag hade ju förberett värsta såhär… Ja, men skolios-

träningsprogrammet till henne. Hon bara, ”jag vill inte göra några skolios-

övningar”. Jag bara, ”oh, no. Vad fan ska jag göra då?”. Så då är det bara att 

hitta något, ”vi får prova lite annat”. Så det slutade med att vi körde lite boxning. 

Det tyckte hon var askul. Så det gör hon varenda gång nu. 

R3 berättade hur hon arbetar med en grupp män som tränar tillsammans regelbundet. Hon lyfte 

fram deras gemensamma mål att bli starkare som sekundärt efter syftet att ha kul tillsammans. 

R3: Sen har jag en grupp, där jag har en… Chefer som tillhör en ledningsgrupp på 

ett företag, som har bildat en small-group. De är sex-sju stycken män som jag 

tränar två gånger i veckan, och har gjort i tre års tid nu. En fantastiskt trevlig grupp 
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som egentligen syftet är att ha kul ihop, egentligen. Men sen vill de ju naturligtvis 

bli starkare. 

R2 ville uppmuntra sina klienter att välja en träningsform som de fann intresse i, då hon såg en 

direkt koppling mellan nöje, resultat och motivation.  

R2: Samma när man träffar kunder som inte alls tycker att det är kul att vara i 

gymmet. ”Nej, men varför tränar du i gymmet då?”. Eller så har du inte bara hittat 

det du tycker är kul. Det finns ju så mycket inom träning som… Som inte bara 

innefattar att man ska gå på gymmet. För tycker man inte att det är kul, då kommer 

du inte få några resultat. Får du inga resultat heller så kommer du att sluta. 

Inte bara R2 såg en koppling mellan resultat och motivation. Även R1 och R4 såg vikten i att 

visa på resultat för att motivera sina klienter. R1 berättade hur hon uppmuntrar sina klienter att 

dokumentera sina värden för att kunna se tillbaka och jämföra när motivationen tryter. 

R1: Om någon ska göra sådär något stort, liksom, så kan jag be dem att man tar 

mått eller man tar bilder eller… Eller sådär, och så spara. Och så gå tillbaka när 

man känner att man står still. Gå tillbaka och titta och verkligen jämför vad som 

händer. […] För ofta blir man ju… Man kommer in i någon svacka liksom, efter tre 

månader, och inte tycker att det händer någonting eller sådär. Gå tillbaka och kolla 

lite grann, eller gör noteringar liksom, hur det känns eller hur de mår eller vad man 

tar för vikt. 

R4 jobbade mer aktivt med resultat som motivator och antecknade å sina klienters vägnar, för 

att kunna lyfta fram jämförelser och visa sina klienter i stunder av låg motivation. 

R4: Visar resultat, skulle jag säga. Mätbara resultat. ”Kolla här”, ”kolla vad du 

gjorde”. ”Vi började här – nu är du här”. 

5.3 Att mäta sig med andra 

Att mäta och jämföra resultat är ett sätt att mäta sig med sig själv. R2, R3 och R4 upplevde 

dock att många mäter sig med andra. Att mäta sig med andra gestaltades vid samtliga tillfällen 

som en utseendefixering. R3 talade om viktnedgång och individens fokus vid omgivningen. R2 

berättade om sina erfarenheter från unga kvinnors syn på sig själva och dagens ideal. Det 

specifika fallet behandlar även hur de upplevs mäta sig med andra för att avgöra hur bra de 

själva är. 
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R2: Det är ganska få som gör det för dem själva. Det kommer inte inifrån utan det… 

Det kanske är att andra tycker eller hur… Hur folk ser på idealen och den biten. 

Att det kommer mer av att… Nej, men man ska vara fin för andra och inte kanske 

känna något inifrån på det sättet. Och att man kanske drivs av att, ”ja, men 

kompisen är väldigt bra, då vill jag vara det”. 

R4, som arbetade mycket med kvinnor före, under och efter graviditet gav sin uppfattning från 

deras perspektiv. 

R4: Träningshetsen som är bland gravida idag är ju helt enormt sjuklig, om jag ska 

vara helt ärlig. De ser allting som finns på Instagram och Facebook; ”ja, men kolla 

här”. Men det… ”Hon hade sexpack efter tre månader”. 

R1, som inte gav exempel på hur man strävar mot någon annans utseende, presenterade en 

annan vinkling på att mäta sig med andra. Hon berättade om en av hennes klienter som 

visualiserade en bekant som den inte ville se ut som. Istället för att sträva mot ett önskat läge 

strävade den istället ifrån ett oönskat läge. 

R1: En del går ju igång på ”vad vill du ha?” och en del går igång på ”vad vill du 

inte ha?”. Alltså, jag har någon klient som… Ja, men när hon är ute och springer 

[… ] då tänker hon på någon kollega eller vän till henne som är lite… Ja, du vet, 

lite tjock och lite otränad, lite ofräsch. Så då tänker hon vad hon inte vill ha. 

R2 och R3 var överens om att motivation som skapas av individen själv är mer hållbar än den 

som skapas i individens omgivning på olika sätt. R4 underströk att motivation som skapas i 

individens omgivning inte är långsiktigt hållbar. R2 och R3 upplyste skillnaden mellan att skapa 

motiv åt någon kontra att låta den skapa sina egna. R2 gav ett exempel på hur det är det 

essentiellt att ett motiv är självbestämt och fäst inuti individen för att det ska vara hållbart. 

R2: Jag tror inte på att yttre motivation är hållbart i längden. […] Det måste 

komma inifrån. Det är därför jag tror att jag ställer frågor. För att om jag bara 

säger ”nej, du kommer inte bli lycklig av att gå ner fem kilo” då kommer de absolut 

inte gå på det här, och gå på det inre. Utan jag tror att det måste komma från dem 

själva, precis som med allt annat. Att börja träna eller sluta röka, vad det än är. 

Det måste komma inifrån, för att annars kommer det inte att hålla. 

R4 tog tv-programmet Biggest Loser som exempel för att förtydliga sin ståndpunkt. Hon 

menade att det inte är ett hållbart koncept att fästa motivationen vid omgivande faktorer, som 
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finns i miljön på programmet, för att sedan låta individerna klara sig själva när de kommer hem 

och dessa faktorer inte längre finns i deras omgivning. 

R4: Om du tänker Biggest Loser […] det är en lite quick-fix, tycker jag. Och sen 

släpps de ut i det verkliga livet helt utan några som helst… Alltså, att de fångas upp 

på något sätt. De går tillbaka till de här vanliga… Gamla vanorna.  

5.4 Skifta fokus 

Både R2 och R3 uppmuntrade sina klienter att fästa motivationen vid en inre faktor istället för 

vid utseendefixering. R2 gör det genom att skifta fokus från utseende till prestation medan R3 

vill få sina klienter att fokusera på en känsla för att rikta motivationen inåt. R2 ger sin 

uppfattning om hur utseendefixering inte leder till någon emotionell vinst. Hon berättar även 

att hon tror att det gynnar individen att skifta fokus från utseendefixering till ett inre motiv. 

R2: ”Ja, men jag vill bli fit’. ’Ja, men vad är fit då?’. […] En del är så sjukt inbitna 

i det här… Den yttre motivationen, att de ska se ut då på ett visst sätt. Att de 

glömmer bort då att, ”jo, men det där kommer inte att göra någon skillnad”, att om 

det står ett kilo mindre på vågen, ’det kommer inte göra dig lyckligare’. […] Jag 

tror att en trigger är ändå att hitta någonting då, på insidan. 

Hon berättade även hur hon arbetar för att skifta fokus från utseendefixering till ett inre motiv. 

Hon föredrog att tillämpa ett prestationsfokuserat syfte vid träning med sina klienter, istället för 

ett utseendefixerat syfte. Hon upplevde att när klienterna fokuserar på sin egen prestation, och 

mäter sina prestationer med sig själv, finner de nöje i träningen samtidigt som deras 

utseendefixering försvinner. 

R2: Jag jobbar väldigt sällan med att bygga en större biceps, liksom. Utan jag 

försöker att bygga en helhet. […] Och det har jag märkt, ger en väldigt positiv 

feedback, från mina kunde. Att de känner inte alls det här behovet längre att bygga 

större axlar eller bygga en enskild muskel, utan de tycker det är kul att… Ja, men, 

”jag orkar göra tre chins nu”, liksom. ”Nu kan jag bära hela min kropp, det kunde 

jag inte förut”. Det hade de kanske inte en tanke på.  

R3 berättade hur hon vill få sina klienter att visualisera den känsla de vill uppnå, som ett sätt 

att ta fokus från det utseendefixerade resultatet de vill uppnå. 

R3: Jag tror att, idag så är det så otroligt mycket influenser utifrån, hur du ska se 

ut. Och på det sättet ska du då bli accepterad […] Det är därför jag försöker få 
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dem att förstå det här, speciellt när de säger att de vill gå ner i vikt. Och då funderar 

man på; ”varför vill du det?”, ”vad är det som driver dig?”. […] Då kan man börja 

titta på den inre, liksom. Är det… ”Vad är det för känsla du ska nå upp till när du 

har nått ditt mål?”, liksom. ”Är det… Stannar det där eller är det något annat som 

driver dig då?”.  

5.5 Utforska inre faktorer 

Samtliga berättade hur många klienter kom med viljan att ”må bra”, vilket upplevdes 

väldigt ospecifikt. För att kunna tillgodose kunden försökte därför de personliga tränarna 

utarbeta motivet. Alla uppmuntrade sina klienter till självreflektion genom utforskande 

frågeställning om inre faktorer såsom vilja och ambition, R1 och R3 utforskade även 

känslor. R1, R3 och R4 påbörjade sina samarbeten med att utforska den självförankrade 

viljan och ambitionen hos sina nya klienter. Även R2 uppmuntrade självreflektion. R3 

och R4 uppmärksammade hur klienter svarar olika på olika motivatorer. R1 berättade hur 

hon arbetar med en målbildsmodell när hon träffar nya klienter för att få dem att reflektera 

över vad de vill åstadkomma, både kortsiktigt och långsiktigt. 

R1: Om det är någon som inte har ett mål, eller som inte riktigt vet vad den har för 

mål. Och så börjar den fundera och så får målet vara att… Vi fyller ju i en sådan 

här målbild. […] Och då är det; ”vad har du för kortsiktigt mål?”, ”om åtta veckor, 

vad vill du ha uppnått då?”. Och sen är det; ”om det är ett år”, tror jag, ”vad vill 

du ha uppnått då?”. Och sen; ”när är du nöjd?”, är den sista.  

Även R2 visade på hur hon arbetade med frågeställning för att uppmuntra självreflektion. 

R2: Jag ställer mycket frågor. Eh… Inte ställer frågor till mig, utan ställer frågor 

som de ska svara på för sig själva i princip. Att… Jag kanske ställer dumma frågor 

eller, såhär, spelar nästan lite dum bara för att de ska få en tankeställare. 

Hon berättade även om hur hon bemöter klienter som kommer till henne utan ett syfte. Genom 

att föreslå potentiella syften vill hon inspirera sina klienter att hitta ett med en inre betydelse. 

R2: Jag brukar få dem att ändå försöka hitta något som, ”ja, men gud, det har du 

faktiskt rätt i”. […] Kanske då att exempelvis prova någon ny träningsform, kanske 

lära sig att springa, lära sig mer teknik, förbättra rörligheten. […] Kanske känna 

av att, ”ja, men jobba bort smärtan i ryggen vore ju inte helt fel”, eller… Ja, kanske 
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klara att göra en övning som man inte har kunnat förut på grund av en skada, eller 

så. 

Både R1 och R3 uppmuntrade sina klienter som vill gå ner i vikt att kombinera det yttre syftet 

med ett känslomål. R3 gav ett exempel på hur hon arbetar för att uppmuntra sina klienter att 

reflektera över vilka känslomål de vill att det utseendefixerade målet ska korrelera med. 

R3: Jag brukar säga det att ”ja, men…”… Om till exempel viktnedgång, för det är 

oftast väldigt många som vill. Då får man vara öppen och fråga ”vad är det… 

Varför vill du gå ner i vikt?”, ”vad är målet då?”, liksom. […] ”Vad är det för 

känsla du ska uppnå när du kommer dit?”, liksom. För då är man inne och grottar 

i det inre, när man pratar känslor. ”Vad är det då du ska känna?”. 

R3 och R4 uppmärksammade att alla inte kan motiveras på samma sätt. R4 presenterade ingen 

metod för att bemöta detta medan R3 berättade hur hon uppmanar sin klient att prata om och 

diskutera sina motivatorer. 

R3: Varje kund eller klient du har är unik i sitt sätt. Och alla har sitt sätt att bli 

motiverade på. Så det måste man verkligen lyssna av, […] ”vad motiverar dig?”, 

”vad vill du att jag ska göra för dig?”, ”vad blir du peppad av?”. För det är ju du 

som, ja… Det är ju inte jag som ska berätta för dig utan du har ju din drivkraft. 

Och att man pratar om den, det är ju jätteviktigt.  

5.6 Yttre motivationstriggers 

R1 berättade hur personer som är i riskzonen för ohälsa kan motivera sig att leva hälsosamt 

genom att göra det för sina nära, såsom sina barn och barnbarn.  

R1: Om man har övervikt eller om man har dåliga värden eller vad det än kan vara 

liksom. […] Man får hitta någon slags drivkraft på något sätt. Att man gör det för 

den då. Att man gör det barnbarnen eller att man gör det för sina barn. 

R3 delgav också hur den närmsta kretsens spelar en viktig roll i en persons motivation. Hon 

förklarade att syften som kräver mycket tid av en person oftast kräver en del av de i personens 

närmaste omgivning. För att personen ska kunna göra det som krävs av den är det därför 

essentiellt att den har stöttning från sin omgivning. 

R3: En del har ju ganska stora mål. De kanske ska springa ett lopp eller någonting, 

som tar mycket tid för, kanske, familj och från jobb, från sig själv. Liksom, är det 
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här accepterat av andra […] Man kanske inte kan vara själv med sitt mål. Man 

kanske behöver få med lite andra folk runt omkring, och tala om att ”det här är det 

jag…”, ”det här är viktigt för mig”, ”nu kommer det att se ut såhär”, ”funkar 

det?”. 

R2 och R3 upplevde båda att tidspress kan vara en effektiv motivator. R2 delgav hur hon 

upplever att hennes klienter drivs av mål. Hon berättade även om hur man kan använda 

målsättning som en motivator för klienter som inte är frekventa i sin träning. 

R2: Någon som har slutat flera gånger. Och har gjort tappra försök och inte, 

liksom… Inte fortsatt. Utan är lite sådär som en jojo. Det är på-av, allt eller inget, 

liksom. De behöver oftast lite mål.  

R3 berättade hur hennes klienter som ska delta i en tävling, som innebär en tydlig deadline, är 

extremt motiverade.  

R3: De kanske ska springa ett lopp eller vara med i någon typ av tävling, liksom. 

De är ju extremt motiverade själva. 

R1 och R4 upplevde att det ibland kan vara nödvändigt att vara hård mot sin klient medan R2 

upplevde att det inte fanns någon anledning att vara hård om man förstår vad klienten finner 

nöje i. R1 och R4 bemötte klienter med låg motivation i träningslokalen genom att vara hård 

och konsekvent. R4 berättade hur hon ifrågasätter klientens motiv när hon har en klient med 

låg motivation.  

R4: Har jag en kund som är helt omotiverad, då kommer jag ställa frågan; ”är du 

verkligen på rätt plats?”. […] Man är lite hård också, faktiskt. Det är inte bara 

skratt och dans och hej och gud, vad mysigt allting är.  

R1 delgav hur hon upplever att om man inte kan motivera en velig eller obestämd klient om 

man själv är obestämd.  

R1: Var ärlig och rak där, att bara ”ja, men nu är du här, nu kör vi”. Och att man 

försöker att jobba på det sättet. Och vara lite hård, tror jag. Ja… Men man är inte 

är lika tillbaka för då blir det ju ingenting. 

Både R1 och R4 gav även exempel på hur de konfronterade klienter som de upplevde tränade 

på et felaktigt sätt. R1 berättade hur hon konfronterade en tidigare klient som hon upplevde 
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tränade för lätt. Genom att visa klienten utförandet med en tyngre vikt motiverade hon klienten 

att börja träna med henne igen.  

R1: Jag hade en kille nu, som kom tillbaka efter, var det kanske fyra månader som 

vi tränade, och han har fortfarande samma vikter som, när vi hade. Och vissa 

övningar som vi har gjort, som är ganska tuffa, kallar han för viloövningar, som 

han gör emellan. Jag bara, ”det här är ingen viloövning”, […] ”nu gör vi den på 

riktigt, som den ska vara”. Han bara, ”ja, nej, det här är faktiskt ingen viloövning”. 

Jag bara, ”nej, det är det faktiskt inte, du har varit bekväm”. 

R2 gav däremot ett konkret exempel på hur hon arbetar emot tränarpress och delgav hur hon 

föredrar att utforska klienternas nöje för att motivera dem med inre faktorer istället för att vara 

hård och bestämd. 

R2: Det är väldigt många PT:s som har missförstått, tror jag, vad personlig träning 

bygger på. Att det är bara att vara en häftig tränare som står och skriker på sina 

klienter och då tror jag man är helt fel ute. Jag tror att man måste tänka om där 

och visa att man faktiskt bryr sig om människor gillar. 

R1, R2 och R4 upplevde att klienter som var lika dem själva var motiverade att bli tränade av 

dem. R2 som själv var 22 år och vältränad upplevde att hon lockade tjejer som ville se ut på 

samma sätt som henne. R4 som var 35 år och förälder, och dessutom gravid vid intervjutillfället, 

berättade att hon arbetade mycket med gravida. R1 var i samma ålder som R4 och också 

förälder. Hon berättar hur hon upplever att hennes bakgrund gynnar henne, och att man kan 

gynnas av sin bakgrund oavsett hur den ser ut.  

R1: Min ålder och min… Min bakgrund också, kan jag ha nytta av. […] Jag har 

två barn, jag är 35 och har ändå gjort en del. Och alla… Alltså, jag passar väl den 

kategorin. De vanliga tvåbarns-morsorna som är lite trötta och slitna kanske. De 

kanske liksom… Kanske har lättare att öppna upp sig för mig än de skulle ha för 

dig. […] Jag tror att det är en jättefördel vad man än har för bakgrund. 

R4 berättar även hur hon upplever att man i vissa fall behöver anpassa sig till sin klients jargong 

för att man ska bli accepterad. Hon ger ett exempel på hur hon går tillväga när hon tränar 

medelåldersmän i höga poster.  

R4: Du måste bara vara lite tydlig. Du får inte vara så skrattig hela tiden. Du får 

vara mera såhär, ”nej, men seriöst”, liksom. Speciellt grabbar är ju så. Eller 
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medelålders män, skulle jag vilja säga. Och gärna om de har högbetalda jobb. 

Höga jobb eller hög post, då är dem sådär, ”pfft”.  Då får man, liksom, bara sätta 

på sig kostymen själv och möta dem på samma nivå. […] Ska de vara, liksom, så 

får du också vara så. För då blir man accepterad. 

5.7 Positiv förstärkning 

Samtliga såg att det fanns ett behov av bekräftelse hos vissa klienter. R1 och R3 delgav hur de 

spelar en viktig roll i att få att få sina klienter att känna sig sedda och bekräftade för deras 

prestationer. R1 Berättade om en av hennes klienter som inte behöver stöd i träningen men som 

kommer till henne för att visa upp och bli bekräftad för vad hon har åstadkommit. 

R1: Jag har någon tjej som, hon köper halvtimmar men tränar inte när vi ses, utan 

vi sitter och följer upp, liksom. Så hon behöver ha någon som hon, vad ska man 

säga, rapporterar till. […] Hon bara, ”jag behöver inte ha någon som säger vad 

jag ska göra” eller ”visar mig övningar”. ”Utan jag vill ha någon som ser till att 

jag gör det jag ska göra”, eller mer så. Så att hon känner att hon ska ha något att 

berätta när hon kommer till mig. Eller visa upp, liksom. 

R2 och R4 upplevde att vissa klienter kommer först och främst ett behov av bekräftelse, före 

behovet att bli assisterade i träningen. 

R4: Då är det kanske bara är, helt enkelt, så att den här kunden kanske aldrig haft 

någon att prata med i hela sitt liv. Kanske aldrig blivit sedd av någon. Kanske aldrig 

har… Kanske aldrig har fått beröm. […] De kanske inte alls är intresserade av att 

träna så mycket. Eller de kanske… De kanske mår bra som de gör, men de inser att 

de har ingen att prata med. 

R2, R3 och R4 gav alla exempel på hur de berömmer sina klienter. R3 använde beröm för att 

uppmuntra sina klienter med låg motivation när de tagit initiativet att träna på egen hand. R4 

berättade hur hon berömmer sina klienters framsteg. R2 berömmer sina nya klienter för att de 

tagit steget att börja träna som ett sätt att avdramatisera deras prestationskrav. 

R2: Men vad jag brukar prata först och främst om, för de som är helt nya, det är 

såhär, ”men du, att du kommer hit är väl rätt bra?”, liksom. ”Det är väl kanon att 

börja med?”. Och det tycker de också är ganska skönt för då sätter de inte så stora 

krav på sig själv. 
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R2 och R3 gav exempel på hur belöning integreras i träningen på olika sätt. R2 berättade hur 

hon föredrar att sätta många delmål för att klienten ska få uppleva vinsten av att uppnå ett mål 

oftare. R3 berättade hur den personliga tränaren kan förstärka vinsten som klienten upplever 

efter att ha uppnått något då den upplever att den gjort både sig själv och sin personliga tränare 

stolt.  

R3: Går det bra då har man ju… Har man gjort något gött för både sig själv och 

sin PT. 

Hon uppmuntrade även sina klienter att känna sig stolta över sina bedrifter. R2 ville få sina 

klienter att förknippa träning med en positiv känsla. Hon understrykte hur hon vill motverka att 

hennes klienter använder träningen som en bestraffning för ett ohälsosamt beteende, som att ha 

ätit dåligt. Hon berättade även hur hon upplever att hennes klienters inställning till träning 

förändras över tiden, från att först upplevas som ett straff till att sedan ses som en belöning.  

R2: För det har jag också märkt att det skiftar. När man har kört ett tag och de har 

kommit in i att det blir… En annan inställning till träning, att träning är inget straff 

och träningen är ju det som ska lyfta upp dig, inte sänka ner dig och inte bryta ned 

dig, eh… Inte ha sönder dig. Utan det ska vara det positiva. Och att det är… Om 

du har ätit något dåligt, då är det inte träningen som du ska straffa dig med. 

5.8 Bestraffning 

Både R2 och R3 gav exempel på konsekvenser som förknippar ett oönskat beteende med en 

negativ känsla. R2 berättade om sin erfarenhet av regler. Hon upplever att regler och 

begränsningar inte är en hållbar lösning för att motivera en klient till ett önskat beteende. 

R2: Det är ingen idé, egentligen, att sätta upp massa regler och att det ska vara 

liksom såhär… Förstår du vad jag menar? Kort… Kortvarigt. Att, du får inte äta 

det här, du får inte göra si, du får inte göra så. För att jag tror inte på att det håller. 

R3 berättade om hur klienter kan känna besvikelse vid misslyckanden. Hon upplevde att 

klienter kan känna att de sviker sin personliga tränare när de inte når det de satt upp att nå, 

någon hon inte ville uppmuntra. 

R3: Det är klart att de tycker, liksom, att det… Man sviker sin personliga tränare 

men jag hoppas inte det är det som styr i första hand. 
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Hon uppfattade det även som positivt när klienterna känner sig besvikna på sig själv om de 

misslyckas att nå ett uppsatt mål. 

R3: Förhoppningsvis så hoppas jag att de känner att de lite grann sviker sig själva. 

5.9 Vägen mot självständighet 

Samtliga berättade hur det finns klienter som inte kommer och tränar om de inte har bokat tid 

med sin personliga tränare. R1 gav ett exempel på en av sina klienter som måste ha timmar 

inbokade med henne för att komma till träningslokalen. 

R1: Hon måste ha sina timmar liksom, bokade. Annars så kommer hon inte hit. 

R1 berättade hur hon upplever att hennes klienter utvecklas från att ha låg tro på sig själv till 

att tro att de kan klara ett stort mål. Både R1 och R2 såg att när en klient tränar blir den inte 

bara starkare i kroppen men även på insidan. R1 berättade om hur den ökade inre styrkan fick 

klienten att vilja pröva på att klara sig på egen hand. 

R1: Det är väl mer att de kanske inte vågar sätta något större mål. För de tror inte 

att de kan. De tror inte att de har det. Så att… Och sen, så efter ett tag, så vågar 

de. […] De känner att de har blivit starkare. Och starkare, liksom, på insidan och 

så att de törs klara och testa sina, liksom, vingar, så… Och provar sina färdigheter. 

R2 benämnde den inre styrkan som självsäkerhet. Hon såg även ett samband mellan upplevd 

kompetens och självsäkerhet. Hon berättade hur hennes klienter gick från att inte våga träna 

utan henne i gymmet på grund av att de inte upplevde sig kunniga, till att vilja träna på egen 

hand efter de lärt sig att använda utrustningen och redskapen. 

R2: De vill lära sig helt enkelt. Lära sig hur man gör och känna självsäkerhet att 

gå ut i gymmet och faktiskt ”jag kan det här”, liksom. ”Jag kan göra en 

frivändning”, ”jag kan göra benböj”. 

R3 delgav om hur hon arbetar för att ge sin klient så bra möjligheter som möjligt när den vill 

börja träna på egen hand. Hon berättade även att hon därefter på avstånd observerade klientens 

fortgång på egen hand. 

R3: ”Jag känner att jag klarar mig själv”. […] ”Ja, okej, men då får du tänka på 

det här och det här”. Att man ger dem lite redskap då. Förhoppningsvis har de fått 

med sig någonting från de här timmarna då, när dem kört med en. […] Man ser 
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dem ju här lite, dagligen också. Så man… Man spanar lite grann på dem och ser, 

liksom; ”funkar det eller funkar det inte?”. 

R4 Berättade att hon uppmuntrar självständighet och att en kort träningspaus från varandra är 

ett bra test för att mäta klientens behov av henne. Om klienten klarat sig bra uppmuntrar hon 

den att fortsätta träna en del på egen hand. Om klienten å andra sidan klarat sig mindre 

förklarade hon att de fortsätter jobba tillsammans som vanligt. 

R4: Det bästa är ju att man lyckas ha en kund så länge så att man, kanske, går på 

semester och de går på semester. Så får man se att, om man inte hörs på en och en 

halv månad… Funkar det inte då, då… Då får man börja om. Men funkar det, då 

kan man ju, liksom, ”vet du vad? Det här känns ju jättebra. Det känns som att du 

har koll. Hur upplever du det här? Skulle du fixa det själv? Ska vi börja ses mer 

sällan?”. 

R2 förklarade även att hon uppmuntrar sina att bli självständiga men att det inte nödvändigtvis 

innebär att de slutar träffas när klienten klarar sig på egen hand. Även om klienten inte längre 

har ett behov av stöd i träningen kan den motiveras att fortsätta med den personliga träningen 

av andra faktorer, såsom nöje. 

R2: Jag tycker att det är jätteviktigt att de ska klara sig på egen hand. Och det säger 

jag inte för att vara motsatsen till… Eller säga, liksom, emot mig själv så men jag 

tycker att det är viktigt att de ska känna att de klarar det och gör det bra. Men 

samtidigt så, […] jag har kört med vissa kunder i flera år och det har ingenting att 

göra med att de inte kan träna själva. Bara att de tycker att det är härligt att och 

det är bra och att det går bättre när jag är med. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Inre motivation 

Det faktum att samtliga personliga tränare definierade motivation som något självförankrat, 

eller självbestämt, visar att deras utgångspunkt för motivation är av inre karaktär. I alla fall om 

man ser till Självbestämmandeteorin som anser att i ju högre grad en aktivitet är självvald, desto 

mer styrs den av inre motivation (Deci & Ryan 2000). R1 talade även om en faktor utanför 

individen som var självvald, vilket kan kopplas till internaliserad yttre motivation som är i 

angränsning till inre motivation. R3 och R4 talade om en vision som kan kopplas till både ett 

yttre eller ett inre orienterat mål men även i det fallet handlar det om någonting självvalt. 

Alla tränare upplevde även intresse som en stark motivator, vilket går i linje med den definition 

som Deci & Ryan (2000) presenterat som påstår att inre motivation är beteenden drivna av 

enbart intresse utan behovet av separata konsekvenser. Samtliga gav även uttryck för att 

intresse kunde verka som den enda motivatorn. Som i det fall R2 presenterade om äldre som 

bara engagerade sig i träning för intressets skull, eller R1 som kunde motivera sin klient med 

skolios, som förövrigt hade extremt låg motivation, genom att finna en träningsform som 

uppfyllde klientens intresse. 

Det fall som R3 presenterade om chefer som tränade tillsammans med det primära syftet att ha 

kul bevisar även det på hur intresse kan användas som motivator, även om de även ville bli 

starkare. Man kan dock resonera huruvida intresse är den enda anledningen till att cheferna 

upprätthåller sina träningstillfällen. Det är möjligt att en eller flera av cheferna drivs av yttre 

faktorer såsom exempelvis grupptryck. Man kan även lyfta in den sociala aspekten av 

motivationen. Deci & Ryan (2000) lade fram betydelsen av socialisation som katalysator till 

internalisering av yttre motivation. Det är därför möjligt att en eller flera av cheferna i gruppen 

internaliserat ett yttre motiv, såsom grupptryck, för att rättfärdiga det som självbestämt.  

Resultat användes av R1 och R4 som motivator. Resultat har ingen direkt koppling till inre eller 

yttre motivation utan är mer en sorts validering för individens möda, vilket kan bekräfta eller 

underminera individens känsla av kompetens. Känsla av kompetens ingår i den definition av 

inre motivation som presenterades av Deci och Ryan (2000), som grundar sig Whites (1959) 

påstående om att människor engagerar sig i aktiviteter för att känna sig effektiva och 

kompetenta. Att inte se resultat efter att ha arbetat mot någon kan mycket väl underminera både 
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individens känsla av kompetens och effektivitet, vilket underminerar den grund som dessa 

faktorer utgör för inre motivation. Att å andra sidan visa på positiva resultat, som R1 och R4 

gav uttryck för, skapar i det resonemanget goda förutsättningar för den inre motivationen.  

Inre faktorer uppmärksammades av alla som det mest fördelaktiga fästet för motivationen. 

Därför uppmuntrade de sina klienter till självreflektion och arbetade med frågeställning för att 

undersöka och hjälpa dem att upptäcka sina inre motivatorer såsom vilja, ambition och känslor. 

Målet med det här arbetet var i slutändan att hjälpa klienten att hitta ett självbestämt inre mål. 

6.1.2 Yttre motivation 

Yttre motivation gestaltade sig som förväntningar och press från omgivningen, tränarpress och 

tidspress. Samtliga gav exempel på utseendefixering hos sina klienter. R2, R3 och R4 upplevde 

dessutom att syftet var vanligt. De upplevde även att utseendefixering, och andra syften befästa 

av yttre motivation, inte var hållbart, något som Deci & Ryan (2000) håller med om.  

Kopplingen som R4 gjorde till tv-programmet Biggest Loser förtydligade argumentet. Biggest 

Loser går ut på att överviktiga personer får tillgång till utrustning, tränare och allt de behöver 

under en begränsad period. De tränas sedan under perioden för att så snabbt som möjligt gå ner 

i vikt. Under programmets gång får deltagare lämna programmet en efter en tills det att bara en 

är kvar. R4 menade att det yttre motivationsklimat som odlades i kulisserna för programmet 

inte gav deltagarna en långsiktigt hållbar lösning. Hon upplevde att det kontrollerade klimatet 

och pressen från tränarna var den avgörande faktorn till att det var möjligt för deltagarna att 

prestera. När de sedan får komma hem, till det klimat de levt i som skapat den problematik som 

övervikten är ett resultat för, har de inga av de motivationsfaktorer de hade på programmet med 

sig. 

Det argument som R4 presenterar är fullkomligt rimligt om man ser det såsom hon ser det. Man 

kan anta att deltagarna kommer till programmet med ett inre motiv, som att exempelvis må bra 

som var ett vanligt inre motiv uppvisat av respondenterna, eller ett internaliserat yttre motiv, 

som exempelvis att göra det för att kunna leva längre med sina barn som var ett motiv som R1 

tog upp. Extern förstärkning, som tillämpades på programmet i form av tränarpress, 

underminerar inre motivation genom att få individen att känna sig mer styrd (Deci & Ryan, 

2000). I sken av detta kan man resonera att deltagarnas inre eller internaliserade motiv byts ut 

mot den externa förstärkningen under tiden på programmet, för att sedan tas bort när deltagarna 

kommer hem, vilket leder till att varken inre eller yttre motiv finns kvar. 
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Som nämnt gav R1 exempel på hur att må bra för familjens skull kunde användas som 

motivator. Familjen som fäste för motivationen är en yttre faktor i sig, familjen behöver dock 

inte vara den primära motivatorn. Om individen upprätthåller ett beteende för sin familjs skull 

är familjen motivatorn. Om individen å andra sidan motiveras av att vilja må bättre för att kunna 

umgås med sin familj är att må bättre det centrala. Huruvida familjen verkar som den 

huvudsakliga eller bara stödjande motivatorn beror därför på individens fokus. R3 berättade 

också om hur familjen och den närmsta kretsen hade en viktig betydelse för att stora mål skulle 

kännas möjliga för klienten. I det fallet var familjen inte rent tekniskt förknippade med målet i 

sig utan en yttre faktor som var tvungen att korrelera med målet, oavsett om målet var av inre 

eller yttre karaktär. 

R2 och R3 gav båda exempel på hur tidspress kan vara en effektiv motivator. Tidspress är en 

yttre motivator, vilka har visats vara mindre hållbar och tillgänglig än inre motivatorer 

(Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009). Dock förmedlar tidspress ett tydligt slutdatum och en 

begränsad tidsram för hur länge individen måste upprätthålla ett beteende. Vid slutdatumen sker 

oftast även något som individen strävat mot och är därför viktigt för den. Vilket leder vidare till 

att tidspress inte är den primära motivatorn, precis som i fallet för familj som motivator, utan 

den verkliga motivatorn är kopplat till det som inträffar vid slutet av tidspressen. Det kan 

exempelvis handla om en tävling och ett önskat resultat kan vara den primära motivatorn. Detta 

gör att tidspress är en effektiv bi-motivator till ett annat mål. Det bör även understrykas att 

tidspress också är en väldigt kortvarig motivator och lämpar sig därför bättre när man vill ha 

snabba resultat än om man vill ha en långvarig lösning. 

R1 och R4 upplevde att det kunde lämpa sig att vara hård och bestämd mot klienter med låg 

motivation. R2 gick dock emot detta och upplevde att man inte behövde vara hård om man 

hittar ett intresse hos klienten. Det tillvägagångsätt R1 och R4 utövade gjorde klienten 

motiverad, men motivationen berodde då på yttre omständigheter. Genom att pressa sin klient 

och inte hjälpa den att utveckla en inre motivator ger man den låga chanser att klara sig på egen 

hand. Eftersom att en inre motivator alltid finns med en (Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009) 

ger det tillvägagångsätt som R2 föredrog en betydlig mer hållbar grund. 

R2 och R3 ville skifta fokus hos sina klienter som hade ett utseendefixerat mål till ett inre mål. 

Yttre mål såsom utseendefixering har en negativ effekt på den psykiska hälsan (Ryan & Deci, 

2001), något som R2 ligger i linje med när hon förklarar för sina klienter att det yttre målet inte 

resulterar i lycka. Även R3 är på samma spår när hon ber sina klienter att definiera en känsla 

som de vill uppnå i samband med det yttre målet. 
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6.1.3 Separat förstärkning 

Samtliga såg att det fanns ett behov av bekräftelse, något som alla var måna om att uppfylla. 

Även om det inte fanns någon direkt koppling till ett mål fick det klienten att må bättre, vilket 

i sig är en inre faktor. Så genom att finnas där för klienten arbetade man mot en bättre hälsa. 

Dock kom bekräftelsen utifrån. Optimalt vore därför om tränarna succesivt uppmuntrade 

klienterna att uppmuntras av en inre faktor som inte har koppling till en yttre omständighet. 

Positiv förstärkning användes vid flera tillfällen. R2, R3 och R4 tillämpade alla beröm. R2 för 

att minska prestationskrav. R3 och R4 för att uppmärksamma sina klienters prestationer. R3 

använde även beröm för att uppmuntra sina klienters självständighet. Alla använde 

förstärkningen för att uppmuntra ett önskat beteende såsom Skinner (1938 & 1953) avsåg det. 

Syftet och effekten var i förlängningen även att höja klientens känsla av kompetens och 

självständighet som ligger inom definitionen för inre motivation (Deci & Ryan, 2000). Därför 

kan man resonera att positiv förstärkning kan vara ett medel för att förstärka en redan etablerad 

inre motivator. 

R3 berättade om hur den personliga tränarens närvaro kunde få framgång att kännas ännu bättre, 

vilket definierades som en slags belöning och uppmuntrade därför individen till att sträva mot 

att uppnå resultat. Resultatorientering är troligtvis lättare att bygga upp runt ett yttre mål. Om 

det är fallet uppmuntrar tränaren då ett icke hållbart motivationsmönster, då det bara kan 

upprätthållas med tränarens närvaro. Man kan se tränarens närvaros effekt som en del av 

tränarpress, då den ökade känslan av välbehag hos klienten var kopplad till att den gjort något 

för någon annan, det vill säga tränaren. Å andra sidan går samma effekt som vid beröm att 

argumentera för. Att belöningen ger klienten en extra känsla av kompetens, som skulle ge föda 

för den inre motivationen. Oavsett hur det ligger till var förstärkningen inte den enda 

motivatorn, då tränarna använde det för att uppmuntra framsteg mot ett mål. Om målet var av 

yttre karaktär uppmuntrar tränaren inte en hållbar lösning och om det var av inre karaktär 

riskerar det troligtvis att tappa en betydelse, om man ser till det som Deci & Ryan (2000) sa om 

att extern förstärkning tar fokus från målet. I slutändan är separat förstärkning därför troligtvis 

missgynnande för det inre motivationsklimatet. 

R2 ville arbeta bort klientens fokus på träningen som bestraffning efter att ha ätit onyttigt. Då 

den sortens beteende riskerar klienten att förknippa träning med en negativ känsla (Skinner, 

1938 & 1953) och även sprida sig till andra situationer som inte har med det ursprungliga syftet 

att göra (McLeod, 2015) var det ett hälsosamt förhållningssätt. R3 å andra sidan hoppades att 
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klienten upplevde viss besvikelse på sig själv vid misslyckanden, vilket underminerar känslan 

av kompetens. Det förhållningssättet är därför missgynnande för den inre motivationen. 

Bestraffning är med det inte hållbart för att framhäva ett önskat hållbart beteende. 

6.1.4 Vägen mot självständighet 

Självständighet och självbestämmande är centralt för den inre motivationen. Man kan se till 

Självbestämmandeteorins skala när man ser på hur klienterna gick från helt beroende av 

tränaren till att klara sig på egen hand. Till en början var klienterna tvungna att ha timmar 

inbokade. De fäste alltså motivationen helt vid tränaren. Det representerar låg grad av 

självbestämmande och förekommer efter avsaknad av motivation, något som klienten troligtvis 

upplevt innan den tagit steget och kommit till tränaren. 

R1 berättar hur de först inte vågar sätta ett stort mål, vilket visar på låg grad av 

självbestämmande, till att våga sätta stora mål, vilket visar på hög grad av självbestämmande. 

R2 kopplar till kompetens. Klienten upplever först att de inte har förmågan att träna på egen 

hand, för att sedan vilja träna på egen hand. Självständigheten som de upplevde byggde på att 

de lärt sig övningar och kände sig kompetenta i gymmet, vilket ingår i definitionen av inre 

motivation, som är högst upp i skalan över självbestämmande. R3 upplevde att klientens 

kompetens och i förlängningen upplevda kompetens var den avgörande faktorn för 

självständighet. Hon var därför alltid beredd att förmedla kunskap till klienter som tränade på 

egen hand. I sken av det som sagts kan man argumentera för att självständigheten är direkt 

kopplad till individens grad av självbestämmande och den inre motivationen. En individ som 

upplever hög grad av självbestämmande, och därmed inre motivation, har goda förutsättningar 

att upprätthålla ett beteende. En individ med låg grad av självbestämmande måste däremot fästa 

sin motivation vid omgivande faktorer. 

6.2 Metoddiskussion 

Då man syftade att få en förståelse för hur personliga tränare arbetar med motivation var semi-

strukturerade intervjuer ett lämpligt val datainsamlingsmetod. Även antalet intervjuer och 

intervjuernas varaktighet passade syftet. Genom att utföra få intervjuer med längre varaktighet 

kunde man få ut ett djupt och nyanserat material. Man ville få en uppfattning av respondenternas 

värld med minimal inbladning av egna uppfattningar och erfarenheter, vilket de semi-

strukturerade intervjuerna gjorde möjligt (Smith & Osborn, 2008). Analysmetoden IPA var 

tidskrävande men gav en djupare förståelse av respondenternas värld. Genom att i steg tolka 
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och jämföra respondenternas utsagor gav det en tydlig bild över hur motivation gav sig uttryck 

i respondenternas arbete och omgivning.  

För att förbättra resultatet hade man kunnat göra kompletterande intervjuerna där man 

individanpassat för varje respondent inriktad intervjuer för att nå specifik information som den 

första intervjun inte behandlat. Man hade även strategiskt kunnat välja till ytterligare 

respondenter för som man upplevde kunde ge ytterligare information och en ytterligare nivå på 

materialet (Hassmén & Hassmén, 2008). Ingen av dessa åtgärder var dock möjliga med den 

begränsade tidsram som man var tvungen att förhålla sig till. 

Genom att välja respondenter från en och samma företag kan presentera både fördelar och 

brister. Fördelen är att alla uppfyllt de utbildningskrav som företaget har på dem. Nackdelarna 

kan vara att företagets internutbildningar och miljö har potential att styra respondenternas 

tillvägagångssätt. Företaget kan även ha en image som lockar en viss typ medlemmar. Om så 

är fallet hade personliga tränare från flera olika företag ge ett bredare material. Om man hade 

strategiskt valt personliga tränare för att representera alla grupper på ett gym hade utsagorna 

också haft mer variation. 

Pilotintervjun stärkte intervjuguidens validitet och gjorde att de verkliga intervjuerna kunde 

utföras på ett bättre sätt. Intervjuguidens ämnen var Bakgrund, Motivation, Målsättning, 

Klientel och Klientkontakt. Man kan ställa sig frågan om ett mer specifikt ämnesutbud baserat 

enbart på inre och yttre motivation skulle göra undersökningen rikare eller mer begränsad. 

Den avslappnade och professionella interaktionen genom hela processen gjorde att en god 

relation till respondenten kunde etableras. Det faktum att respondenterna redan innan avvarat 

den tid som behövdes gjorde även att intervjuerna kunde ta den tid de behövde och ingen risk 

fanns för att information uteblev på grund av tidspress. Man kunde dock ha förbestämt att 

samtliga intervjuer skulle ske i en helt avskild miljö, helt utan distraktioner. Huruvida det öppna 

klimatet som intervjuerna för R1, R3 och R4 utfördes i påverkade utsagorna går bara att 

spekuleras i. Men om ett avskilt klimat hade säkerställts hade den spekulationen aldrig varit 

nödvändig. 

6.3 Fortsatt forskning 

För att få en bättre bild av den generella uppfattningen hos personliga tränare kan man integrera 

fler personliga tränare. Detta kan göras med exempelvis styrda intervjuer. Man kan även 
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integrera variabler såsom kön, ålder och/eller erfarenhet för att undersöka om tillvägagångssätt 

skiljer sig mellan olika grupper av personliga tränare. 

Man kan även undersöka motivationen från klienternas perspektiv, både generellt och inriktat 

mot specifika klientgrupper (med de syften som presenterats i undersökningen som 

utgångspunkt). Eftersom att klienter till personliga tränare utgör en väldigt begränsad grupp 

kan man även undersöka motivationsfaktorer hos alla medlemmar på träningsanläggningen. 

Man kan i det fallet även inrikta sig på olika grupper av medlemmar (med exempelvis variabler 

som ålder, kön och träningsbakgrund i åtanke). Detta kan man sedan applicera på rekryteringen 

av nya medlemmar till träningsanläggningen och nya klienter till personliga tränare. Man kan 

även applicera det på effektiviseringen av arbetet med redan etablerade medlemmar och 

klienter. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Introduktion: 

Den här undersökningen ligger till underlag för en C-uppsats inom det idrottsvetenskapliga 

programmet på Karlstads universitet. Syftet med undersökningen är att undersöka hur 

personliga tränare arbetar med motivation. Medverkan är frivillig. Du kan välja att avstå från 

en fråga om du känner att den bryter mot din integritet och du kan när som helst avbryta ditt 

medverkande. Undersökningen är konfidentiell. Ingen obehörig kommer att kunna ta del av 

dina personuppgifter. Din respons kommer enbart att användas i forskningsändamål och ingen 

information som du lämnar kommer att kunna kopplas till dig. 

Syfte: 

Syftet med studien är att undersöka hur personliga tränare arbetar med motivation samt hur 

motivation kan gestalta sig hos deras klienter, i termerna av inre och yttre motivation. Man vill 

även undersöka vilken av dessa inriktningar som är mest gynnsam för klientens långsiktiga 

upprätthållning av ett beteende. 

Urval: 

Personliga tränare 

 

Intervjufrågor: 

Bakgrund 

(Ålder och kön) Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat som personlig tränare? 

Vad har du för utbildning? 

          Vad innehöll utbildningen? 

                    Behandlades: målsättning, motivation 

Har du några andra erfarenheter som gynnar dig som personlig tränare? 

Hur skulle du beskriva dig själv som personlig tränare? 

          Personliga egenskaper, arbetssätt, nisch, tränarfilosofi, värdeskapande 
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Motivation 

Hur definierar du motivation? 

Hur motiverar du dina klienter? 

          Kan man motivera alla klienter på samma sätt? 

          Måste man anpassa sitt sätt att arbeta med motivation? 

Har du hört talats om inre motivation? 

          Ett beteenden som drivs av inre motivation är ett beteenden som drivs enbart av 

          intresse utan behovet av separata konsekvenser, och för att upprätthållas behöver de 

          tillfredsställa individens behov av självständighet och kompetens. 

          Alltså – personen drivs av inre motiv som exempelvis personlig utveckling i motsats till 

          yttre motiv som utseendefixering eller popularitet. 

          Är inre motivation något du tänker på att jobba med hos dina klienter? Hur? 

 

Målsättning 

Vad är ett mål, om du skulle beskriva det? 

Jobbar du med målsättning med dina klienter? 

          Om ja: 

          Hur jobbar du med målsättning? 

                    Hur möter du dina klienters syfte? 

                    Händer det att klienter kommer till dig utan syfte? Hur gör du då? 

          Jobbar du vidare med målsättningen under samarbetets gång? 

                    Uppföljning, återkoppling, vidareutveckling 

          Har alla klienter samma behov av målsättning? 

                    Vilka har ett stort behov? 

                    Vilka har ett mindre/inget behov? 
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          Om nej: 

          Hur kommer det sig att du inte gör det? 

 

Klientel 

Hur många klienter arbetar du med just nu? 

          Är det ungefär så många klienter som du vanligtvis arbetar med på samma gång? 

Utan att gå in på specifika fall, vill du berätta om vilka klienter som kommer till dig? 

          Vilka olika syften har dina klienter? 

          Vilka olika behov har dina klienter? 

                    Stöd, peppning, struktur, kunskap  

 

Klientkontakt 

Hur är en klient som är lätt att arbeta med?  

          Egenskaper, ambition, syfte, träningsnivå, längd på samarbetet, relation 

Hur är en klient som är svår att arbeta med? 

          Hur gör du för att möta en sådan klient? 

Hur är en klient som klarar sig bra på egen hand efter ert samarbete?  

Hur är en klient som klarar sig mindre bra? 

          Kan du göra någonting för att ge klienten bättre förutsättningar att klara sig på egen 

          hand efter ert samarbete? 

 

Avslutning 

Finns det någonting mer kopplat till det vi har pratat om som du vill tillägga? 

 


