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Sammanfattning 

Syfte  

Att undersöka hur yoga- och crossfitinstruktörer försöker motivera sina deltagare med 

utgångspunkt från basic psychological needs theory (BPNT) i Self determination theory 

(SDT).  

1. Vilka metoder använder sig instruktörerna av för att skapa motivation? 

2. Finns det någon skillnad mellan instruktörernas sätt att instruera sina deltagare och vad 

skiljer dem i så fall åt? 

3. Hur uppfylls autonomi/meningsfullhet, tillhörighet och kompetens? 

 

Metod 

En kvalitativ intervjumetod användes där åtta informanter rekryterades, där hälften var 

yogainstruktörer och andra hälften var crossfitinstruktörer. Intervjun utformades för att 

undersöka instruktörernas arbetssätt i relation till BPNT i SDT. Induktiv dataanalys 

genomfördes för att belysa instruktörernas arbetssätt.    

 

Resultat 

Crossfitinstruktörerna kunde ge praktiska exempel på sitt arbetssätt i detalj. De ville gärna 

jobba med progressionsutveckling samt förmedla träningskunskap till deras deltagare. Det 

kunde påverka autonomistödet till deltagarna då crossfitinstruktörerna behövde vara mer 

strikta och noggranna i sitt ledarskap för att minska skaderisken. Tillhörighet och känsla av 

kompetens fick deltagarna genom att ingå i grupper och jobba med varandra. 

Yogainstruktörerna styrde bort fokus från kompetens i utförandet då de ansåg att prestation 

inte ingick i deras aktivitetsform. Genom att jobba utifrån sina egna förutsättningar i en 

autonomistödjande miljö visade de på fysiska och mentala fördelar med träningen. 

Yogainstruktörerna jobbade inte aktivt med begreppet tillhörighet i träningsformen. 

 

Slutsats 

Aktivitetsformerna skiljde sig i hur de uppfyllde begreppen i BPNT, där yogainstruktörer 

förmedlade mer autonomi till sina deltagare och där crossfitinstruktörer förmedlade 

kompetens i högre grad genom progressions- och prestationsutveckling. Arbetet kring 

tillhörighet skilde sig mellan träningsformerna. Yogainstruktörerna arbetade inte aktivt med 

tillhörighet bland deltagarna. Crossfitinstruktörerna arbetade mer med att integrera deltagare 

med varandra och att skapa en familjär känsla i gruppen. 
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1 Inledning 

Fysisk inaktivitet och de följdsjukdomar som livsstilen påtvingar individen kostar flera 

miljarder kronor för samhället varje år (Folkhälsoinstitutet 2010, s. 35 ff.). Det har gjorts ett 

flertal studier och undersökningar inom området fysisk inaktivitet som har kunnat visa på 

negativa hälsoeffekter (Haskell et al. 2007, s. 1082). Trots att en individ ser positivt på idéen 

med att bli mer fysiskt aktiv, så betyder inte det att personer väljer att göra det (Craig, Russell, 

Cameron & Beaulieu 1999, s. 39). Alltså är problemet inte bara att få folk mer fysiskt aktiva, 

utan att de ska börja träna och att upprätthålla aktivitetsnivån. Samtidigt som fysisk inaktivitet 

är ett stort problem så visar statistik från folkhälsomyndigheten (FHM) att deltagandet av 

aktiviteter på fritiden har ökat bland 16-84 åringar sedan 1980-talet i Sverige. FHM förklarar 

det som att det skett ett aktivt val för personer i vuxen ålder att öka sin fysiska styrka och 

kondition, samt att det också kan bero på att vi ändrat våra motionsvanor från 

vardagsmotivation till deltagande i mer specifika träningspass, på exempelvis gym. 

(Folkhälsomyndigheten 2014, s. 83-84)  

 

Med motivation för fysisk aktivitet kan man förebygga negativa hälsoeffekter som försämrat 

stämningsläge, kognition och blodtryck samt även minska risken för förtida död (Henriksson 

& Sundberg 2015). Vilken träningsform det än handlar om så spelar motivation en viktig roll 

för att människor ska upprätthålla sig friska och i fysiskt gott skick. Om folk kan bli mer 

fysiskt aktiva så kommer det att ge goda hälsoeffekter och minska kostnaderna för samhället. 

Därför är det viktigt att undersöka hur motivation till fysisk aktivitet uppstår, eller varför den 

saknas. I den här studien kommer ledares syn på hur man kan motivera deltagare att studeras 

utifrån self-determination theory (Deci & Ryan 2000a) (Deci & Ryan 2000b) (Deci & Ryan 

2000c) (Deci & Ryan 2000d) (Deci & Ryan 2008).  

1.1 Self-determination theory  

Som person har man säkert upplevt någon gång i livet att man är väldigt entusiastisk inför en 

händelse eller känslan av total avsaknad av motivation till att göra någonting. Det kan vara att 

man sett fram emot att få spela en stor turnering i fotboll och vill prestera sitt allra bästa - 

motivationen är hög. Eller motsatsen där man absolut inte finner något intresse i att spela 

överhuvudtaget och man kommer helt oförberedd - motivationen är låg. Inom SDT sägs det 

att motivationen är indelad i olika tillstånd eller kvalitéer. De olika motivationstillstånden 

kategoriseras; yttre, inre och amotivation (Deci och Ryan 2000a, s. 72 f.). Den sistnämnda 
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beskrivs ofta i vardagsspråk som bristande motivation, där personen inte upplever någon 

drivkraft eller vilja till att genomföra träningspasset, då det inte finns någon mening med 

genomförandet i sig eller de konsekvenser som följer.  Inre motivation förknippas med 

individens eget intresse att delta i aktiviteten då den känns utvecklande eller självuppfyllande 

att utföra (Deci & Gagné 2005, s. 334). Ett exempel kan vara en person som tränar för att 

denne upplever vitalitet under själva utförandet (Deci & Ryan 2008, s. 182 ff.). Personer som 

värdesätter aktiviteten tillräckligt så att de ser positiva följder, har bättre förutsättningar för ett 

långvarig utförande av aktiviteten. Ett inre motivationstillstånd räknas vara mer hälsosamt 

jämfört med kontrollerade former av motivation, då det sägs ge upphov till en hälsa som 

består (Ryan & Standage 2012, ss. 233-269). 

 

Yttre motivation förknippas med att beteendet är påverkat från yttre faktorer som exempelvis; 

rädsla, ångest, bestraffning eller belöning (Deci och Ryan 2000b, s. 69 f.). 

Det skulle kunna vara en person som styrketränar i syfte för att förbättra sitt fysiska utseende i 

förhoppning att passa in, där missad uppnådd effekt kan leda till upplevd socialt utanförskap. 

Något som är unikt för SDT är indelningen av yttre motivation i fyra underkategorier  

(se figur ett) där man kan placera in individers motivation beroende på hur självbestämd den 

är (Deci och Ryan 2000b, s. 60)(Edmunds, Ntoumanis & Duda 2008, s. 6). De svenska 

benämningarna är följande: extern reglering, introjicerad reglering, identifierad reglering och 

integrerad reglering. Indelningen av dessa börjar, från den minst självbestämda, med extern 

reglering som är den mest extrema formen av yttre motivation. Till exempel om man 

styrketränar för utseendets skull. Man vet att träningen leder till en mer vältränad kropp, där 

målsättningen är att uppnå ett fysiskt yttre som enligt sociala ideal är önskvärt – andra 

dikterar hur man bör se ut, alltså försöker man uppnå ett sådant utseende. 

(Deci och Gangé 2005, s. 334 f.)(Deci och Ryan 2000a, s. 72 f.). 

 

 



3 

  

 

Efter extern reglering följer introjicerad reglering som förknippas med individens 

självförtroende och styrs av exempelvis skam, skuld eller stolthet (ibid). Till skillnad från 

extern reglering så skulle man kunna förklara att det inte längre är yttre press eller belöning 

som styr, utan snarare inre press eller osäkerhet. Med andra ord skulle en person som tränar 

för att inte uppfattas vara ohälsosam kategoriseras som motiverad av introjicerade skäl.  

 

Nästa steg mot ett mer självbestämt beteende benämns identifierad reglering. Det förklaras 

bäst genom att individen utför aktiviteten på grund utav dess önskade effekter (ibid). Istället 

för att träna för att verka hälsosam så tränar man exempelvis på grund av de hälsosamma 

effekterna av träningen.    

 

Den mest självbestämda formen av yttre motivation är integrerad reglering, då individens mål, 

behov och värderingar ligger i linje med aktiviteten (ibid). Beteendet kan förklaras genom att 

man fortsätter träna för att det finns en mening med att ha ett hälsosamt liv, man påverkas inte 

längre uteslutande av yttre faktorer. Inre motivation och integrerad reglering, som alltså är de 

mest självbestämda formerna av motivation, bygger på att tre grundläggande psykologiska 

behov är uppfyllda hos en person. Skulle ett av dessa tre behov hämmas så är det lättare att 

låta sig styras av mindre självbestämda former av yttre motivation (Edmunds, Ntoumanis & 

Duda 2008, s. 5 f.). 

1.2 De grundläggande psykologiska behoven 

SDT antar att alla människor har tre psykologiska behov som är medfödda och därmed 

grundläggande i alla sammanhang samt är genomgående i olika kulturer. (Chatzisarantis och 

Hagger 2008, s. 82)(Edmunds, Ntoumanis & Duda, 2008, s. 4). Inom SDT förklaras behov 

som psykologiska näringsämnen som behövs för optimal psykologisk tillväxt och välmående 

(ibid). De fungerar som byggstenar till att kunna växa sig mentalt starkare som person, då 

inlärning i uppväxten gör att människor uppfyller behoven i olika grad (Deci och Ryan 2008, 

s. 183). 

Figur 1: Motivationstillstånd enligt SDT (Deci & Ryan 2000d) 
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Den subteori i SDT som de tre psykologiska grundbehoven ingår i heter basic psychological 

needs theory (BPNT). De tre behoven som teorin bygger på är kompetens, autonomi och 

tillhörighet. 

 

Kompetens förknippas till behovet för en person att känna sig delaktig i vad som händer i ens 

omgivning under aktiviteten, där möjligheten att uttrycka ens kunskaper och färdigheter 

möjliggörs (Iachini, Amorose & Anderson-Butcher, 2010, s. 292). Det visar att individer 

självmant kan välja att ta del av sin miljö och uppleva en känsla av effektivitet i skapandet av 

målsättningar, samt förebygga oönskade händelser (Edmunds, Ntoumanis & Duda 2008, s. 4). 

En enkel förklaring skulle kunna vara att när man deltar under ett träningspass och känner att 

man förstår hur man ska utföra en övning så blir kompetensbehovet mer tillfredsställt än om 

man missuppfattat det hela.  

 

Behovet av autonomi/meningsfullhet är förknippat till en persons uppfattning att de har 

kontroll och att uppkomsten till deras eget beteende är deras egen (Iachini, Amorose & 

Anderson-Butcher 2010, s. 292). Exempelvis det personliga intresset i att utföra aktiviteten 

samt att aktiviteten ligger i linje med ens egna mål. Även val och möjligheten att påverka 

aktiviteten är viktigt för utförandet. (Edmunds, Ntoumanis & Duda 2008, s. 4). En person som 

upplever frihet och stöd att träna på sitt eget sätt upplever autonomi/meningsfullhet 

(Chatzisarantis & Hagger 2008, s. 82). I samma studie skrivs det om hur autonoma former av 

motivation även påverkar ens känsla av kompetens i relation till träning, då autonomi bygger 

på självbestämda handlingar påverkar det uppfattningen om ens kompetens. 

 

Tillhörighet förknippas till en persons behov att känna delaktighet och anknytning till andra. 

(Iachini, Amorose & Anderson-Butcher 2010, s. 292). Behovet tar upp den sociala delen i 

aktivitetsformen, som att känna gemensamhet och respekt från andra i omgivningen och 

känsla av tillhörighet i en grupp. Ett behov av tillhörighet involverar känslan av kontakt till 

andra, eller känslan av att passa in i en given social miljö (Edmunds, Ntoumanis & Duda 

2008,s. 4 ff.). Att träna med andra är ett sätt att få behovet uppfyllt. Behoven är väldigt 

användbara koncept – de ger en möjlighet till att förstå varför personer väljer att agera på ett 

visst sätt i olika sammanhang och miljöer (Deci och Ryan 2008, s. 183). 

 

En hel del forskning har fokuserat på hur olika situationer resulterar i goda respektive 

begränsade möjligheter att uppfylla de tre behoven (Edmunds, Ntoumanis & Duda 
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2008)(Chen et. al, 2014 ss. 216). Det kan innebära upplevelsen av stöd från omgivningen i 

ens strävan att exempelvis gå ner i vikt när man tränar. Om en person ingår i en träningsgrupp 

och har en uppmuntrande instruktör kan det leda till känslan av tillhörighet och autonomi. I de 

lägen personen inte förstår är det möjligt att känslan av kompetens hämmar framgångarna, då 

avsaknaden av ett av de grundläggande psykologiska behoven hämmar uppkomsten av mer 

inre motivation. Det BNT förespråkar är just att alla de tre grundläggande psykologiska 

behoven är uppfyllda för att man ska kunna känna inre motivation till att fortsätta med 

träningen. (Deci & Ryan 2000d, ss. 227). 

 

1.3 Vad påverkar dessa psykologiska behov? 

Människors behov av att känna självständighet berörs mycket av deras omgivning, vilket 

påverkar den inre motivationen och ens sätt att vara när man involverar sig i olika aktiviteter 

(Deci & Ryan, 2000d s. 234). Det är den sociala miljön som påverkar personers upplevelse av 

behovstillfredsställelse. För att ge goda förutsättningar för de psykologiska behoven 

(kompetens, tillhörighet och autonomi) är autonomistöd viktigt, vilket i sin tur leder till 

meningsfullhet och användbara resultat (Edmunds, Ntoumanis & Duda 2008) 

 

Känslan av autonomistöd sägs kunna öka hos deltagare om en individ i en ledarposition väljer 

att sätta sig in i andra personers perspektiv, där dem tar hänsyn till deras känslor, ger relevant 

information och rum för valmöjligheter så att känslan av krav och press minskar. (Edmunds, 

Ntoumanis & Duda, 2008) Andra sätt är att aktivt dedikera tid, energi och tillgivenhet åt 

personer (ibid). För att öka känslan av kompetens behövs optimala utmaningar och positiv 

feedback på utförandet (Deci & Ryan, 2000d). Trots att tillhörighet inte visat sig vara lika 

starkt relaterat till ett inre motivationstillstånd så räknas den ändå med i de tre grundläggande 

psykologiska behoven för människor. Det har visat sig att känslan av tillhörighet, närmare 

bestämt trygghet i miljön, visat på att inre motivation kan öka mer hos individer. Exempelvis 

om man har personer i sin omgivning som bryr sig om ens bästa och är stöttande. Struktur och 

personligt engagemang har också föreslagits vara grundläggande för tillfredställelse av de tre 

psykologiska behoven (Ntoumanis 2012, s. 107 ff.) Ett förtydligande av det innebär att miljön 

personen befinner sig i erbjuder riktlinjer för acceptabelt beteende. Exempel på sådana 

riktlinjer är tydliga förväntningar, erbjudande av optimala utmaningar samt informativ 

feedback. Allt förmedlas på ett autonomistödjande sätt, som ger upphov till en frihetskänsla 

för den personen som får uppleva det. Motsatsen till en sådan miljö är när den är av en mer 

kontrollerad form, där personer känner att de inte har möjlighet att påverka sin situation. 
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Alltså är en miljö som är stöttande gynnsam för positiva hälsoeffekter, till skillnad mot en 

kontrollerande miljö som hämmar utvecklingen (ibid). Det resulterar i icke optimala 

förhållanden som kan leda till negativa psykologiska eller fysiologiska effekter (Henriksson 

& Sundberg 2015). Detta har visats i en studie där man undersökte dödligt överviktiga 

personer som upplevde mer motivation och självständighet när de upplevde autonomistöd 

från sina skötare. Det resulterade i att de gick ner mer i vikt för att de hade högre 

träningsnärvaro och bättre förmåga att hålla sin vikt (Deci & Ryan, 2000d, s. 240).  

Likaså har det visats i en longitudinell studie, där man undersökte unga fotbollsspelare, att 

autonomistödet från deras tränare och omgivning gav dem en starkare känsla av 

självständighet och att man såg samband som tydde på att autonomistöd har möjligheten att 

på egen hand tillfredsställa de grundläggande behoven för känsla av kompetens, tillhörighet 

och självständighet. Samma studie visade på att en miljö som ger upphov till känsla av 

kompetens, tillhörighet och självständighet som skapats av en ledare som tror på sina 

deltagare, är gynnsamt för utvecklingen av deras förmågor (ibid, s. 56-57). 

 

I England studerades effekterna av två olika ledarstilar på kvinnor mellan 18-35 år. Ena 

ledarstilen var autonomistödjande, välstrukturerad och baserad på förhållningssätt inom SDT. 

Den andra ledarstilen var en mer kontrollerande form av ledarstil. Båda ledarskapsstilarna 

hade i uppgift att undersöka om deltagarnas psykologiska behov av tillfredsställelse, reglering 

av motivation, grad av deltagande, njutning, förhållningssätt till motion och avsikt att fortsätta 

delta skulle påverkas under ett 10-veckors träningsprogram. Aktiviteterna var på 

medelintensiv nivå med step up program och koreograferad boxning som arrangerades en 

gång i veckan av samma instruktör. För mätning av resultat så använde man sig av ett 

frågeformulär som var utformat att mäta njutning. Utöver detta så var det två personer som 

iakttog ledaren under vecka 1 för mätning av stödjande av självbestämmande struktur och 

personligt engagemang. För att öka behovstillfredsställelsen så fokuserade instruktören på att 

ta in deltagarnas perspektiv, gav dem relevant information och erbjöd dem val i passet (stöd 

för autonomi). Instruktören var tydlig med förväntningar, erbjöd optimal utmaning och 

återkopplade informativt i rätt tid (stöd för kompetens). De psykologiska resurserna som 

tillägnades deltagarna visade att instruktören var intresserad av dem och var mån om deras 

välbefinnande (stöd för tillhörighet).  

 

Resultatet i studien visade på att SDT-gruppen upplevde en högre känsla av självbestämdhet 

(autonomi) och tillhörighet, medan den andra gruppen med en mer kontrollerad ledarstil 
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upplevde känslan av minskad självbestämdhet under studiens gång men visade en ökad känsla 

av kompetens (Edmunds, Ntoumanis & Duda, 2008). 

 

Iachini, Amorose & Anderson-Butcher (2010) publicerade en artikel om gymnasielärare och 

deras sätt att motivera idrottare för olika sporter. Ledarna var av olika härkomst, både män 

och kvinnor, som tränade tjejer och killar. Som undersökningsmetod använde man sig av 

semistrukturerade intervjuer där tre specifika frågeställningar ställdes för att försöka fastställa 

vilka metoder tränarna använde sig utav för att försöka tillfredsställa sina atleters 

psykologiska behov. Frågeställningarna belyste och hade för avsikt att mäta vilka tränare som 

använde sig utav SDT i sin metod som ledare samt i vilken utsträckning de lyckades. 

Rapporterna om hur tränarna lyckades mer, eller mindre, visade sig vara väldigt varierande. 

Majoriteten av tränarna stöttade sina atleter och hjälpte utvecklingen av självbestämdhet, men 

saknade olika strategier att göra detta. Fokus på gruppens samhörighet togs upp som ett tema 

där alla tränarna svarade att de jobbade med utveckling av sammanhållning inom grupperna 

som visade sig skapa en känsla av tillhörighet. Vad gäller kompetens så svarade alla att de 

uppmuntrade sina atleter och ville stärka deras självkänsla, men när det kom till att ta det 

steget vidare var det färre som skapade miljöer av fortsatt utveckling där känslan av 

kompetens förstärktes. 

 

De olika tränarna använde sig av olika metoder för att leda sina atleter. I vilken utsträckning 

de tillfredsställde känslan av självbestämdhet/autonomi, tillhörighet och kompetens varierade 

ganska mycket från fall till fall. Dessutom tog man upp i artikeln att flera orsaker kunde ligga 

till grund för varför resultatet var så varierande. Det skulle dels kunna bero på antalet 

intervjuade tränare – att de var för få. Det skulle också kunna bero på vilken typ av tränare 

som undersöktes (kön, utbildningsgrad, erfarenhet med mera). (Iachini, Amorose & 

Anderson-Butcher, 2010) 

 

Lite forskning finns i dagsläget om hur ledare inom olika motionsformer gör för att motivera 

och påverka behovstillfredsställelsen hos sina deltagare. De studier som i huvudsak har gjorts 

har dessutom kvantitativa ansatser, vilket lämnar mycket utrymme för kvalitativa metoder. 

Att undersöka hur mekanismerna för motivation blir förstärkta eller hämmade är vad som gör 

den här studietypen intressant. Det är vad som leder oss in på det här ämnet. Crossfit, som är 

en tuffare form av fysisk aktivitet som ställer höga krav på sina deltagares variationsförmåga i 

träningen och som på senare tid har vuxit sig till en världsomspännande tävlingsform står i 

stor motsats till yoga. Yoga, som fokuserar mer på de personliga upplevelserna och fokus på 
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ens inre ställer inte samma krav på fysisk prestationsförmåga i form av mätbara resultat och 

det tävlas inte heller i yoga till skillnad från crossfit.  

 

1.4 Insikt i vad yoga innebär 

Redan omkring 5000 år sedan skrevs det om yoga i vedaskrifterna, en av världens äldsta 

texter från induskulturen. Ordet yoga förklarades som ”förening” eller ”disciplin”. Med tiden 

som gick så utvecklades yogan till att bli en filosofi som människor använde sig av i sin 

själsliga upplysning och insikt i livet. I texten Yoga Sutra kan man läsa om ungefär 200 

”sutror” (trådar) där man går efter tesen att det som tyglar sinnets växlingar är yoga, en text 

som idag influerar många yogautövare. (Selander 2006, s. 8 ff.) 

 

Tanken kring att kroppen och självet är intimt förknippade med själen är en del av läran i 

yoga. Man säger att emotionell harmoni skapas genom att kontrollera andningen och 

hållningen i olika kroppsställningar, ”asanas”. Dessa är till för att få spända muskler att 

slappna av, för att få de inre organen att fungera ordentligt och för att skapa bättre rörlighet i 

kroppen. Därför är yogaläran uppdelad i fem delar: rätt andning, avslappning, diet samt 

positivt tänkande och meditation (Yoga, 1997, s. 8). Med bättrad kroppsmedvetenhet minskar 

man risken för att skada sig. Vet man hur man ska andas och hur man kan variera sina asanas 

efter ens begränsningar så blir yoga lättare att utföra. Med självet i fokus och bättre insikt i 

hur man fungerar som individ samt hur ens kropp svarar på utförandet av ens yoga når man 

framstegen enklare. Därför är upptäckten utifrån sig själv och ens erfarenheter det som avgör 

progressionen (Selander 2006, ss. 8). 

 

Idag ser man yoga mer utspritt hos olika aktörer på marknaden. Det går att yoga på SATS, 

Friskis & Svettis, Nordic Wellness med fler. Från att ha varit en spirituell, nästan religiös 

form av träning, har det kommersialiserats och blivit mer av ett sätt för gemene man att kunna 

lugna sina sinnen och bli mer rörlig. 

 

"Målsättningen för yoga är således från början religiös, och termen yoga används därför 

ibland allmänt för vägar till förening med Gud eller för frigörelse från sinnenas herravälde. 

Andra sådana metoder att uppnå frigörelse är sålunda karma-yoga (’handlingens yoga’), 

jnana-yoga (’kunskapens yoga’) och bhakti-yoga (’hängivelsens yoga’). Ibland har också de 

fysiska aspekterna blivit ett mål i sig, såsom i hathayoga." (Nationalencyklopedin 2015). 
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Yoga blir därmed intressant att undersöka på grund utav dess träningsfilosofi och hur det 

förhåller sig till SDT. 

 

1.5 Crossfit 

Crossfit är ett förhållandevis nytt koncept till träning, vilket innebär att den information som 

finns att tillgå huvudsakligen är begränsad till Internetkällor. Sammanfattat beskrivs crossfit 

som en intensiv, varierad och funktionell träningsform som är anpassad till kroppens naturliga 

rörelsemönster. Vidare beskriver Crossfit Nordic på sin hemsida att crossfit är ”konstant 

varierade funktionella rörelser utförda med hög intensitet. Vi gör sådant som efterliknar de 

fysiska utmaningar som mötte våra förfäder: sitta ned och stå upp, springa, lyfta, kasta, 

klättra, hoppa, knuffa och släpa." (Crossfitnordric 2015-03-11)  

 

På Crossfit360s hemsida beskriver de crossfit som; ”ett styrke- och konditionsprogram 

baserat på ständigt varierade funktionella rörelser utförda under hög intensitet. Människans 

kropp är designad att utföra ett mönster av grundrörelser. Dessa utgörs av att kunna lyfta, dra, 

putta, kasta, hoppa och springa. Det är dessa naturliga rörelser som ligger till grund för 

övningarna som inkluderas i ett crossfit-träningspass.” (Crossfit360 2015-03-11.)  

 

Crossfitsamhället använder sig av ett internetbaserat nätverk där man tillsammans kan 

utveckla träningsformen. Den här träningsformen riktar sig till olika slags idrotter, tränare och 

atleter. Det är ingen färdig produkt, utan är ständigt under utveckling där fokus ligger på 

mätbara, observerade och repeterbara resultat. "We´ve come to see increased work capacity as 

the holy grail of performance improvement and all other common metrics like VO2 max, 

lactate threshold, body composition and even strength and flexibility as being correlates - 

derivatives even." (Crossfit 2015-03-12). Till skillnad från yogans träningsfilosofi är crossfit 

mer fysiskt orienterad och blir därmed en intressant motpol att undersöka i förhållande till 

SDT. 

 

1.6 Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur yoga- och crossfitinstruktörer försöker motivera sina 

deltagare med utgångspunkt i Self determination theory. 
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1.6.1 Frågeställningar 

- Vilka metoder använder sig instruktörerna av för att skapa motivation? 

- Finns det någon skillnad mellan instruktörernas sätt att instruera sina deltagare och vad 

skiljer dem i så fall åt? 

- Hur uppfylls autonomi/meningsfullhet, tillhörighet och kompetens? 

 

2 Metod 

”Malmletare” – Intervjuaren som söker malmklumpar med väsentlig mening. Kunskapen 

ligger och väntar i den intervjuades inre på att bli upptäckt, ofördärvad av malmletaren där 

man söker data eller mening som är obesudlat av ledande frågor (Kvale 1997, s. 11).  

 

Förhållningssättet har varit att följa perspektivet som ”malmletare” då den enligt Nordin-

Bates1 är meningssökande och beskrivande vilket passar studiens syfte och frågeställningar 

bättre med hjälp av en semistrukturerad intervjumetod. Målsättningen var att intervjua totalt 

åtta instruktörer i crossfit och yoga med jämn fördelning av instruktörer inom båda 

träningsformerna. 

 

"Fördelen med valet av intervju som kvalitativ metodinsamling är flexibiliteten man har som 

forskare, där dialogen som beskrivit innan blir en gemensam förståelse över den intervjuades 

livssituation." (Hassmén & Hassmén, 2008 ,s .106) 

 

I följande del presenteras tillvägagångssättet och rekryteringsprocessen i studien. Därefter 

redogörs intervjun mer ingående följt av studiens analysförfarande och tillförlitlighet & 

avgränsningar. Slutligen presenteras de etiska aspekterna som beaktats i studien 

 

 

 

 

 

                                                 

1 1Sanna Nordin-Bates, Docent, Fil dr idrottsvetenskap - idrottspsykologi, föreläsning på GIH 2014-11-20 
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2.1 Tillvägagångssätt 

Det inledande arbetet började med utformande av ett informationsbrev, samtyckesbrev och en 

intervjuguide. I informationsbrevet framgick uppgifter om studiens upplägg – hur lång 

intervjun beräknades vara, vad studien handlade om, vad som förväntades av de deltagande 

samt sekretesshanteringen (se bilaga tre). Samtyckesbrevet var till för att skriftligt få 

godkännande från deltagaren att denne i samförstånd med intervjuare ingått en 

överenskommelse för intervju och vad det skulle innebära (se bilaga fyra). 

 

Intervjuguiden (se bilaga två) som var semistrukturerad, skapades efter inläsning av litteratur 

och studier. Uppfattningen om det teoretiska ramverket klarlagde vilka frågor som bäst 

svarade på studiens syfte och frågeställningar. En grundläggande faktor till utvecklandet av 

intervjuguiden var att studera hur subteorin BPNT definierades i SDT, för att så korrekt som 

möjligt kunna utveckla frågor som berörde ämnet. I samråd med handledare och med hjälp av 

litteraturinläsning utvecklades en första intervjuguide. Det resulterade i en pilotintervjuguide 

som hade i huvudsyfte att belysa begränsningarna, genomförbarheten och mottagligheten av 

frågorna i intervjun. Varpå den slutgiltiga intervjuguiden senare kunde färdigställas för 

fortsatt användning i undersökningen. 

 

2.1.1 Rekryteringsprocessen 

Först fastställdes vilka typer av ledare som skulle ingå i studien. Valet låg mellan 

yogainstruktörer, crossfitinstruktörer och bootcampledare. Dessa tre valdes med anledning av 

att träningsformerna crossfit, yoga och bootcampträning är vitt skilda träningsformer och har 

hög popularitet. Det bestämdes att yoga och crossfit skulle bli träningsformerna att utgå ifrån 

för att det ansågs att dessa skilde sig mest som träningsform och de kändes ligga mest i tiden. 

Antalet instruktörer bestämdes på grund utav de olikheter som oftast återspeglas i ledarskapet 

för respektive aktivitet. Eftersom yoga har flera inriktningar och crossfit är en så varierad 

träningsform så bestämdes att urvalet av instruktörer inte skulle begränsas till en specifik 

inriktning i yoga eller crossfit. Instruktörerna valdes istället efter deras erfarenhet där kravet 

var att de skulle ha ett par års erfarenhet av att utöva eller instruera träningsformen.  

 

Därefter kartlades vilka anläggningar i Stockholmsområdet som skulle kontaktas för att få tag 

på instruktörerna. Efter sökning på internet och fastställning av vilka anläggningar som fanns 

i centrala Stockholm togs initial kontakt via e-postmeddelande till diverse yoga- och 

crossfitanläggningar. Urvalet baserades på popularitetsindex presenterat på internet, hur 
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många instruktörer som anläggningarna huserade och hur länge de funnits till, för att försöka 

säkerställa högre kvalitet. Två veckor efter första e-postutskicket hade intresseanmälningarna 

uteblivit. Ett problem som stöttes på var att det inte fanns möjlighet att ta direkt kontakt med 

instruktörerna per e-post eller telefon då anläggningarna hade som policy att inte lämna ut 

kontaktuppgifterna till sina instruktörer. Det bestämdes att kontakt skulle upprättas direkt på 

de olika anläggningarna i Stockholm. Bland dessa räknas SATS, Friskis & Svettis, Nordic 

Wellness, Yogayama, Bikram Yoga City, Crossfit Telefonplan och Crossfit Nordic som alla 

huserar instruktörer i crossfit och yoga.  

 

Informationsblad med kontaktuppgifter och samtyckesblanketter delades ut efter upprättad 

kontakt på varje anläggning varpå svaret blev att de skulle återkomma så snart de hade 

möjlighet. Efter ytterligare två veckors väntan på svar så skickades ett extra utskick av 

epostmeddelanden ut, vilket följdes upp av direkta möten på olika gym, studios och andra 

platser i Stockholmsområdet där aktiviteterna utfördes. Under den långa 

rekryteringsprocessen utfördes två pilot-intervjuer med en instruktör från vardera aktivitet, 

vilket klarlade och ändrade olika frågeställningar som fanns med i intervjuguiden. Det fanns 

ingen tidigare kontakt med instruktörerna så urvalet blev handplockat då det var deras eget val 

att ställa upp efter att de fått förfrågan. Förklaring om studiens upplägg och innehåll 

förklarades muntligt enligt föreskrifterna i informationsbrevet. Fyra stycken 

crossfitinstruktörer bokades upp direkt och en yogainstruktör visade intresse för studien. 

Kontakt hölls både per e-post och telefon för att kunna boka upp tid och datum som passade 

urvalet av instruktörer. 

 

Efter att ytterligare ett par veckor av intensivt sökande och ihärdig korrespondens hade förts 

med yogaanläggningarna så bestämdes att sökområdet behövde utvidgas. Uppbokning av 

yogainstruktörer hade uteblivit – ingen var tillräckligt intresserad av studien. Då, när 

annonsering via sociala mediet Facebook och kontakt med personliga rekommendationer hade 

upprättats bokades slutligen fyra yogainstruktörer för intervju. Under detta förlopp hade 

intervjuerna med crossfitinstruktörerna gjorts klart. 

 

Antal deltagare blev åtta stycken, tre män och fem kvinnor mellan 20-45 års ålder, där 

ledarerfarenheterna för samtliga var över två år inom respektive område. Fördelningen var 

lika mellan aktiviteterna, fyra yogainstruktörer och fyra crossfitinstruktörer. Urvalet av 

deltagare blev mer homogent för Crossfit och mer heterogent för yoga, på grund av dess 

många olika inriktningar och svårigheten att hitta informanter. Tanken var dock inte att göra 
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någon statistisk jämförelse mellan aktivitetsformerna, utan endast att visa på hur 

instruktörerna från dessa två skilda aktiviteter ledde och motiverade sina deltagare. I urvalet 

av deltagare togs ingen hänsyn till ålder, härkomst eller könsfördelning bland instruktörerna. 

 

2.1.2 Intervjuerna 

Den första delen av utformandet av intervjuguiden var litteraturgenomgången och 

studieavgränsningen i meta-teorin SDT (Deci & Ryan 2000), där beslut togs om att endast 

hålla sig till BPNT. Anledning till valet av semi-strukturerad intervju var för att minska risken 

för att tappa den röda tråden i samtalet men också för att ge deltagarna möjligheten att svara 

på samma frågor och utveckla sina svar så fritt och öppet de kände vara möjligt. 

 

Inför varje intervju hade deltagarna tagit del av en kort bakgrundspresentation av 

undersökningsledarna. Därefter fick de en kort genomgång om syftet med studien samt 

intervjuns upplägg och innehåll, varpå de skrev under en samtyckesblankett om deltagande. 

 

Intervjuguiden innehöll tre delar (se bilaga två): En inledande del där frågor om erfarenhet 

som ledare och typ av aktivitet togs upp, en del fokuserad på instruktörernas sätt att agera i 

aktiviteterna de instruerade i och en sista med frågor som berörde BPNT och ledarskap. Den 

presenterades separat med en kort skriftlig förklaring om vad begreppen 

autonomi/meningsfullhet, tillhörighet och kompetens betydde för tydliggöra och göra det 

lättare för deltagarna att svara på frågorna. Efter att ha bett deltagarna läsa förklaringarna 

tillfrågades de om de hade några funderingar. Om ja, försökte undersökningsledarna svara på 

och redogöra ställda frågor. Intervjuerna varade mellan 35-55 minuter. För att inte lägga egna 

värderingar eller åsikter i frågorna grundades intervjun på motiverande samtal som metod. 

Där ställdes öppna frågor i förhoppning att svaren skulle bli mer utvecklade och lämna 

utrymme för reflektion och följdfrågor. När intervjun var över frågade undersökningsledarna 

om det fanns någonting mer som deltagarna undrade över eller om det var någonting de ville 

tillägga innan sammanfattning av intervjun hölls av undersökningsledarna. Efter att 

sammanfattningen hållits och konsensus om innehållet i svaren fattats så tackades deltagarna 

för deras delaktighet i studien. Inspelningen avslutades och utrustningen samlades ihop innan 

avsked togs. 
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2.2 Analysförfarande 

Inledningsvis avlyssnades intervjuerna och transkriberades, varpå de delades upp jämnt bland 

undersökningsledarna. Vidare skapades en förståelse av innehållet i materialet genom att 

lyssna igenom intervjuerna och läsa transkriberingarna flera omgångar fram tills materialet 

kändes bekant. Båda undersökningsledarnas transkriberingar och intervjuer lyssnades av och 

analyserades för att säkerställa att tolkningen av texterna var likvärdiga. Väl bekant med 

svaren avkodades varje individuellt svar från intervjuerna som motsvarade enstaka kategorier 

eller teman, dessa utgjorde rådatan för resultatet. Noggrann överläggning fördes mellan 

undersökningsledarna för vilken rådata som var relevant till kategorierna. Efter att de 

placerats in rätt hade tre huvudkategorier skapats med tillhörande subkategorier, innehållande 

de citat som utgjorde rådatan, vilket i slutet svarade på studiens syfte och frågeställningar. 

Arbetsmetoden som följts var huvudsakligen av induktiv karaktär, närmare bestämt "open 

coding". De mönster som upptäcktes i de transkriberade texterna bildade diverse teman, 

kategorier för utvalda ord, stycken och meningar som sen vidarebehandlades (Patton 2002, ss. 

429-541).  

 

2.3 Tillförlitlighet & avgränsningar 

"Att lära sig att bli intervjuare sker genom att intervjua. Att läsa böcker kan ge vissa 

riktlinjer, men praktiken förbli det viktigaste sättet att lära sig behärska konsten att intervjua" 

(Kvale 1997, ss. 117-145). För att förbereda intervjumomentet arrangerades två pilotstudier 

som nämnt ovan. I pilotstudierna framgick osäkerheter av formuleringar i intervjuguiden som 

korrigerades innan resterande intervjuer genomfördes.  

 

Den första delen i intervjun var för att skapa en känsla av trygghet mellan deltagare och 

intervjuare. Då det kan vara jobbigt att svara på frågor om den egna livsvärlden, blev 

redogörelsen av deras ingång till aktiviteten ett lätt sätt att börja bygga en trygg 

samtalsrelation. I den andra delen följde vi styrkan i att använda kvalitativ forskning, där vi 

undersökte den intervjuades livsvärld. Varje intervju avslutades med en kort sammanfattning 

av vad deltagarna tagit upp, vilket därefter följde med frågan om de hade fått komma till tals 

och om det ville tillägga något (Kvale 1997, ss. 117-145). 

 

Inläsning av den teoretiska bakgrunden, vilket i det här fallet var BPNT i SDT, gjordes för att 

kunna särskilja teorierna åt. Eftersom de psykologiska grundbehoven är olika hos personer 

och avgörs i vilken miljö man tillhör så var det viktigt att få en uppfattning av vad 
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instruktörerna gjorde, kände och hur de betedde sig. Däremot togs inte hänsyn till skillnader i 

deltagarnas miljöer, deras avsikter eller inre/yttre mål, utan endast ledarnas omedvetna eller 

medvetna arbete som påverkade deras chans att integrera ett mer självbestämt beteende hos 

sina deltagare (Deci & Ryan 2000). 

 

En styrka i tillförlitligheten var användandet av följdfrågor, även om det ibland kändes som 

intervjupersonen pratade om irrelevant information i början så var det alltid viktigt att få en 

helhet i samtalet där den intervjuade kände sig trygg att prata fritt. Med styrning i samtalet 

kom det ofta fram värdefulla reflektioner som byggde på innehållet i svaren. En annan styrka i 

datainsamlingen var den empatiska miljö och förståelse för den intervjuades roll i att beskriva 

sin livsvärld. Intervjun förhölls kritisk när mångtydighet uppstod, detta för att verkligen låta 

personen reflektera själv över sina svar och för att tolka personen rätt i beskrivningarna. En 

del av intervjuerna som kunde gjorts bättre var att inte bistå med ord för att påverka svaren 

hos den intervjuade. Att ge längre pauser hade kunnat förbättras, vilket skulle tillåta båda 

parterna att tänka och formulera sig korrekt innan uttalande. Ett annat förbättringsområde, 

som enligt Kvale (1997, ss. 117-145), är att färdighet kommer med övning så att minnet 

förbättras för att eventuellt kunna ta upp fler mångtydigheter. Något som gjordes bra i 

förtydligande aspekter var sammanfattningen i slutet av intervjuerna. I summeringen fick 

deltagarna acceptera eller korrigera vad intervjuerna återberättade kring intervjun. En annan 

synpunkt som förbättrat tillförlitlighet i metodinsamlingen är förtydligande genom exempel. 

 

Efter att transkriberingarna skrivits klart och materialet samlats granskades det av båda 

undersökningsledare för att säkerställa innehållets tillförlitlighet och kvalitet. Diskussioner 

om vad svaren innebar och vilka olika samband de berörde konstaterades innan konsensus om 

innehållet slutligen ledde till överenskommelse om att fortsätta med analys av materialet 

(Kvale, 1997, s. 237 ff.). 

 

2.4 Etiska aspekter 

Innan intervjun påbörjades informerades deltagarna att intervjun var frivillig och att de 

närsomhelst kunde avbryta intervjun och att de kunde välja att inte svara på frågor som 

eventuellt berörde känsliga svar. Alla deltagare var myndiga så inget speciellt behov av 

samtycke behövdes annat än deras underskrift för deltagandet. Utöver detta meddelades 

deltagarna att intervjun skulle spelas in och att valet var deltagarnas egna att utveckla svaren 

på frågorna i den utsträckning de själva ville. All information sekretessbelades genom att 
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varje transkribering kodades efter bokstäver, siffror och färger för att skilja på informanternas 

undersökningsmaterial. Endast undersökningsledarna samt handledare hade tillgång till 

intervjumaterialet.  

 

3. Resultat 

Resultaten delades in efter tre huvudkategorier som följdes av subkategorier vilka benämndes 

högsta, mellan och lägsta. Längre citat som var mer beskrivande tillhörde huvudkategorierna 

direkt, då flera aspekter berördes av instruktörerna. Här nedan har vi delat in resultatdelen 

efter hur rådatan placerades in i respektive huvudkategorier. Crossfitinstruktörerna gav mer 

praktiska exempel från sin miljö och vilka metoder de använde för att motivera sina deltagare. 

Yogainstruktörerna förmedlade en inre utveckling hos deltagarna, som inte endast behövdes 

vara fysisk utan också mental, emotionell och spirituell, vilket gjorde att exemplen de tog upp 

var färre i antal men längre.  

3.1 Kompetens 

Under huvudkategorin kompetens ingår högsta underkategorierna instruktörernas arbetssätt, 

attityder och målsättningar (se figur två. Kompetens). I dessa kategorier presenteras delar av 

arbetet som belyser instruktörernas olika metoder att stärka känslan av kompetens hos sina 

deltagare.  

 

citat som "… de vill kunna gå ut från passet och fan jag... jag lärde mig någonting idag" och 

"att man ibland vågar testa så man vet att man kan, för det utvecklar oss och det är ändå kul 

att utvecklas för man vill inte stagnera någonstans liksom" kännetecknar och sammanfattar 

den här kategorin.  
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Figur 1: Kompetens  

 

3.1.1 Instruktörernas arbetssätt 

I högsta underkategorin "instruktörernas arbetssätt" delades sju stycken mellankategorier in, 

se ovan. Svaren som belyste huvudkategorin var exempel på hur båda instruktörstyperna 

arbetade.  

”Använda olika typer av kommunikation”(3)  

 

”Växlar mellan att prata och få göra”(1).  

Dessa var exempel på citat som inte placerats i underkategorierna då de återspeglade flera 

delar av instruktörernas arbetssätt. De summeras och förstärks ytterligare av andra citat som 

tillhör mellankategorierna. 

 

I mellankategorin, verbalt, pratade båda instruktörstyperna om att på ett enkelt sätt få 

deltagarna att förstå vad de ville framföra, där yogainstruktörer använde citat som  

 

”Hitta rätt ord som ger rätt effekt på dem”(3) eller ”jag vill kunna vara runt i rummet och se 

vad som händer och då ju mer jag kan göra det muntligt desto bättre”(7)  
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och crossfitinstruktörer uttryckte sig på sätt som ”Först och främst tänker jag ut hur jag ska 

göra för att inte säga för mycket”(6), ”bryta ner det i ord som folk förstår”(4) och ”om jag 

pratar lite för mycket så börjar de tröttna… inte lyssna på mig längre”(1). Det följs av ”Jag 

tror att jag kan få folk till att förstå vad de ska göra”(2), ”de behöver att jag är tydlig”(6) och 

”enkel pedagogik”(4) som återspeglade mellankategoriseringen för tydlighet uttryckt av 

huvudsakligen crossfitinstruktörer. 

 

Typiskt för de visuella tillvägagångssätten i instruktörernas sätt att leda var att de gärna 

använde sig av kroppsspråk och visade övningarna. Ett citat från en yogainstruktör var ”jag 

vänder alltid gruppen bort om det finns en spegel”(7) och ”enklare att förstå om man ser än 

om man läst”(1) som en crossfitinstruktör kommenterade.  

 

Det var mestadels yogainstruktörer som använde sig av fysiska korrigeringar för att instruera 

deltagare i rätt position, det använde den typ av metod endast när det verkligen behövdes. 

 

Mellankategoriseringen för anpassningar innehöll tre lägre kategoriseringar vid namn pass, 

grupp och övningar. Under kategorin ”pass” förklarar både yoga- och crossfitinstruktörer att 

de försöker hålla klasser som har en grad av utmaning där de kan anpassa sin coachstil efter 

passet.  ”Man måste ha lite känsla… man måste kolla, lukta, lyssna”(2) och ”på något sätt 

analysera och jobba på dynamiken” (3) är citat som summerar hur de jobbade med 

anpassningar i grupp och när det kom till övningar så förklarade båda att de även försöker 

anpassa svårighetsgraden till deltagarna i övningarna. ”Jag vurmar väldigt mycket för 

modifieringar”(5), ”försöker ha en kombination av enkla övningar men också utmanande 

övningar”(1) och ”ger möjligheter att anpassa svårighetsgrader i övningarna”(3) är exempel 

på vad som sagts både från yoga- och crossfitinstruktörer. 

 

Att uppmuntra till att hålla koll innehöll att skriva dagbok, ta för- och efterbilder så påvisning 

på progression kunde göras. Alla svaren kom från samma crossfitinstruktör.  

 

Gällande instruktörernas sätt att skapa samarbete i grupperna var det i huvudsak 

crossfitinstruktörer som kommenterat att de överhuvudtaget jobbade med det. ”Jag tror det 

är… att man delar det med någon… jag måste ut med det diskutera det och få feedback från 

andra”(1), ”låter dem jobba i olika gruppkonstellationer” (1) och ”gör övningarna 

tillsammans”(3).  
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3.1.2 Attityder 

I högsta kategorin attityder ingick två mellankategorier där ledares syn på prestation 

behandlades. Den första mellankategorin benämndes "prestationsinriktad" och bestod 

mestadels av crossfitinstruktörers citat så som: "våga utmana sig själv, sin kropp"(1), "ska 

kunna prestera och kunna mäta det"(4). Två yogainstruktörer citerade "våga utmana sig 

själv"(3/5) i bemärkelsen att prestera. I den andra mellankategorin "Ej prestationsinriktat" 

dominerades citaten av yogainstruktörer, där ett utmärkande citat för yoga som aktivitet och 

hur ledare förhåller sig till motivation löd: "Jag vill få med att yoga handlar om tvärt det 

motsatta... acceptera ett varande istället för ett görande med sig själv"(5). Andra 

yogainstruktörer beskrev följande: “men i yoga blir det oftast typ lite tvärtom att försöka 

motivera folk till att backa lite ur det de håller på med"(7), "yoga handlar inte om att 

prestera"(3). Flertalet liknande citat från yogainstruktörer ingick i kategorin. För 

crossfitinstruktörernas del i kategorin beskrevs det "vi är inte här för att tävla, vi är här för att 

göra det så bra som möjligt"(2).  

 

3.1.3 Målsättningar 

Under intervjuerna tog instruktörerna upp både egen målsättning i sitt ledarskap men också 

hur de trodde sig skapa målsättningar hos deltagarna. "Att de ska bli berörda"(4) och att det 

var viktigt med rörelseglädje är två inledande exempel på detta. Utöver det var den egna 

kompetensen viktig för båda instruktörstyperna. "Tycker det är viktigt att ha eget belägg för 

det man säger"(1) och "att förkovra sig själv ännu mer i träningsformen"(3/7) var två sådana 

citat. Liknande ämnen som handlade om kompetens var trygghet och respekt. "Vill vara 

kompetent för att andra ska respektera mig" (6), "att vara trygg i sin roll och veta vad man 

gör"(3).  

 

I nästa mellankategori som benämndes "skapa målsättningar hos deltagare" utmärkte sig två 

citat. De var mer generella än citaten som ingick i de två längre mellankategorierna som följer 

härefter. Dessa citat var: "skapa lång och kortsiktiga mål"(1), "Främja deltagarnas 

utveckling"(3), en skillnad, sätt till instruktörernas målsättning att förmedla till deltagarna var 

hur instruktörerna för de två olika aktiviteterna väljer att förstärkta känsla av kompetens hos 

sina deltagare. Crossfitinstruktörer valde att betona att det behöver vara någon typ av mätbart 

mål och där yogainstruktörerna valde att betona en bredare syn på utveckling. De två lägre 

kategorierna "mentalt välmående" och "fysiskt välmående" belyser instruktörernas 

arbetsmetoder för att öka deltagarnas medvetenhet om deras hälsa och kroppskännedom. 
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Flertalet yogainstruktörer sade liknande saker som "balans mellan kroppen och själen"(3), 

"jag vill uppmana till en kroppsmedvetenhet som kommer inifrån"(7) och 

crossfitinstruktörerna uttryckte sig i stil med "Få dem att inse att de faktiskt mår bättre av att 

träna och röra på sig"(1/6), "att kunna håll sig frisk"(2) och "successivt så försöker jag få dem 

att ändra målet... att kunna må bra"(4).  

 

3.2 Tillhörighet 

Instruktörerna pratade mycket om hur de praktiskt gick tillväga i deras arbetssätt för att öka 

känslan av tillhörighet hos deltagarna, men det pratade också om deras syn på begreppet 

tillhörighet och hur det kunde sättas i förhållande till en själv.  

Figur 1: Tillhörighet  

Exempel på sådana citat var "Ja, men tillhörighet med allt runt omkring men också 

tillhörighet, en känsla av att höra... vad ska jag säga... att vara med sig själv och att inte bråka 

med sig själv, både en mental nivå, emotionell nivå, fysisk... jag tror på alla nivåer, så det 

handlar om tillhörighet både med sig själv... att jag är här nu i mig själv, jag kan vara själv 

och det är jättehärligt, men jag kan också vara med andra och känna wow shit vad härligt... 

jag kan vara ute i naturen och känna wow träd, vi behöver också varandra..."(5).  

 

De flesta längre citaten var yogainstruktörernas syn på tillhörighet som begrepp och hur de 

förhöll sig till det. Vanligt för dem var att prata i stil med att det var viktigt att "zona bort" 

från andra i sin omgivning och fokusera på tillhörigheten mer i sig själv. För 

crossfitinstruktörerna framgick det att fokus i arbetssättet uteslutande var att skapa en familjär 

känsla där man jobbade mer aktivt med att engagera gruppmedlemmar, lära sig deras namn 

och hälsa på dem. 

 

Kategoriseringen slutade i att en hög- och en mellankategori skapades med tillhörande citat. 

Högsta kategorin benämndes även här "Instruktörernas arbetssätt" och de tillhörande 

mellankategorierna som skapades under kallades "Visuellt", "Fatta bekantskap", "Att ingå i 

grupp och "Gruppdynamik". 
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I "Gruppdynamik" framgick det att instruktörerna såg till att finnas till hands för sina 

deltagare, att det var viktigt att känna gemenskap, skapa en avslappnad tillvaro och se till att 

deltagarna kände sig trygga. 

 

I gruppen "Att ingå i grupp" så tog instruktörerna upp att det var viktigt att känna en 

tillhörighet, att få alla känna sig välkomna och en del av gruppen. Endast crossfitinstruktörer 

poängterade vikten av en familjär känsla.  

 

I kategoriseringen "fatta bekantskap" kommenterade att det var viktigt att presentera sig, 

skaka hand med sina deltagare, lära sig deras namn och underhålla dem 

 

Mer specifikt för mellankategorin "visuellt" pratade instruktörerna i exempelvis om att det var 

viktigt att se sina deltagare och upprätta ögonkontakt.  

.  

 

3.3 Autonomi/Meningsfullhet 

Till huvudkategorin "Autonomi/Meningsfullhet" skapades högsta kategorierna "icke 

autonomistödjande och "Autonomistödjande arbetssätt". Den sistnämnda kategorin innehöll 

mellankategorierna "att få medverka", "fördjupar förståelse för träningen", "positiva 

förstärkelser", "involvering" och "målsättning". I dessa mellankategorier skapades även några 

lägre kategorier vid namn "musikval" som tillhör mellankategorin "att få medverka" och 

"välmående" som anknöts till målsättning".  

Figur 1: Autonomi/Meningsfullhet  
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I huvudkategorin ”Autonomi/meningsfullhet” ingick följande exempel på svar som berörde 

autonomi och autonomistödjande arbetssätt: 

 

"Jag kan få vara ifred utan att oroa mig för vad andra personer tycker eller tänker om mig, och 

att det är en ganska stor, stor grej i yogan"(7) 

 

"Har man den kompetensen och man känner att det är meningsfullt, jag har förmågan och 

viljan att lära ut. Jag är engagerad att göra det så har jag förutsättningarna att skapa 

meningsfullhet"(6) 

 

”Ger möjligheter att anpassa svårighetsgrader i övningarna”(3) 

 

”Möts man på ett plan där man, där båda är lika ovetande så anser jag att de får mer tillit till 

en”(4) 

 

I mellankategorin ”att få medverka” och dess längre kategori ”musikval” berättade 

instruktörerna som ledde crossfit att det var vanligt att de lät deltagarna få vara med och skapa 

en egen spellista för musik till träningspassen, att de under passens gång också var 

involverade i att coacha varandra och ta eget ansvar. Ingen yogainstruktörs svar från 

intervjuerna kunde grupperas in här.  

 

Både crossfit- och yogainstruktörer svarade att de hade genomgångar innan träningspassen för 

att förbereda sina deltagare på vad som väntade. Viktigt för crossfitinstruktörerna var också 

att förklara syftet med träningen för att öka förståelsen också. En yogainstruktör svarade 

”börjar med att ta exempel från vardagslivet”(5) och en annan sade ”Då blir det väl lite att 

påminna om att pausa yogaklasserna ibland och bara gå tillbaks till någon viloposition och 

påminna sig själv om varför man är här”. Under intervjun med crossfitinstruktörerna framkom 

svar som ”Anledning till varför vi gör det här är för att ni ska bli bättre på det här, att de 

förstår”(6) eller ”reflekterar efter träningen – upplevelser, känslor och tankar”(4). 

 

Vidare i de andra mellan- och lågkategorierna under ”autonomistödjande arbetssätt” svarade 

både yoga- och crossfitinstruktörerna att de hade målsättningar att skapa välmående hos 

deltagarna genom att de skulle ”få känna efter lite i kroppen och att återkoppla till vad det 

är”(7) eller ”få folk att förstå att... vi har bara en kropp”. Det svarades också att ”möta deras 

nivå”(4) och att ”ha så högt i tak som möjligt”(7) var delar i deras arbetssätt som präglade det 
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autonomistödjande arbetssättet. Utöver det var det också viktigt för crossfitinstruktörerna att 

uppmuntra, bekräfta och ge feedback under sina träningspass – något som inte förekom i 

yogan. Under "involvering" samlades citat som belyste att båda instruktörstyperna betonade 

sitt engagemang och att försöka inspirera deltagarna var betydande för dem.  

"Att det finns en drivkraft från mig som ledare att hjälpa dem framåt"(7) är ett exempel. 

 

Adderat till det så svarade uteslutande crossfitinstruktörer också på icke autonomistödjande 

vis. De berättade om sätten de var hårda, bestämmande och styrande i sitt ledarskapssätt - 

"För du är inte redo för det nu. Du ska, måste, jobba på det som du verkligen behöver jobba 

på"(2). Där framgick det också att det, ur deras synpunkt, var viktigt att utföra övningarna rätt 

och att det i sin tur hjälpte det skadeförebyggande arbetet.  

 

 

4 Diskussion 

I diskussionens inledande del sammanfattas studiens syfte och frågeställningar ihop med det 

mest utmärkande av resultatet. Det kommer fortsättningsvis att diskuteras mer ingående med 

reflektioner över instruktörernas arbetssätt och hur de står sig i förhållande till BPNT för 

respektive träningsform. Genomgående i diskussionen sätts resultatet i relation till tidigare 

forskning. Avslutningsvis diskuteras begränsningarna och tillförlitligheten i studien och en 

slutsats presenteras.  

 

Studien har grundats i semistrukturerade intervjuer som haft syftet att undersöka hur 

instruktörer i crossfit och yoga jobbar för att försöka motivera sina deltagare och hur det 

förhåller sig till self-determination theory (Chen et. al, 2014)(Deci & Ryan 2000d) närmare 

bestämt sub-teorin basic psychological needs theory (BPNT). Frågeställningarna avsåg att 

undersöka instruktörernas arbetsmetoder, om de eventuellt skiljer sig åt samt till vilken 

utsträckning de uppfyllde de tre psykologiska grundbehoven autonomi, tillhörighet och 

kompetens.  

 

De mest utmärkande delarna av resultatet var att crossfitinstruktörer aktivt jobbade med att 

försöka skapa en familjär känsla och engagera sina deltagare i skapande av grupper. Syftet 

med det var att de skulle lära känna varandra bättre för att öka känslan av tillhörighet. Detta 

var något som inte förekom inom yoga. Där pratade inte instruktörerna om en grupprocess 

utan mer om tillhörigheten i en själv. De jobbade inte aktivt med att skapa en tillhörande 
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känsla med andra i gruppen men nämnde att det kunde vara en häftig känsla att yoga 

tillsammans samt att det kunde vara skönt att varva ner i grupp. Tydlighet, enkel pedagogik, 

att göra övningarna visuella och att tillhandahålla anpassningar till övningarna var delar av 

instruktörernas arbetssätt att göra det enklare för deltagarna att förstå och öka känslan av 

kompetens hos dem. Skillnader som förekom i instruktörernas ledarskap för att förstärka 

känslan av kompetens var att det inom crossfit var mer fokus på den fysiska utvecklingen och 

det prestationsinriktade resultatet medan yogainstruktörerna valde att fokusera på det mentala 

välmåendet och att koppla bort de fysiska prestationskraven. Gällande det autonomistödjande 

arbetet var det viktigt för både yoga- och crossfitinstruktörerna att vara genuina i sitt sätt att 

leda och att återknyta syftet med aktiviteten till deltagarnas behov. Crossfitinstruktörerna 

upplevde att de behövde jobba efter strikta ramar ur ett säkerhetsperspektiv för deltagarna, 

vilket medförde att de ibland behövde vara mer auktoritära i sitt ledarskap, till skillnad från 

yogainstruktörerna som lämnade mer utrymme för fria val. 

 

4.1 Crossfitinstruktörer 

För att instruktörerna skulle kunna få deltagarna att känna starkare känsla av kompetens och 

förstå hur och vad de blev instruerade att göra, bröt instruktörerna ofta ner sina förklaringar i 

enklare ord och meningar. Typiskt för crossfitinstruktörerna var att aktivt jobba med att 

förbättra och stärka kompetensen hos sina deltagare genom att växla mellan att prata och sen 

låta deltagarna göra. De ville få dem att förstå begrepp för att kunna hjälpa varandra i 

grupperna de ingick i så de fortsatte att utvecklas. Det sättet att jobba på styrker påståendet att 

det är bra för deltagarnas känsla av kompetens, tillhörighet och effektivitet när de själva får 

delta och påverka deras önskade utfall och motverka de oönskade utfallen (Edmunds, 

Ntoumanis & Duda, 2008).  

 

En vanlig företeelse bland crossfitinstruktörerna var att ha en väldigt bestämmande och 

styrande ledarstil. Det arbetssättet är inte autonomistödjande i sig, då tränarna styr hur och 

vad deltagarna får och inte får göra. Uppkomsten till känslan av autonomi bygger istället på 

att personer uppfattar sig själva vara i kontroll över sina egna val. Däremot ser vi att det ger 

deltagarna möjligheten att på egen hand kunna göra övningarna rätt i fortsättningen och på så 

vis kunna instruera andra, vilket i långa loppet kan ge förstärkt känsla av kompetens och även 

stärkt autonomi (Edmunds, Ntoumanis & Duda 2008). Man skulle kunna säga att den 

kontrollerande formen av ledarskap indirekt skulle kunna hjälpa deltagarnas internalisering av 

inre motivation. Något som skulle kunna bli problematiskt vore om en deltagare inte riktigt 
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förstått trots att hjälp har getts och instruktören har förklarat, visat och styrt hur deltagaren ska 

göra. Känslan av kompetens, autonomi och även tillhörighet riskerar i det fallet att istället 

sjunka då deltagaren eventuellt känner utanförskap för att han inte klarar det lika bra som 

andra i hans omgivning. Där kan det vara ytterst viktigt för instruktörer att vara lyhörda och 

uppmärksamma för att inte tappa någon deltagares motivation. 

 

Ett annat sätt för crossfitinstruktörerna att få sina deltagare motiverade var att jobba med 

progressionsutveckling där de bad deltagarna föra en träningsdagbok för att själva se resultat, 

vilket också enligt SDT skulle kunna stärka känslan av kompetens (Deci & Ryan 2000d, ss. 

235-241). Däremot ser vi att just grupparbetet skulle kunna tänkas vara nyckeln till känslan av 

kompetens och tillhörighet i de här fallen. För precis som i studien med gymnasielärarna och 

för våra crossfitinstruktörer så var det viktigt, både ur ett psykologiskt men även ett fysiskt 

perspektiv, då crossfiten är så pass resultatorienterad som träningsform (Iachini, Amorose & 

Anderson-Butcher 2010).  

 

Även om instruktörerna i vissa fall jobbar med icke autonomistödjande arbetssätt under 

träningspassen verkar de också ha förmågan att få sina deltagare att bli mer självgående 

genom att skapa en autonomistödjande miljö. Det förklaras i tidigare studier att om man 

möjliggör utmaningar och ger god feedback så förstärks ens känsla av autonomi. Alltså 

genom att låta deltagarna få vara med i musikvalet för passen kunde instruktörerna förstärka 

känslan av autonomistöd ytterligare. Det ihop med att de var engagerade i deltagarnas 

träningsutveckling kan vara en bidragande faktor till eventuell förstärkning av deras 

grundläggande psykologiska behov, även om de ibland var relativt styrande i sin 

ledarskapsstil (Edmunds, Ntoumanis & Duda, 2008).  

 

När det kom till att skapa samarbete och känsla av tillhörighet hos deltagarna jobbade 

crossfitinstruktörerna med målsättningar att skapa en familjär känsla, med praktiska exempel 

som att engagera gruppdeltagare i samtal innan klass och skapa relationer till deltagarna som 

inte berörde träning. Med ett sådant arbetssätt kan känslan av tillhörighet öka då det kan 

motarbeta eventuell nervositet och känsla av utanförskap samtidigt som det kan leda till ökat 

engagemang bland de som deltar så de troligen presterar ännu bättre. Genom att avsätta tid, 

personligt engagemang och tillgivenhet försökte instruktörerna fördjupa sig i deltagarnas liv 

samtidigt som de försökte avdramatisera deras position som auktoritär ledarfigur för att skapa 

en så avslappnad miljö som möjligt. Vilket stöds av forskningen i Edmunds, Ntoumanis & 
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Dudas studie (2008). Värt att notera är att det endast var crossfitinstruktörerna som beskrev 

att de försökte lära känna deltagare på en mer personlig nivå.  

 

4.2 Yogainstruktörer 

Yogainstruktörerna anpassade träningspassen efter svårighetsgrad med olika typer av 

övningar så passet skulle kännas mer meningsfullt för deltagarna, vilket stödjer arbetet för 

känsla av kompetens och autonomistöd då instruktörer ger möjlighet till egna fria val och 

skapar en kravlös miljö (Gunell et al., 2013, ss. 599-607). De beskrev hur de påpekade för 

deltagare att det är viktigt att jobba utifrån sina egna erfarenheter, att det inte är någon tävling 

om vem som är bäst och att målsättningen i arbetet med yoga var mer att ge upphov till känsla 

av ett mentalt välmående än att se bra ut. I och med att yoga som träningsform inte fokuserar 

på att förhålla sig till prestation, som i vissa situationer har minskat inre motivation, kan man 

tänka sig att personer som utövar yoga inte endast är ute efter en träningsform med fokus på 

fysiska utvecklingsmöjligheter, utan mer som en träningsfilosofi som förespråkar de mentala 

hälsovinsterna kopplade till fysiska rörelser (Selander 2006, s. 8 ff.). Det yogainstruktörerna 

ofta poängterade var att man alltid skulle se till sig själv och försöka hitta sig själv, där 

andningen var viktig för att hamna djupare i det mer meditativa stadiet, eller att försöka 

påminna sig själva om varför de utövade yoga. Det stärker uppfattningen om att yoga är en 

träningsform som lämnar utrymme för fria uttryck, rörelser och val. Alltså kan det vara 

autonomistödjande i det avseendet att man själv avgör hur man vill göra, får möjligheten att 

påverka sin egen träning och verktygen att göra det med (Deci & Ryan, 2008). Yoga kan 

också ge starkare känsla av kompetens eftersom att man inte har som fokus att jämföra sig 

med andra utan man är sin egen motståndare och jämför sig mot sitt föregående bästa. Med 

hjälp av instruktörernas vägledning finns kompetensen att förbättra sig och sina förmågor i 

utvecklingen. Däremot verkar tillhörigheten inte vara lika utmärkande i yogan, då fokus inte 

ligger på att ingå i grupper som ska förstärka den sociala tillhörigheten under träningen (Deci 

& Ryan, 2000b)(Deci & Ryan, 2000d). 

 

4.3 Likheter/skillnader mellan instruktörerna 

Det fanns en tydlig skillnad i ledarnas förhållningssätt i deras målsättning att förmedla 

fysiskt- och mentalt välmående till deltagarna. Uteslutande för crossfitinstruktörerna var att 

trycka på de fysiska fördelarna av träningsformen och vinsten kopplat till förbättrad fysisk 

hälsa, inte lika mycket den psykiska hälsovinsten. Medan hälsovinsten för yoga var att 
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mentalt kunna känna balans mellan kropp och själ där de uppmanades mer om exempelvis 

förbättrad kroppsmedvetenhet, där instruktörerna förklarade andning som en nyckelfunktion i 

att landa i sig själv och förbättra kontrollen i övningarna. Ser man till crossfit som är en 

intensiv och påfrestande träningsform motsatt till yoga, som i vardagliga sammanhang 

benämns som en lugn och mer meditativ träningsform så överensstämmer det mycket med hur 

instruktörerna valde att prata om det. Aktivitetsformens målsättning är också intressant sett 

till det självbestämda valet som deltagare redan gjort innan de väljer att utöva aktiviteten, 

vilket redan uppfyller en form av autonomi och meningsfullhet för individen själv. För att på 

bästa sätt få de tre psykologiska behoven uppfyllda, i strävan att uppnå ett så gott mentalt 

välmående som möjligt, kan det således vara viktigt att veta vilken typ av träningsform, med 

tillhörande ledare, att gå på innan man börjar (Deci & Ryan, 2000b). 

 

Under huvudkategorin kompetens och dess mellankategori attityder fanns det två 

underkategorier: prestationsinriktade och ej prestationsinriktade. I dessa underkategorier såg 

man tydliga skillnader i svaren från instruktörerna där prestationsinriktade kategorin 

huvudsakligen bestod av crossfitinstruktörers citat, medan den icke prestationsinriktade 

kategorin hade merparten av yogainstruktörernas uttalanden om hur aktivitetsformen inte 

fokuserade på prestation utan mer om att ta ett steg tillbaka från det och "acceptera ett 

varande istället för ett görande". Det ger en skäl till att utgå ifrån att träningsformernas 

ledarskap har olika målsättningar i fokus för sina deltagare. Då ett mentalt välmående bygger 

på att de tre psykologiskt grundläggande behoven behöver uppfyllas i olika utsträckning för 

personer och träningsformerna crossfit samt yoga i olika grad uppfyller dessa kan det påverka 

en persons val av aktivitet (Deci & Ryan, 2000a). Alltså skulle behovet av känslan av 

kompetens i det här fallet kunna avgöra valet av träningsform. I övrigt för kompetens fanns 

det flera likheter då ledarna aktivt försökte ge deltagarna möjligheterna att bättra sig i 

respektive träningsform. 

 

Likheterna i det autonomistödjande arbetet var tydliga. Både instruktörerna från yoga och 

crossfit såg att det var viktigt att se till deltagarnas åsikter och behov samtidigt som de gav 

möjligheter att fatta fria val i form av musik till träningen och hur de skulle utföra övningar 

bäst för egen del. Den mest utmärkande skillnaden låg i det att crossfitinstruktörerna som sagt 

också tog mer kontroll över situationer där deltagarna var i behov av vägledning, mest ur ett 

skadeförebyggande perspektiv. I den här studien gav yoga mer utrymme för att jobba med 

egen kroppsmedvetenhet och ett "icke presterande" arbetssätt vilket skulle kunna öka 

frihetskänslan som främjar en känsla av autonomi. 
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4.4 Begränsningar & framtida forskning  

Den studie vi genomfört har gett oss insikt i hur instruktörer i två olika aktiviteter matchar 

subteorin BPNT i deras arbete med deltagare. Eftersom vi valde att använda oss av intervju 

som insamlingsmetod så utgick vi från instruktörernas livsvärld vilket också blev det 

validitetskriterium vi använde i studien (Kvale 1997, s.196). En möjlig begränsning i studien 

kan ha varit informanternas vilja att svara ärligt – att de försökte svara mer socialt önskvärt 

istället för vad de faktiskt tänkte och tyckte. Det kunde undvikits om observationer använts 

som metod och om vi hade gett informanterna möjligheten att begrunda frågorna och 

begreppen lite längre. Vi valde att använda intervjuer för att få en djupare inblick och 

förståelse i hur instruktörerna summerar sitt eget arbetssätt.  

 

Ett förbättringsområde för metodinsamlingen är vilka frågor i intervjun vi hade, hur de var 

formulerade och hur de ställdes i intervjuns sista del. Ett större ifrågasättande av delarna i 

intervjun som berörde informanternas ledarskap och arbete med motivation hade kunnat 

förstärka tillförlitligheten i svaren i hur instruktörerna ansåg sig använda BPNT i sitt sätt att 

instruera. Vi hade kunnat fråga mer efter exempel i tillvägagångssätt, speciellt från 

yogainstruktörer då crossfitinstruktörer gärna använde sig av exempel i förklarande syfte sett 

till frågorna i intervjun medan yogainstruktörer gärna beskrev sitt tillvägagångssätt i vad vi 

ansåg vara rätt oklara och osammanhängande förklaringar. De tenderade tyvärr att flyta iväg 

från ämnet, vilket vi tillät i förhoppning om att få ut mer innehållsmaterial, men vilket 

olyckligtvis resulterade i mer generell och bristfällig information. 

 

Fortsatt forskning bör behålla ett kvalitativt angreppssätt då det finns en avsaknad av 

kvalitativa studier inom SDT kopplat till ledarskap. Närmare bestämt kan utvecklingsområdet 

vara att fördjupa sig mer i ledarskapstyper och se hur de förhåller sig till SDT (Deci & Ryan, 

2000a) (Deci & Ryan, 2000b) (Deci & Ryan, 2000c) (Deci & Ryan, 2000d) och dess andra 

subteorier. Är till exempel en viss ledarskapsstil bättre lämpad för utveckling av personers 

motivation eller inte? Då vi enbart valt att undersöka hur ledare motiverar sina deltagare ur 

deras perspektiv och hur det förhåller sig till BPNT så lämnar det mycket utrymme för mer 

djupgående undersökningsmetoder. Dessutom finns en möjlighet att undersöka hur deltagare 

uppfattar ledarskapet där jämförelser mellan ledares svar mot deltagarnas i frågan om det 

stödjer de tre grundläggande psykologiska behoven faktiskt skiljer sig åt eller inte. Vidare bör 

man undersöka både hur instruktörer och deltagare i olika aktiviteter förhåller sig till olika 
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psykologiska behov och hur de anser att de uppfylls. Uppföljningsforskning kan också stärka 

tillförlitlighetsbandet med observationer som bygger på intervjuer för att verkligen få insikt 

om instruktörer och ledare applicerar de metoder de säger.  

 

 

4.5 Slutsats 

Trots att båda träningsformerna hade förekomster av ledarskap som omfattade alla tre 

psykologiska grundbehov så visade det sig tydligt att främst två av de tre behoven utmärkte 

sig i de olika ledarstyperna. Varken crossfit eller yoga är, enligt den här studien, 

träningsformer som främjar psykologisk utveckling i full enlighet med BPNT. Det visade sig 

att crossfitinstruktörerna främst jobbade med tillhörighet och kompetens medan uppfyllandet 

av autonomi hos deltagarna inte var lika utmärkande. Yogainstruktörerna visade sig i sin tur 

istället jobba med autonomi och kompetens i större utsträckning än det psykologiska behovet 

för tillhörighet.  

 

Vi kom fram till att instruktörerna har olika tillvägagångssätt att leda, beroende på 

aktivitetsform. Det vi vågar anta är att det är grundat i aktivitetsformernas filosofi – att yoga 

räknas vara en med meditativ och insiktsfull träningsform jämfört med crossfit som är den 

genomgående fysiska träningsformen. Även om det fanns likheter i sätten att instruera och hur 

de jobbade med motivation i olika utsträckning så skiljde sig budskapet i vad instruktörerna 

valde att förmedla.  

 

Deltagare vars livsvärld är av mer kontrollerade miljöer, kan ha större nytta av att söka sig till 

yoga som aktivitetsform, där man har en större frihet i sina egna val av rörelser under 

träningen. Eftersom yoga är mer av en prestigelös träningsform som tar bort känslan av krav 

och normer från omgivningen kan instruktören lättare jobba på ett autonomistödjande sätt för 

deltagarna. Söker man tillhörighet i andra sociala miljöer kan man få ut mer av det i crossfit 

som träningsform då man ingår i grupp och får lära sig från varandra under ledarledd 

övervakning.  

 

Intressant vore om yogainstruktörer tog efter crossfitinstruktörer och jobbade mer med 

tillhörighet bland sina deltagare, det kanske skulle ge upphov till än bättre resultat bland 

deltagarna. Likaså för crossfitinstruktörerna, om de skulle vara villiga att släppa på tyglarna 

bland sina deltagare för att kunna ge upphov till starkare känsla av autonomi. Skulle de 
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ändringarna vara värda mödan och ge bättre resultat hos deltagarna i deras strävan att växa till 

sig mentalt och fysiskt? Det får fortsatt forskning i området avgöra. 
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Bilaga 1 Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka hur yoga- och 

crossfitinstruktörer försöker motivera sina deltagare med utgångspunkt i Self determination 

theory. 

 

1. Vilka metoder använder sig instruktörerna av för att skapa motivation? 

2. Finns det någon skillnad mellan instruktörernas sätt att instruera sina deltagare och vad 

skiljer dem i så fall åt? 

3. Hur uppfylls autonomi/meningsfullhet, tillhörighet och kompetens? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 

Self-determination theory, Basic needs theory, physical activity, motivation, instructors, 

leaders, leadership 

 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, artikeldatabaser Ebsco och sökmotorer på webben Google Scholar  

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Ebsco: Physical activity* Self-determination theory*  

Ebsco: Self-determination theory* Instructor  

Ebsco: Basic needs theory*  

 

 

 

 

Google Scholar: “Self-determination theory” physical activity  

 

Kommentarer 

Det var svårt att hitta liknande studier gjorda i forskningsområdet för ledare och motivation 

som var gjorda kvalitativt. Bästa sökmotorn för oss var Ebsco och informationen som 

presenterades på www.selfdeterminationtheory.org som presenterade det grundläggande 

undersökningsmaterialet. 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Information om studien 

Vi kommer att utföra en intervjustudie som handlar om ledares sätt att motivera och hur det 

förhåller sig till en specifik motivationsteori. Ni kommer att intervjuas av antingen Rasmus 

Holmqvist eller Philippe Afola - sistaårselever i hälsopedagogprogrammet på Gymnastik- och 

idrottshögskolan. 

 

- Det finns inga rätta eller fel svar, tala fullt fritt om dina åsikter och tankar. 

- Intervjun kommer att spelas in med diktafon. Endast vi som utför studien och vår handledare 

kommer att ha tillgång till ljudfilerna. 

- Innan intervjun börjar ber vi er vänligen att stänga av mobiltelefonen 

- Några frågor innan vi sätter igång? 

 

Bakgrund och aktiviteten 

 

1. Berätta lite om din bakgrund och aktiviteten du leder 

- Vad fick dig att börja leda denna aktivitetsform?  

(Hur tänker du då? Kan du utveckla hur du menar? Någon speciell inriktning på aktiviteten)  

 

2. Enligt dig, beskriv din aktivitet med 2-3 begrepp 

 

3. Vad är viktigt för dig att förmedla i aktiviteten? 

 

Ledarskap och motivation 

 

4. Vilka är de viktigaste delarna i ditt ledarskap? 

- varför just dem? finns det någon som sticker mer ut än de andra du nämnt.  

- kan du nämna vilka tre du tycker är viktigast?  

 

5. Hur ser du på din stil som ledare? 

-återspeglas din personlighet i ledarskapet?  

 

6. När du instruerar deltagarna, hur går du då tillväga?  

- Väljer du att använda dig av kroppsspråk? Ordval? Fysiska korrigeringar? 

 - vad säger du ? vad gör du ? hur agerar du ?  

- Ge exempel på vad för slags instruktioner du ger.  

 Före träningen 
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 Under träningen 

 Efter träningen 

 

7. Hur ser du på begreppet "motivation"? - Vad betyder det för dig?  INDIREKT HUR 

LEDARNA SKILJER SIG 

 

8. Hur gör du för att försöka motivera dina deltagare?  

a. T.ex. några särskilda instruktioner? 

b. T.ex. några särskilda ordval, tonfall eller liknande? 

c. t.ex. några särskilda övningar eller beteenden? 

 

Basic needs theory  

Jättekort Information om teorin och vad orden betyder (ha med kort som beskriver orden).  

 

9. Hur ser du på begreppen:  

-Autonomi/meningsfullhet  

-Tillhörighet,  

-Kompetens  

 

 

- Är dessa något du kan relatera till i din roll som ledare? (Reflektera över vad som sagts 

tidigare, så de inte säger två olika saker, MI)  

 

10.  Hur förhåller du dig som ledare till dessa begrepp och dina deltagare? 

 - vad tror du dina deltagare behöver från dig som ledare?  

 

Avslut  

t.ex. något om 

- Finns det något du skulle vilja tillägga?  

- Känner du att du fått komma till tals ordentligt? 

 

Tack för din tid 

 

Ev. också klargöranden – ”förstod jag dig rätt om jag säger såhär…?” (sista chansen!)  
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Bilaga 3 Informationsbrev 

 

Instruktörers syn på motivation 

 

- En kvalitativ studie om hur instruktörer i yoga och crossfit motiverar sina 

deltagare 

 

 

Hej ledare! 

 

Med det här brevet hoppas vi kunna informera om och bjuda in till en studie som handlar om 

motivation ur ledares perspektiv. Brevet delas ut till Er eftersom att ni ingår i målgruppen vi 

söker att studera. Läs gärna igenom informationsbrevet och återkom till oss vid eventuella 

frågor.  

 

Information om studien 

Syftet med den här studien är att kunna undersöka hur crossfit- & yogainstruktörer jobbar 

med att motivera sina deltagare och hur det förhåller sig till Basic needs theory, en subteori 

till Standard Determination Theory (SDT). Det forskas mycket om SDT när det kommer till 

motivation och fysisk aktivitet. De studier som gjorts har för det mesta utförts med en 

kvantitativ metodbasis – alltså med hjälp av enkätstudier. Som det ser ut just nu finns det inte 

många kvalitativa studier gjorda, därför ser vi möjligheter att undersöka det vidare. 

 

Deltagande & Sekretess 

Att delta i denna studie är fullt frivilligt och innebär inga särskilda risker eller något tvång på 

att besvara frågorna. Man får när som helst välja att hoppa av studien utan några 

konsekvenser eller påföljder.  

 

Studien är fullt anonym, inga namn eller personuppgifter behöver lämnas ut. Informationen vi 

tar del av kommer att spelas in med diktafon. Ljudfilerna förvaras och behandlas på så sätt att 

inga obehöriga äger tillträde. Resultatet presenteras med kodade identiteter som endast vi 

behöriga kan göra skillnad på. 
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Innebörd av deltagandet 

Vår metod bygger på den kvalitativa ansatsen, alltså baserat på intervjuer. Därför söker vi Er 

som kan tänka er att ställa upp på en intervjustudie som handlar om Ert synsätt på Ert 

ledarskap. Efter att ha fyllt i vårt samtyckesbrev så bokar vi upp en tid och plats för intervju. 

Den räknar vi med kan ta max 60 min. Intervjuerna leds av oss studenter (Rasmus Holmqvist 

och Philippe Afola). 

 

Vi hoppas på ett aktivt och roligt deltagande! 

 

Vänligen, 

 

Philippe Afola, Hälsopedagogstudent – GIH | Philippe.Afola@gmail.com 

Rasmus Holmqvist, Hälsopedagogstudent – GIH | holmqvistrasmus@gmail.com 

Sanna Nordin-Bates, C-uppsatshandledare – GIH | sanna.nordin-bates@gih.se  

 

mailto:Philippe.Afola@gmail.com
mailto:holmqvistrasmus@gmail.com


40 

  

Bilaga 4 Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

 

 

Jag samtycker till att vara med i projektet enligt följande: 

      

Kryssa i 

rutan 

1 Jag har fått information om projektet.  

2 Jag förstår att deltagande är frivilligt.  

3 Jag vill vara med genom att delta i en intervju.  

 

 

 

______________________________ _______  ___________________ 

Namn    Datum  Signatur 

 

 

Författare: Rasmus Holmqvist och Philippe Afola 

Studenter, Hälsopedagogprogrammet 

Handledare: Sanna Nordin-Bates 

Docent och Lektor i Idrott, inriktning Idrottspsykologi 

Fellow of the International Association for Dance Medicine and Science 

Chartered Psychologist, British Psychological Society 

 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 

Lidingövägen 1, Box 5626, 114 86 Stockholm 

sanna.nordin-bates@gih.se  

Philippe.Afola@gmail.com 

holmqvistrasmus@gmail.com 
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