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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien har varit att undersöka bakomliggande orsaker till varför de individer som deltog i 

GIH projektet har fortsatt att träna på egen hand. En jämförelse har gjorts mellan grupperna, de som 

har fortsatt att träna och de som inte har fortsatt att träna. Våra frågeställningar var: Vilken betydelse 

har motivation för fortsatt träning? Vad har ledarskapet för betydelse för den aktive? Vilken betydelse 

har självförtroende för fortsatt träning? 

 

Metod 

Datainsamlingen har skett på två olika sätt, dels genom en strukturerad enkät och dels genom 

halvstrukturerade intervjuer. Enkäten genomfördes på 89 deltagare från projektet i folkhälsovetenskap, 

våren -06, GIH projektet. Av dessa valdes fyra ut till intervju. Två deltagare som har fortsatt att träna 

och två som inte fortsatt att träna efter projektet. Tre begrepp har använts som analysredskap, 

motivation, ledarskap samt självförtroende. Utifrån dessa har vi komponerat en egen modell, vilken 

säger att samtliga begrepp står i ständig relation till varandra.  

 

Resultat 

Vårt resultat visar på att motivationen är viktig för att hitta lusten och viljan i att träna. Här är det den 

inre känslan och glädjen i att träna, d.v.s. den inre motivationen som påverkar individen mest. Positivt 

ledarskap som beskrivs som stöttande, engagerat och pushande har också stor betydelse för individen 

och dennes prestation för fortsatt träning. Självförtroendet visade sig ha påverkan i 

träningssammanhang men ingen betydelse för att en person ska fortsätta att träna. Utifrån vår egen 

konstruerade modell, vilken visar på att de tre begreppen står i ständig relation till varandra för fortsatt 

träning, kunde vi konstatera att motivationen var av störst betydelse. Ledarskapet hade stor påverkan 

för den aktive inom träning samt att självförtroendet visar på betydelse i träningssammanhang men 

inte för fortsatt träning.    

 

Slutsats 

Att de tre begreppen, motivation, ledarskap och självförtroende skulle stå i ständig relation till 

varandra för individen i träningssammanhang visade sig stämma, men motivation kom att vara av 

störst betydelse. Däremot har studien visat att motivation samt ledarskapet är viktigt för individen för 

att en person ska fortsätta att träna. Självförtroende däremot visar inte på särskilt stor betydelse för den 

aktiva för fortsatt träning.  
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1. Inledning   

1.1 Introduktion 
 

”Såväl övervikt som fetma har ökat bland kvinnor, män och barn i alla åldrar och i 

alla socioekonomiska grupper sedan 90- talet”1 

 

I dagens samhälle är det fler och fler människor som lider av någon folksjukdom. Rapporter 

visar på en ökning de senaste tre åren när det gäller övervikt, fetma, diabetes etc.2 Det är inte 

enbart den fysiska hälsan som blir sämre hos oss människor utan även den psykiska och 

sociala.3 Enligt många forskare beror ökningen av folksjukdomar i dagens samhälle bl.a. på 

försämrade matvanor och att vi rör oss mindre.4 Människan idag har kunskapen om vilka 

faktorer som påverkar hälsan positivt och hur viktigt det är med fysisk och psykisk hälsa. Vad 

beror det då på att en person inte lever sunt och tränar för att på så sätt få en bättre fysisk 

hälsa? Varför är så många människor fysiskt inaktiva? 

 

Våren – 06 handledde vi en grupp deltagare där flertalet hade någon folksjukdom såsom, 

fetma, diabetes och hjärt- kärlsjukdomar. Projektet var inom kursen folkhälsovetenskap. 

Fortsättningsvis benämner vi detta projekt, GIH projektet. Projektet pågick under tio veckor 

där handledningen bestod av ett par tillfällen i veckan med syfte att träna inaktiva individer 

och att inspirera dem till en mer aktiv livsstil. Vår definition av träning är när du aktiverar dig 

fysiskt med syfte att bli varm och svettig. Exempel på aktiviteter är: cykling, promenader, 

styrketräning, motionsgymnastik etc.5  

 

Under projektets gång framkom det att flera av deltagarna kände brist på motivation att 

fortsätta träna på egen hand. Många saknade tron på sig själva då de kände brist på kunskap 

om hur och på vilket sätt de skulle träna. Våra tankar och funderingar väcktes om vad det 
                                                 
1 Socialstyrelsen, Folkhälsa-Lägesrapport 2006, 2007-02 
<http:www.socialstyrelsen.se/ämnen/folkhälsa/folkhälsorapportering/lägesrapport 2006/folkhälsa lägesrapport 
2006> (Acc. 2007-04-23). 
2 Statens folkhälsoinstitut, Nationella folkhälsoenkät, 2007-03-23 <http:www.fhi.se/statistik/Nationella 
folkhälsoenkäten/Resultat 2006/Nationella data/fysisk hälsa> (Acc. 2007-04-23). 
3 Statens folkhälsoinstitut, Nationella folkhälsoenkät, 2007-03-23 <http:www.fhi.se/statistik/Nationella 
folkhälsoenkäten/Resultat 2006/Nationella data/psykisk hälsa> (Acc.2007-04-23). 
4 Statens folkhälsoinstitut, Goda matvanor och säkra livsmedel, 2007-02-15 
<http:www.fhi.se/folkhälsomål/Goda matvanor och säkra livsmedel> (Acc. 2007-04-23). 
5 Stefan Emanuelsson, ”idrott”, Nationalencyklopedin: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på 
initiativ av Statens kulturråd, XVIII, 1995, s. 468-469. 
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finns för bakomliggande orsaker till varför vissa kan motivera sig till att fortsätta att träna och 

andra inte.  

 

Vi tror att graden av motivation hos individen är avgörande för om personen kommer att 

fortsätta med sin träning eller ej. Har en person inte motivation för att utföra en uppgift så har 

hon heller inte orken att utföra den. Uppgiften skjuts på framtiden i bästa fall eller så ger 

individen helt enkelt upp. Kan ledarskapet ha någon betydelse för att motivera individen till 

fortsatt träning? 

 

Ett gott ledarskap anser vi vara när en ledare ser till individen, dennes behov och möjligheter. 

Arbetar ledaren med en grupp ska ledarskapet, så långt det är möjligt, anpassas till allas 

behov. Ett öppet och flexibelt ledarskap är att föredra där ledaren ser till individ och situation. 

Möts man av detta tror vi att människor i träningssammanhang uppmuntras och motiveras till 

fortsatt träning. Kan denna uppmuntran från ledaren samt den egna tron på sig själv ha 

betydelse för fortsatt träning? 

 

Självförtroendet är något individen bygger upp under hela sin livstid. Ibland upplever 

individen att hon klarar av något, hon får positiv feedback på sitt handlande och 

självförtroendet höjs. Andra gånger är upplevelsen tvärtom. Hon upplever sig själv som en 

sämre människa, uppgiften löstes inte som väntat och tron på sig själv minskar. Detta är något 

som vi alla kan uppleva mer eller mindre och inte minst i träningssammanhang.  

 

Vi anser att dessa begrepp är intressanta då det framkom från deltagarna under projektet att 

begreppen har betydelse för fortsatt träning. Vi vill med denna bakgrund undersöka om de har 

någon relevans i förhållande till om en person fortsätter att träna eller inte. Detta är våra 

iakttagelser, men är det verkligen så? Vad finns det för forskning om motivation, ledarskap 

och självförtroende? 

  

1.2 Forskningsläge 

Människans förhållande till träning har länge varit ett stort område som det forskats mycket 

om. Vårt forskningsläge inriktar sig på om motivation har någon betydelse för fortsatt träning, 

självförtroendets betydelse för en person samt om ledarskapet har betydelse för den aktive.  
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1.2.1 Motivation 

För att få insikt om motivation kan leda till en bättre förståelse för individens relation till 

träning, har vi tagit del av en studie gjord av grekiska forskare inom idrottspsykologi, 

Alexandris, Grouis, Tsorbatzoudis, Zahariadis. Denna syftar till att undersöka relationen 

mellan idrottsdeltagande och inre - och yttre motivation samt amotivation d.v.s. brist på 

motivation. 6 Med inre motivation menas att individen utför en aktivitet för sin egen skull och 

känner en inre glädje. Yttre motivation är när individen inte gör något för sin egen glädje och 

tillfredställelse utan ser istället till yttre belöningar. Amotivation är när personen känner brist 

på motivation.7   

 

Undersökningen baseras på ett slumpmässigt urval av individer som utövar någon form av 

idrott på fritiden, t.ex. basket, volleyboll, löpning och andra utomhusaktiviteter. Metoden 

bestod av frågeformulär som behandlade tre områden, motivation, frekvens av deltagande och 

hur man såg på framtiden när det gällde den egna träningen. Motivationen bestod av olika 

frågor gällande inre - och yttre motivation samt amotivation. Deltagarna delades in i fyra olika 

undersökningsgrupper beroende på om de tränade varje dag, en gång per vecka, en gång per 

månad eller mer sällan än en gång i månaden. Sista frågeområdet handlade om hur de såg på 

sin framtid när det gällde sin träning.8 

 

Resultatet av studien visar på att ökad motivation associerar till ökat deltagande. Det fanns ett 

konstant mönster mellan de fyra undersökningsgrupperna. Resultatet visade en ökning hos 

alla de fyra grupperna gällande inre - och yttre motivation och där amotivationen minskade 

signifikant. Den gruppen som hade högst deltagande hade signifikant högre poäng än de andra 

grupperna när det gällde kunskap, stimulans, att lyckas och inre självbestämmande samt 

lägsta poäng på amotivationen. Studien visar även på att inre - och yttre motivation var 

positivt och sammankopplat med att fortsätta träna, vid bristande motivation fanns det 

däremot sämre avsikt att fortsätta träna.9 

 

                                                 
6 Konstantinos Alexandris, Geroge Grouis, Haralambos Tsorbatzoudis, Panagiotis Zahariadis, “Examining the 
relationship between recreational sport participation and intrinsic and extrinsic motivation and amotivation”, 
Perceptual and Motor Skills, 103 (2006), s. 363-372.  
7 Robert J. Vallerand, “Toward a hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation”, in Advances in 
experimental social psychology, vol 29, ed. Mark P. Zanna, (USA: Academic Press, 1997), s. 271-329. 
8 Alexandris, Grouis, Tsorbatzoudis, Zahariadis, s. 363-372. 
9 Ibid., s. 363-372. 
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Ytterligare en studie som handlar om motivation har pedagogerna Hein, Muur och Koka från 

idrott och träningsuniversitetet i Estland gjort. De har undersökt relationen mellan inre 

motivation och tanken att fortsätta träna efter examen.10 

 

Studien gjordes på 400 skolungdomar i åldern 14-18 år från olika städer i Estland.  

Ungdomarna gick två timmar i veckan en kurs där syftet var att eleverna skulle få en större 

kunskap om fysisk träning, att få uppleva känslan en aktivitet ger samt känslan av att lyckas.   

Resultaten av studien visar på att den inre motivationen är den starkaste orsaken till att vara 

fysiskt aktiv efter examen.  Den visade på en stark relation mellan attityd och tanke. Studiens 

resultat visade också på att tanken att vara fysiskt aktiv efter examen baseras på den inre 

motivationen när det gäller upplevelse av aktiviteten och den inre motivationen till att lyckas. 

Att få en större kunskap inom fysisk träning visade sig inte ha någon betydelse när det gällde 

att fortsätta med sin träning efter examen. Det som var viktigast var att eleven fick en 

upplevelse av aktiviteten och känslan av att lyckas.11 

 

1.2.2 Ledarskap 

Den amerikanska psykologen Colin Silverthorne, har gjort en undersökning där han tittar på 

relationen mellan situationsanpassat ledarskap och ett företags framgång.12    

 

Deltagarna i studien utgjordes av två grupper, från olika företag, chefer och anställda. 

Deltagarna valdes ut slumpvis från 20 högteknologiska företag i Taiwan. Samtliga anställda 

arbetade för de utvalda cheferna. Ledargruppen delades i sin tur in i två grupper, identifierade 

som traditionella ledare och situationsanpassade ledare. De ledare som är mest effektiva är de 

som är kapabla att använda sig av flera ledarstilar i förhållande till vad situationen kräver samt 

ser till de anställdas behov. Motsatsen är de ledare som sätter sina egna behov främst och går 

sin egen väg i olika situationer utan att ta hänsyn till de anställdas behov, en ledarstil som inte 

är att föredra enligt gjorda studier. De anställda fick svara på vilken ledarstil deras chefer 

hade. Frågorna var grundade i ledarnas egen uppfattning av dem själva samt de anställdas 

uppfattningar av dem. Företagen de arbetade på var även karaktäriserade som antingen 

                                                 
10 Vello Hein, Andre Koka, Maret Muur, “Intention to be physically active after school graduation and its 
relationship to three types of intrinsic motivation”, European physical education review, 10 (2004:1), s. 5-16. 
11 Ibid., s. 5-16. 
12 Colin Silverthorne, “Situational Leadership Style as a Predictor of Success and Productivity Among 
Taiwanese Business Organizations”, Journal of Psychology, 135 (2001:4), s. 399-413. 
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framgångsrika eller mindre lyckosamma företag. Studiens resultat visar på att 

situationsanpassat ledarskap är den viktigaste faktorn för ett företags framgång och där 

relationen mellan ledare och medarbetare har stor betydelse.13 

 

1.2.3 Självförtroende 

De amerikanska forskarna i fysiologi, Fuzhong, McAuley, Harmer, Duncan och Chaumeton, 

har utfört en randomiserad longitudinell undersökning, vilken är genomförd på äldre inaktiva 

personer vars självförtroende påverkats positivt av att delta i en Tai Chi kurs under ett antal 

månader. Dessutom beskriver studien att förändring av självförtroendet troligen även har en 

positiv inverkan på fortsatt träning.14  

 

Underökningsgruppen deltog i ett 60 minuter långt Tai Chi pass, två gånger i veckan i sex 

månader. Deltagarna tränade upp balans, kroppshållning och koncentration. Kontrollgruppen 

fick instruktioner om att fortsätta sina lågaktiva rutiner gällande träning och inte påbörja något 

träningsprogram under undersökningstiden. Det gjordes mätningar på två aspekter av 

självförtroende: negativa effekter och positiva prestationseffekter på självförtroende. 

Deltagarna fyllde i ett frågeformulär vid tre tillfällen. Beräkningarna visar att båda 

självförtroendefaktorerna ökade med tiden hos undersökningsgruppen i jämförelse med 

kontrollgruppen. Detta ger indikationer på att Tai Chi skulle ge de individer som deltog i 

träningsundersökningen bättre självförtroende både vad det gäller de negativa effekterna och 

prestationseffekterna. Undersökningen visar också på att Tai-Chi som träningsform är bra och 

kan förbättra en persons självförtroende och träningsbeteende hos äldre människor.15 

 

Ytterligare en undersökning gjord av kanadensiska forskare i kinesiologi, Latimer och Martin 

Ginis, visar på att självförtroende kan stärkas hos äldre individer, vilka hade en stillasittande 

vardag, genom träning. Deltagarna i studien fick en förändring av självförtroende efter 

genomförande av ett stryrketräningspass enligt gjord undersökning.16  

 

                                                 
13 Ibid., s. 399-413. 
14 Nigel R. Caumeton, Terry E. Duncan, Peter Harmer, Fuzhong Li, Edward McAuley, “Tai Chi Enhances Self-
Efficacy and Exercise Behaviour in Older Adults”, Journal of Aging and Psysical Acitivity, 9 (2001), s.161-169. 
15 Ibid., s. 161-169. 
16 Amy E. Latimer, Kathleen, A. Martin Ginis, “Change in Self-efficacy Following a Single Strength Training 
Session Predicts Sedentary Older Adults´ Subsequent Motivation to Join a Strength Training Program”, 
American Journal of Health Promotion, 20 (2005:2), s. 135-138. 
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Mätning av självförtroende var fastställd till åtta fysiska aktiviteter utifrån det dagliga livet. 

Parallellt med dessa dagliga aktiviteter utformades träning som var relevant till dessa sysslor, 

exempelvis axelpress. Ansträngningsgraden för varje övning mättes med hjälp av en Borg 

skala. Deltagarna rankade sitt självförtroende att prestera på varje aktivitet.  

Resultaten visar att deltagandet i ett enda styrketräningspass för äldre, stillasittande individer, 

kan spela en betydande roll som motivering till fortsatt fysisk aktivitet.17  

 

En studie genomförd av amerikanska forskare i fysiologi, Wright, Ding och Li, visar också på 

relationen mellan självförtroende och motivation i förhållande till fysisk aktivitet.18 

Undersökningen gjordes på afroamerikanska skolungdomar. Anledningen till valet av 

urvalsgrupp är, enligt författarna, att denna grupp är i riskzonen att drabbas av fetma, diabetes 

etc. då de lever i ett område med hög fattigdom, våld och där folksjukdomar som dessa är 

vanliga. Självförtroende ur ett fysiskt perspektiv, delades in i två delar, uppfattad fysisk 

förmåga och frågor om fysisk prestationsförmåga i förhållande till att visa upp sina 

färdigheter och bli värderad.  

 

Enligt Wright, Ding och Li stämmer tidigare forskning inom området överens med en positiv 

relation mellan motivation och självförtroende. Undersökningen som gjordes på ungdomarna 

visar att uppfattad fysisk förmåga var en starkare indikator till ”glädje” än i att prestera på 

egen hand fysiskt. Detta resultat tror författarna bl.a. kan bero på att idrotten i stadsskolor (i 

USA) ofta presenteras utifrån lagsporter och tävling. Baserat på en socialt kognitiv 

inlärningsteori så är den praktiska innebörden för idrottslärare (i USA) inkluderad av 

strategier för hur man utvecklar självförtroendet genom erfarenheter av positiv karaktär, med 

stegrande svårighet, extern feedback, samarbete eleverna emellan och verbal övertygelse att 

eleven kan.19 

 

1.2.4 Sammanfattning av forskningsläge 

Ovanstående studier tar upp de tre begreppen, vilka har visat sig verka positivt på fortsatt 

träning.  

                                                 
17 Ibid., s. 135-138. 
18 Sheng Ding, Weidong Li, Paul M.Wright, “Relations of perceived physical self-efficacy and motivational 
responses toward physical activity by urban high school students”, Perceptual and Motor Skills, 101 (2005) s. 
651-656. 
19 Ibid., s. 651-656. 
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Studierna visar på att motivationsfaktorer såsom inre – och yttre motivation verkar positivt på 

fortsatt träning där den inre motivationen gällande upplevelse och känslan av att lyckas är det 

som påverkar individen mest. Det finns också en positiv relation mellan ökad motivation och 

högre närvaro. I förhållande till föreliggande studie vill vi se vilka orsakerna är till att en 

person motiverar sig till att fortsätta träna och jämförelsen mellan grupperna, de som har 

fortsatt och de som inte fortsatt att träna. Relationen mellan ledare och medarbetare har visat 

sig ha stor betydelse när det gäller ett företags framgång, där situationsanpassat ledarskap 

visat sig vara den viktigaste faktorn. I jämförelse med vår studie vill vi se om sambandet går 

att finna även mellan ledare och aktiv i träningssammanhang. Även självförtroende har visat 

sig ha betydelse när det gäller en persons motivation till att fortsätta träna. Studier visar på att 

ett gott självförtroende kan kopplas till god prestation inom fysisk aktivitet och träning. 

Kopplingen till vår undersökning är att se om informanterna anser självförtroendet vara 

viktigt i förhållande till fortsatt träning.  

 

Av forskningsläget framgår att motivation, ledarskap och självförtroende är begrepp som är 

av positiv betydelse för en persons fortsatta träning. Forskning på området stärker därmed 

våra iakttagelser. Kan begreppen vara bakomliggande orsaker till en individs fortsatta 

träning? 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka bakomliggande orsaker till varför de individer som deltog 

i GIH projektet har fortsatt att träna på egen hand. En jämförelse kommer att göras mellan 

grupperna, de som har fortsatt att träna och de som inte har fortsatt att träna. 

 

Våra frågeställningar är: 

• Vilken betydelse har motivation för fortsatt träning? 

• Vad har ledarskapet för betydelse för den aktive?   

• Vilken betydelse har självförtroende för fortsatt träning? 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna analysera och tolka människors förhållande till fortsatt träning behövs en 

djupare förståelse hur motivation, ledarskap och självförtroende påverkar individen. 
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1.4.1 Motivation 

Motivation är ett abstrakt begrepp och en förutsättning för att vi människor ska kunna 

prestera.20 Oavsett vilken situation eller sammanhang individen befinner sig i så krävs en viss 

motivation, inte minst i träningssammanhang.  

 

Den amerikanska professorn i psykologi, Rober J. Vallerand, har utarbetat en 

motivationsmodell. Det är en hierarkisk modell som är uppbyggd av fem delar. De centrala 

begreppen, olika nivåer som begreppen verkar på, hur motivation bestäms, på vilket sätt 

motivation på de olika nivåerna samverkar med varandra samt vilka konsekvenser de olika 

typerna av motivation leder till.21 Framförallt så kommer två av ovanstående fem delar att 

användas. Vi kommer att koncentrera oss på de centrala begreppen samt se till de olika nivåer 

som begreppen verkar på. De centrala begreppen innefattas av inre - och yttre motivation samt 

amotivation. En redogörelse av begreppen görs nedan.  

 

Inre motivation är när man utför något för nöjes skull och när personen känner sig 

tillfredsställd av själva utförandet. Här är det uppgiften som står i centrum och individen 

känner glädje och njutning i utförandet av uppgiften. Vallerand delar upp inre motivation i sin 

tur i tre delar, men dessa ser vi inte som relevanta för gällande undersökning och kommer 

därför inte att utveckla dem vidare.   

 

När det gäller yttre motivation är det belöningen som står i centrum. Här görs inte uppgiften 

för personens egen tillfredställelse och glädjes skull utan istället ser personen till de 

belöningar och fördelar som denne kan få om hon/han utför uppgiften. Även yttre motivation 

delas in i tre delar. Dessa anser vi inte heller relevanta i förhållande till undersökningen och 

kommer därför inte lägga vikt vid dem.  

 

Amotivation är brist på motivation, personen känner brist på sin egen förmåga. Personen ser 

inget mål med uppgiften och utförandet känns meningslöst. När uppgiften ter sig krävande 

och tillräcklig kontroll saknas gör detta att individen känner sig hjälplös.22 

 

                                                 
20 Nathalie Hassmén, Peter Hassmén, Johan Plate, Idrottspsykologi (Stockholm: Natur och kultur, 2003), s. 164. 
21 Vallerand, s. 271-329. 
22 Ibid., s. 278-287. 

 9



Som vi tidigare nämnde innefattas Vallerands teori av tre nivåer i vilka de tre begreppen inre - 

och yttre motivation samt amotivation verkar. Dessa nivåer är, Globala -, kontextuella - samt 

situationsnivån.23 Vad det gäller vår studie ska vi i första hand att se till situationsnivån, men 

även en del till den kontextuella nivån.  

 

Den globala nivån syftar till den motivation individen har när hon interagerar med sin 

omgivning generellt sett i förhållande till den miljön personen lever i.24 

 

Den kontextuella nivån syftar till motivationen personen känner i en specifik kontext, vilken 

refereras till ett socialt sammanhang inom exempelvis skola, arbete och mänskliga relationer. 

En persons motivation kan variera från en kontext till en annan. 25 I vår studie kommer den 

kontextuella nivån innefattas av den aktives relation till ledaren i ett träningssammanhang. 

 

Inom situationsnivån ser man till en individs erfarenhet gällande motivation i en specifik 

situation, i en specifik aktivitet. Denna nivå syftar till att se till personens erfarenhet av 

motivation i stunden som hon/han upplever den.26 Vi kopplar här nivån till vår undersökning 

genom att se till individens situationsspecifika självförtroende hon/han känner i en specifik 

träningssituation. 

 

Dessa tre nivåer samverkar och påverkar varandra på olika områden men kan också fungera 

skilda från varandra.27 En person som känner en inre motivation i situationsnivån, i form av 

en inre glädje och njutning i att utföra en styrkeövning, kan sedan känna en yttre motivation 

inom den kontextuellanivån sedan ledaren har gett positiv feedback efter utförande av en 

övning.  

 

1.4.2 Ledarskap 

En ledarstil som anpassar sitt ledarskap till vad som krävs i en viss situation kan ses som ett 

agerande i ett försök att uppnå ett så effektivt ledarskap som möjligt.28 Genom att anpassa sitt 

ledarskap i en specifik träningssituation, att se till vilken eller vilka individer ledaren har 

                                                 
23 Ibid., s. 288-295. 
24 Ibid., s. 288-290. 
25 Ibid., s. 290-293. 
26 Ibid., s. 293-295. 
27 Ibid., s. 288. 
28 Hassmén, s. 234-235. 
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framför sig och anpassa aktiviteten och övningarna därefter, är av betydande vikt för hur stor 

motivationen hos en individ är vid det specifika tillfället. 

 

Den amerikanska professorn i beteendevetenskap Paul Hersey har arbetat fram en teori om 

situationsanpassat ledarskap. Han anser att ledarskap beror på vilken situation en ledare 

befinner sig i och menar att ledarskapet bör utgå ifrån de olika situationerna. Hersey menar att 

ledarskapet baseras på fyra olika situationer, beroende på vilken nivå och situation gruppen 

befinner sig. Hersey tar även upp hur relationen är mellan ledaren och gruppen i de olika 

nivåerna, men detta är något vi inte anser relevant i förhållande till vår studie och kommer 

därför inte att ta med dessa delar.29 

 

Första nivån är när gruppen ska börja arbeta med en ny uppgift och kunskapen är relativ låg. 

Ledaren ska då vara instruerande och styrande. Det innebär att ledaren ska ge klara 

instruktioner, tala om vad det är som gäller och visa hur man ska gå tillväga. När det gäller  

andra nivån menar Hersey att ledarens främsta uppgift är att vara mera coachande, kunna både 

ge instruktioner men ändå mycket stöd. Tredje nivån bör ledaren vara mera stödjande och 

stöttande. Ledaren behöver inte ge lika mycket instruktioner utan bör istället vara stöttande 

och uppmuntra till gruppens egna initiativ. Sista nivån bör ledaren delegera ut uppgifterna till 

gruppen. Gruppen får därmed större ansvar över arbetet och är med och fattar beslut. Ledaren 

är tillbakadragen och bara till förfogande när gruppen vill ha hjälp och vägledning.30  

 

1.4.3 Självförtroende 

Situationsspecifikt självförtroende handlar om en persons egen uppfattning om sin förmåga att 

klara av det som krävs i en särskild situation och kan därmed förändras från en situation till en 

annan.31 Även i träningssammanhang tror vi att självförtroendet har stor betydelse för hur en 

individ kan prestera och att det kan förändras från gott till att bli sämre från ena stunden till 

den andra.  

 

Enligt den amerikanska psykologen Albert Banduras ses stor erfarenhet som den starkaste 

källan till självförtroende. Han har skapat en teori där begreppen självförtroende och 

                                                 
29 Paul Hersey, Kenneth Blanchard, Dewey E. Johnson, Management of organizational behavior (New Jersey: 
Prentice-Hall, 2001), s. 171-188. 
30 Ibid., s. 171-188. 
31 Hassmén s.132. 
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förväntningar anses vara grunden för en individs situationsspecifika självförtroende. Bandura 

tar vidare upp att självförtroende är en viktig komponent inom träning och hur väl en person 

kan prestera i en specifik aktivitet. Trots att personen har ett gott självförtroende i en viss 

situation eller i utförande av en specifik aktivitet så innebär inte det att självförtroendet är lika 

gott överlag i utförande av olika aktiviteter.32 

 

Banduras teori, self-efficacy, kommer att benämnas som situationsspecifikt självförtroende 

efter en översättning av idrottspsykologen Peter Hassmén.33 Teorin som beskriver 

situationsspecifikt självförtroende är omfattande, valda delar har därför plockats ut som är 

relevanta för aktuell undersökning.  

 

Banduras modell om situationsspecifikt självförtroende syftar till individens uppfattning om 

sin förmåga att klara av och vad som krävs i en specifik situation. Därmed kan det 

situationsspecifika självförtroendet skifta från en situation till en annan. Denna modell skiljer 

sig från det mer generella självförtroendet. Det situationsspecifika självförtroendet är 

beroende av aktivitetens betydelse för utövaren och hans/hennes förmåga att utföra aktiviteten 

samt inom vilket sammanhang situationen utspelar sig. Detta påverkar enligt Bandura vilka 

aktiviteter som vi väljer att delta i, hur mycket vi engagerar oss i dem och hur mycket energi 

vi lägger på aktiviteterna. Hur envisa vi är och hur vi känslomässigt reagerar är också viktiga 

faktorer i teorin om hur vi beter oss i en situation. Han menar vidare att vi tänker, känner och 

beter oss olika i situationer där vi känner oss säkra på vår förmåga än i situationer där vi 

känner oss osäkra och inkompetenta. Begreppet kan i sin tur ses utifrån tre dimensioner då 

man pratar om situationsspecifikt självförtroende i förhållande till fysisk aktivitet, nivå, 

allmängiltighet och styrka.  

 

En persons uppfattade situations specifika självförtroende skiljer sig först och främst av 

vilken nivå man befinner sig på, d.v.s. beroende på aktivitetens svårighet vilken representerar 

varierande utmaningar eller hindrande av framgångsrikt utförande. Om där inte är några 

hinder att övervinna, om aktiviteten är lätt att utföra så är det uppfattade situationsspecifika 

självförtroendet högt.  

 

                                                 
32 Albert Bandura, Self-efficacy: The exercise of control (USA, W. H. Freeman and company, 1997), s. 42-43. 
33 Hassmén, s. 127.  
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Den andra dimensionen allmängiltighet handlar om hur val av aktivitet görs och situationens 

kontext avgörs av vilken generell tilltro till aktiviteten varje individ har. Hur pass bra du anser 

dig vara på en specifik aktivitet.  

 

Tredje och sista dimensionen handlar om hur det situationsspecifika självförtroendet varierar i 

styrka. En starkare tro på sig själv förknippas med stor erfarenhet av en aktivitet och ger högt 

situationsspecifikt självförtroende och tvärtom ger svag tro på sig själv lågt situationsspecifikt 

självförtroende.34  

 

Vi har sett att de tre begreppen har betydelse för fortsatt träning och vi vill undersöka hur 

dessa står i relation till varandra. 

 

1.4.4 Egen motivationsmodell 

Studien bygger på de tre begreppen. Dessa tre ser vi som ytterst betydande i relation till 

fortsatt träning. Tidigare nämnda begrepp har visat sig ha betydelse var och en på den aktives 

fortsatta träning. Vi anser detta inte vara tillräckligt för att fortsatt träning ska uppnås utan vi 

anser att de tre begreppen måste stå i relation till varandra för att den aktive ska fortsätta sin 

träning, utan hierarkisk ordning, se figur 1. 

 
Figur 1 visar på att de tre begreppen står i relation till varandra 

 

I modellen är begreppen ständigt samverkande. Motivationen är beroende av personens inre 

känsla, att den egna glädjen finns till att träna samt till yttre aspekter som belöningar av olika 

slag, d.v.s. inre – och yttre motivation. Vi tror att utan ett gott ledarskap, vilket beskrivs som 

stöttande, uppmuntrande och som ger positiv feedback till den aktive, saknas motivationen 

                                                 
34 Bandura, s. 42-43. 

 
 

Ledarskap 

 
Motivation 

 
 
Självförtroende 
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och därmed det goda självförtroendet att utföra övningen. Ett situationsanpassat ledarskap är 

att föredra för att individen ska kunna få bästa möjliga förutsättningar för att kunna prestera 

efter egen förmåga. Genom att kunna ta till sig råd och tips från ledaren och våga tro på sig 

själv i aktiviteten, växer självförtroendet och därmed motivationen till att prestera. Även 

självförtroendet bör ses i relation till den situation individen befinner sig i. Saknas 

självförtroendet finns inte heller motivationen till att bedriva aktiviteten, personen skjuter 

uppgiften på framtiden eller ger upp. Som tidigare nämnts så är motivation grunden till att 

människan vill och kan prestera35, saknas motivationen är viljan att utföra något obefintlig 

menar vi. 

 

2 Metod 
Studien grundar sig på enkäter och intervjuer. Detta för att både få en generell uppfattning om 

vilka som har fortsatt att träna samt få en djupare förståelse om vad det är som gör att en 

individ slutar att träna eller lyckats fortsätta träna. 

 

2.1 Datainsamlingsmetod 

Enkäten består av frågor med övervägande fasta svarsalternativ, rangordnade från 1-4, där 4= 

instämmer helt och 1= instämmer inte alls, se bilaga 2. Frågorna är framtagna utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna. En fråga i frågeformuläret användes för att skapa de två 

grupperna vilka har fortsatt att träna och vilka som inte fortsatt att träna. Därefter så har 

grupperna jämförts utifrån vad respondenterna svarat på påståendefrågorna. Enkäterna 

kodades, för att vi skulle kunna se vilka av respondenterna som inte svarat och därmed kunna 

påminna dem. Sammanställningen av svaren redovisas i resultatet i diagramform samt i 

löpande text för att ge en så överskådlig bild av deltagarnas åsikter som möjligt. Intervjuerna 

var halvstrukturerade, d.v.s. de innehöll fasta frågeområden, se bilaga 3. Intervjuerna spelades 

in på band och transkriberades i efterhand.  

 

2.2 Urval 

Urvalet utgörs av deltagare från GIH projektet våren 2006. Samtliga deltagare under projektet 

var 114, varav vi fått fram 89 namn.  Av dessa var 75 kvinnor och 14 var män. Urvalsgruppen 
                                                 
35 Hassmén, s. 164. 
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består av människor i olika åldrar, där de flesta lider av någon folksjukdom, såsom fetma, 

övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar etc.  

 

2.3 Procedur 

Enkätundersökningen genomfördes på 89 deltagare från GIH projektet. Utskicket av 

enkäterna skedde via post med ett bifogat frankerat svarskuvert. I missivet, vilket vi bifogade 

enkäten, informerade vi om enkätundersökningen, syftet med undersökningen och berättade 

att enkäten var en uppföljning på GIH projektet, se bilaga 2. För att få en högre svarsfrekvens 

ringde vi till de respondenter som ej returnerat frågeformuläret efter utsatt datum. Innan 

enkäterna skickades ut gjordes pilotstudier på GIH studenter.  

  

Fyra personer valdes ut till intervjuerna, två som fortsatt att träna på egen hand och två som 

inte hade fortsatt att träna efter GIH projektet. Samtliga informanter var kvinnor. Tre av fyra 

intervjuer genomfördes i ett enskilt rum på Gymnastik- och idrottshögskolan. Den fjärde 

intervjun genomfördes på ett café valt av informanten själv. Detta p.g.a. alltför lång resväg till 

GIH för informanten. Vi var båda närvarande under intervjuerna. Vi berättade om vårt syfte, 

att vi ville höra vilken deras syn på träning var. För att inte färga informanterna gick vi inte in 

på detaljer gällande frågorna. Vi informerade dem om att det stod dem fritt att neka om de 

inte ville besvara någon fråga, samt att intervjusvaren skulle behandlas konfidentiellt. Innan 

intervjuerna genomfördes gjordes pilotstudie på en GIH student.  

 

2.4 Databearbetning 

Resultaten av enkäten har bearbetats i Microsoft excel och SPSS. För att testa om det 

föreligger skillnader mellan de som fortsatt att träna och de som valt att inte fortsätta sin 

träning gällande motivation, ledarskap och självförtroende har vi genomfört tre Mann 

Whitney U - test där signifikansnivån sattes till < 0,05. 

 

2.5 Bortfall 

Både externa och interna bortfall har förekommit i vår studie. Det externa bortfallet blev 38 

%, d.v.s. 34 av 89 informanter besvarade inte enkäten. Detta är ett relativt lågt bortfall då 

enkäterna skickades ut via post. Det interna bortfallet var 9 %, d.v.s. 5 av 55 besvarade inte 
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enkäten fullt ut. I två av frågorna var det interna bortfallet 11 %, d.v.s. 6 av 55 besvarade inte 

frågorna. 

 

2.6 Tillförlitlighet 

Genom att först genomföra en enkät, som enligt Trost är den bästa metoden att använda sig av 

när det gäller en kvantitativ studie,36 visar vi på vilka individer som fortsatt att träna efter GIH 

projektet. Därefter fördjupade vi svaren genom halvstrukturerade intervjuer, vilken är den 

bästa metod vid en kvalitativ inriktning.37 Utefter detta har vi belyst våra tre begrepp i 

förhållande till våra frågeställningar på två olika sätt, genom enkäter och intervjuer. Detta för 

att få en så bred undersökning som möjligt. Med enkäten som grund där vi fick information 

om vilka av deltagarna i GIH projektet som hade fortsatt respektive inte fortsatt att träna efter 

projektets slut och därmed också underlag för de två olika intervjugrupperna. För att stärka 

undersökningens validitet ytterligare har vi i intervjuunderlaget samt i enkätfrågorna använt 

oss av relevanta frågor i förhållande till studiens syfte.  

 

För att höja reliabiliteten i vår undersökning genomförde vi en pilotstudie där GIH studenter 

fick agera testrespondenter. Utifrån de kommentarer vi fick korrigerade vi enkäten för att få 

ett så tillförlitligt enkätunderlag som möjligt. Vi anser även att reliabiliteten är god då 

svarsfrekvensen är 62 %, eftersom vi ej var närvarande vid utdelning av enkäterna. Vi är dock 

medvetna om att studien genomfördes ett år efter avslutat projekt och att detta kan påverka 

hur deltagarna har besvarat våra frågor. Dels kan frågorna ha feltolkats då de inte förstått 

innebörden i frågorna. Även de upplevelser som projektet gett kan ha glömts bort. På frågan 

om de har fortsatt att träna eller ej kan svaren bero på andra externa faktorer än våra tre 

begrepp, personliga orsaker, vilka kan ha omöjliggjort fortsatt träning.   

 

Även i de kvalitativa intervjuerna har vi försökt vara noggranna och strukturerade när vi 

formulerat frågeområdena. Likaså här använde vi oss av en pilotstudie på en GIH student för 

att tillförlitligheten skulle bli högre. Kvalitativa studier är dock svårare att reproducera då 

följdfrågorna kan te sig olika från olika personer. Utgångspunkten har dock varit att utgå från 

ett och samma intervjuunderlag. Proceduren har gått till på liknande sätt vid alla fyra 

intervjutillfällena. Inledningsvis ställde vi ett antal bakgrundsfrågor och därefter utgick vi från 

                                                 
36 Jan Trost, Enkätboken (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. 22. 
37 Ibid., s. 22. 
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intervjuunderlaget. Följdfrågorna ställdes olika beroende på vad respondenten svarat. Att vi 

båda var närvarande vid samtliga intervjutillfällen ser vi också stärker tillförlitligheten.  

 

3 Resultat 
 

3.1 Disposition 

Studiens syfte är att undersöka om de individer som deltog i GIH-projektet har fortsatt att 

träna på egen hand. Utifrån våra tre valda begrepp kommer vi att redovisa resultatet. 

Informanterna kommer att utifrån enkätsvaren delas upp i två grupper: en grupp som har 

fortsatt träna och en grupp som inte har fortsatt att träna. Dessutom görs en jämförelse 

grupperna emellan. Resultatet kommer att redovisas med hjälp av medianvärdet, dvs. det 

mittersta värdet som respondenterna har angett samt lägsta och högsta värdet som har 

framkommit i resultatet. Figurerna visar på i vilken grad respondenterna håller med om de 

olika påståendena. Där 4 = instämmer helt och 1 = instämmer inte alls. Svarsfrekvensen var 

62 % då 55 av 89 deltagare besvarade enkäten. De som fortsatt att träna benämns i figurerna, 

som aktiva och de som inte fortsatt att träna, som icke aktiva. De flesta av de frågor som vi 

redovisar har visat på signifikant skillnad mellan de som har fortsatt att träna och de som inte 

har fortsatt att träna. Vi har även valt att redovisa frågor vilka inte visat på skillnader 

grupperna emellan men som vi ändå anser intressant för resultatet.  

 

3.2 Deltagarnas träning 

Figuren nedan visar hur deltagarnas fortsatta träning har sett ut efter GIH projektet.  

 

Aktiva 

Icke aktiva 

Bortfall

 
Figur 2 Deltagarnas fortsatta träning efter GIH-projektet -06 

Det visade sig att 75 % (n=41) av deltagarna har fortsatt att träna efter GIH projektet. 

Motsvarande 16 % (n=9) har inte fortsatt att träna. Det interna bortfallet är 9 % (n=5). 
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3.3 Motivation 

Figuren nedan visar hur respondenterna svarat på i vilken grad man håller med om påståendet 

”Jag sätter upp egna inre mål för mig själv för att bli mer motiverad till att träna”.  

Resultatet visar att de aktiva skattat signifikant högre än de icke aktiva. Så väl median som 

lägsta värdet är lägre hos de icke aktiva än hos de aktiva. Det interna bortfallet är 2 %. 
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 Aktiva   Icke aktiva

Figur 3 Inre mål för motivation till att träna 

Figuren visar median, lägsta skattning samt högsta skattning på i vilken grad man håller med om påståendet ”Jag 
sätter upp inre mål för att bli mer motiverad till att träna”. Ett högre värde betyder att man håller med i större 
utsträckning. Asterixen (*) markerar att de deltagare som fortsatt vara aktiva (n=40) skattade signifikant högre 
än de deltagare som inte fortsatt med aktivitet (n=9). Det interna bortfallet på denna fråga var 2 % (n=1). 
 

Från intervjuerna framkommer det att de båda informanter som fortsatt att träna sätter upp 

mål på olika sätt vilka motiverar till fortsatt träning, exempelvis att gå ner i vikt:  

 
” …jag måste ju ha ett mål, jag måste ju vilja någonting, jag vill få kondition, jag 

vill kunna gå ner i vikt, känna mig fräschare, motivation… ja det e ju det … man 

måste ju va motiverad.” 

 

De som inte fortsatt att träna menar att de har svårt att sätta upp mål långt fram i tiden, de vill 

se resultat direkt: 

 
”… jag får inte den dära kicken ögonblickligen, jag vill inte vänta tio gånger tills jag 

märker någonting alltså…” 
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Figuren nedan visar hur respondenterna svarat på i vilken grad man håller med om påståendet 

”Jag sätter upp egna yttre mål för mig själv för att bli motiverad till att träna”. De aktiva 

deltagarna har högre median när det gäller att hitta motivation till att träna än de icke aktiva. 

De icke aktiva har angett ett lägre högsta värde än de aktiva.  
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Figur 4 Yttre mål för motivation till att träna 

Figuren visar median, lägsta skattning samt högsta skattning på i vilken grad man håller med om påståendet ”Jag 
sätter upp yttre mål för mig själv för att bli mer motiverad till att träna”. Ett högre värde betyder att man håller 
med i större utsträckning. Asterixen (*) markerar att de deltagare som fortsatt vara aktiva (n=41) skattade 
signifikant högre än de deltagare som inte fortsatt med aktivitet (n=9).  
 

Informanterna från den aktiva gruppen menar på att oavsett yttre faktorer såsom väder och 

vind påverkar inte motivationen till att träna:  

 
”Ja, de kan inte hindra oss, de må snöa så e vi ute i alla fall” 

 

De icke aktiva är mer beroende av att de yttre omständigheterna är bra: 

 
”… dåligt väder och en jobbig dag vill gärna sätta krokben” 
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Figuren nedan visar hur respondenterna svarat på i vilken grad man håller med om påståendet 

”Jag hittar ofta motivationen till att träna”. Resultatet visar att de aktiva skattat signifikant 

högre än de icke aktiva. Så väl median som lägsta värdet är lägre hos de icke aktiva än hos de 

aktiva. Även de aktivas högsta värde visar på högre skattning än de icke aktiva.  
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Figur 5 Deltagarnas motivation till att träna. 

Figuren visar median, lägsta skattning samt högsta skattning på i vilken grad man håller med om påståendet ”Jag 
hittar ofta motivation till att träna”. Ett högre värde betyder att man håller med i större utsträckning. Asterixen 
(*) markerar att de deltagare som fortsatt vara aktiva (n=41) skattade signifikant högre än de deltagare som inte 
fortsatt med aktivitet (n=9).  
 

Samtliga informanter från intervjuerna menar att för att hitta motivationen till en aktivitet så 

behöver de känna glädje till aktiviteten, att den är rolig. Det som också är avgörande är att 

aktiviteten blir en del av vardagen, att träningen blir regelbunden. Det som även är likt är att 

de fullföljer det som de påbörjat:  

 
”Hitta motivationen ja med det är väl ja … har jag bestämt mig så har jag liksom det 

klart för mig, nu järnspikar så har jag bestämt mig …” 

 

Den största skillnaden mellan informanterna är att de som fortsatt att träna menar att de har 

hittat motivationen till träningen medan de båda andra säger sig inte ha motivationen för 

tillfället: 

 
”Nej jag hittar inte den, för det finns hela tiden annat som jag skulle vilja göra … 

fast jag vet att jag borde o då blir de …” 
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Figuren nedan visar hur respondenterna svarat på i vilken grad man håller med om påståendet 

”Att träna i grupp (det sociala) gör mig mer motiverad till att träna”. Resultaten visar ingen 

signifikant skillnad. De aktiva deltagarna och de icke aktiva deltagarna har skattat samma 

värde.  
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Figur 6 – Att träna i grupp ökar motivationen till att träna  

Figuren visar median, lägsta skattning samt högsta skattning på i vilken grad man håller med om påståendet ”Att 
träna i grupp (det sociala) gör mig mer motiverad till att träna”. Deltagarna som fortsatt vara aktiva (n=41) 
skattade lika högt som de deltagare som inte fortsatt med aktivitet (n=9).  
 

Den sociala biten gällande att sporra varandra påverkade samtliga intervjuinformanter 

positivt. Det sociala, att träna ihop med andra var en viktig faktor som tidigare nämnts för 

samtliga men de som fortsatt att träna såg inte det som avgörande för fortsatt träning i lika hög 

grad som de som slutat: 

 
”Jag mår bra av träningen samtidigt som den ger mig trevlig social samvaro” 
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3.4 Ledarskap 

Figuren nedan visar hur respondenterna svarat på i vilken grad man håller med om påståendet  

”Ledarskapet under träningsperioden fick mig mer motiverad till att närvara vid 

träningspassen”. Resultatet visar att de aktiva skattat signifikant högre än de icke aktiva. Det 

interna bortfallet är 2 %. 
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Figur 7 Ledarskapets betydelse för motivation till närvaro vid träningspassen 

Figuren visar median, lägsta skattning samt högsta skattning på i vilken grad man håller med om påståendet 
”Ledarskapet fick mig mer motiverad till att närvara vid träningspassen”. Ett högre värde betyder att man håller 
med i större utsträckning. Asterixen (*) markerar att de deltagare som fortsatt vara aktiva (n=40) skattade 
signifikant högre än de deltagare som inte fortsatt med aktivitet (n=9). Det interna bortfallet på denna fråga var 2 
% (n=1). 
 
 

Samtliga informanter är samstämmiga när det gäller ledarskapet och hur det fungerar bäst i 

träningssammanhang. Ledarskapet är viktigt för din motivation, är det ett gott ledarskap som 

de beskriver som stöttande, engagerat och pushande så är det lättare att finna glädjen i att 

träna. Samtliga menar att ett positivt ledarskap är avgörande för en lyckad träning, att ledaren 

är demokratisk och anpassar sig till deltagarnas respektive förutsättningar. Översitteri och 

arrogans hos ledaren är något som informanterna förkastar helt:  

 
” … det ska va lättsamt så att man känner att det är en god kontakt o att det inte är 

nåt översitteri på nåt sätt utan god kontakt helt enkelt o så… ja o så funka.” 
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Figuren nedan visar hur respondenterna svarat på i vilken grad man håller med om påståendet 

”Ledarskapet uppmuntrade mig till fortsatt träning efter projektperioden”. Resultatet visar att 

de aktiva skattat signifikant högre än de icke aktiva. Median samt högsta värdet är högre hos 

de aktiva än hos de icke aktiva.  
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Figur 8 Ledarskapets betydelse för fortsatt träning efter GIH projektet. 

Figuren visar median, lägsta skattning samt högsta skattning på i vilken grad man håller med om påståendet 
”Ledarskapet uppmuntrade mig till fortsatt träning efter projektperioden”. Ett högre värde betyder att man håller 
med i större utsträckning. Asterixen (*) markerar att de deltagare som fortsatt vara aktiva (n=41) skattade 
signifikant högre än de deltagare som inte fortsatt med aktivitet (n=9).  
 

 

De informanter som fortsatt att träna menar att de gör det för sin egen skull och ingen annans 

medan de båda andra poängterade att de mer eller mindre kände sig tvungna att fullfölja 

projektet för ledarnas skull: 

 
”Jag gör ju inte det för någon annans skull, jag gör ju det för min egen skull” 

 

”… för så tycker jag har jag givit mig in i något så ska jag fullfölja det, jag ville 
ställa upp för er… att ni har någon nytta av det” 
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3.5 Självförtroende 

Figuren nedan visar hur respondenterna svarat på i vilken grad man håller med om påståendet 

”Mitt självförtroende blir större när jag tränar.” De aktiva har skattat en högre median än de 

icke aktiva, men resultatet visar ingen signifikant skillnad. 
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Figur 9 Deltagarnas självförtroende blir större när de tränar. 

Figuren visar median, lägsta skattning samt högsta skattning på i vilken grad man håller med om påståendet 
”Mitt självförtroende blir större när jag tränar”. Ett högre värde betyder att man håller med i större utsträckning. 
Deltagarna som fortsatt vara aktiva (n=41) skattade högre än de deltagare som inte fortsatt med aktivitet (n=9).  
 
 

Intervjuerna visar på att ledarskapet har stor inverkan på självförtroendet hos den aktive. De 

menar att visst kan ett bra ledarskap höja självförtroendet hos en person liksom ett sämre 

ledarskap kan sänka självförtroendet. Ingen av informanterna har däremot upplevt någon 

direkt inverkan på självförtroendet i träningssammanhang:  

 
”Jag har lite svårt att koppla ihop självförtroendet med det, ja jag ser inte riktigt 

kopplingen utan det jag tror … självförtroendet är något man har med sig jämnt, 

både i träning och i andra sammanhang” 
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4 Diskussion 
Vårt syfte med studien var att se om de individer som deltog i GIH-projektet har fortsatt att 

träna på egen hand. Vi har delat in informanterna i två grupper, de som fortsatt att träna och 

de som inte har fortsatt att träna. Utifrån våra tre valda begrepp, motivation, ledarskap och 

självförtroende har vi jämfört de båda grupperna och vilken betydelse motivation och 

självförtroende har för de aktiva samt vad de anser om ledarskapets betydelse för den aktiva i 

träningen.  

 

Vi fann i vår studie att likt tidigare forskning så är motivation viktig för att hitta lusten och 

viljan i att träna. Ledarskapet och ledarstilen har också stor påverkan på individen och en 

individs prestation. Enligt enkätstudien så visar båda grupperna att självförtroende är viktigt i 

träningssammanhang vilket också kan ses i tidigare forskning. Hos intervjuinformanterna såg 

vi att ledarskapet hade viss betydelse för självförtroendet men att de inte såg någon direkt 

koppling mellan självförtroende och dess betydelse för fortsatt träning. Nedan kommer våra 

resultat att jämföras och diskuteras utefter tidigare redovisade forskningsläge och teoretiska 

utgångspunkter. Diskussionsdelen kommer fortsättningsvis att struktureras efter de tre 

begreppen. 

 

4.1 Metoddiskussion 

Enkätfrågorna har delats in i tre frågeområden efter våra tre begrepp. Detta med syfte att på 

ett så övergripande sätt som möjligt få svar på våra frågeställningar och vad informanterna 

anser om begreppen, var för sig samt deras relation till varandra, i förhållande till träning. Av 

de två första frågorna i enkäten fick vi svar på vilket kön och ålder deltagaren var av. Detta 

mest för intressets skull, att se vilket kön och vilken ålder som dominerade deltagandet under 

projektet. Fyra av de nästkommande fem frågorna var till för att se hur individen tränat innan 

projektstart samt efter och dessutom allmänna frågor om hur personen kom i kontakt med 

projektet etc. Fråga fyra, fortsatt träning efter GIH projektet, kom att stå som avgörande fråga 

gällande gruppindelning samt inför val av intervjudeltagare. Mer än hälften av enkätfrågorna 

bestod av skattningsfrågor, vilka innefattades av frågor om de tre begreppen. Sista frågan var 

av öppen karaktär. Syftet med den var att se hur deltagarna hittade motivationen att träna 

respektive inte träna, dessutom var det en chans för respondenterna att fritt få uttrycka sig. Vi 

är medvetna om att några av svaren kan vara svåra att behandla då det stått informanten fritt 
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att tolka frågorna, exempelvis, frågorna som handlar om hur mycket de tränar. Regelbunden 

träning kan ha olika innebörd för varje enskild individ. Våra frågor som behandlade 

självförtroendet gav ingen signifikant skillnad mellan de som fortsatt att träna och de som inte 

fortsatt att träna. Detta kan givetvis betyda att flertalet av deltagarna likt 

intervjuinformanterna inte såg kopplingen mellan självförtroende och träning. En fundering är 

också att många blandar ihop begreppen självförtroende och självkänsla. Detta ser vi som ett 

problem med enkäten. En definition, likt den vi gjorde av träning, av vad vi ansåg begreppet 

självförtroende vara tror vi hade underlättat för informanterna. Genom att definiera vad 

regelbunden träning innebär tror vi detta skulle medföra att det varit fler i den gruppen som 

slutat att träna då innebörden av regelbundenhet kan tolkas fritt av informanterna. Samtliga av 

de fyra intervjudeltagarna var kvinnor, vilket kan ifrågasättas då enkäten även besvarades av 

män. Då vi valde ut intervjurespondenterna så såg vi endast till dem som vi ansåg svarat mest 

tillfredställande i förhållande till vilken grupp de tillhörde, de som fortsatt att träna respektive 

inte fortsatt att träna. Detta resulterade i att samtliga av dessa var kvinnor. Resultatet visar att 

de som inte fortsatt att träna efter projektets slut var ganska få till antal, sett till det antal 

enkäter vi fick in. Ett resultat som visar på att projektet lyckats i stort då syftet var att få 

deltagarna att röra på sig mer efter att ha fått råd och tips på aktiviteter att utföra på egen 

hand. Vidare är undersökningen inte allmängiltig då resultaten endast kan relateras till de 

personer som ingick i projektet inom folkhälsovetenskap våren -06. Svarsfrekvensen vilken 

var 62 % anser vi vara relativt hög då utskicket av enkäten skedde via post. Vi tror att då du är 

närvarande vid utdelningen är sannolikheten att du får in fler enkäter större än om du 

opersonligt skickar ut dem.  

 

4.3 Motivation 

I vår undersökning har det visat sig att de informanter som anser sig ha en större motivation 

till att träna också i större utsträckning har fortsatt sin träning till skillnad från de informanter 

som inte anser sig hitta motivationen till att fortsätta träna. Tsorbatzoudis, Alexandris, 

Zahariadis och Grouis har även de i sin studie kommit fram till att ökad motivation ger ökat 

deltagande. När det gällde amotivationen, de som hade brist på motivation så visade studien 

att de icke aktiva deltagarna hade en mindre avsikt till att fortsätta sin träning.  

 

I föreliggande studie menar informanterna att inre - och yttre motivation behövs för att hitta 

viljan att träna och för fortsatt träning. De individer som har fortsatt att träna efter projektets 
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slut säger sig sätta upp fler inre mål för att på så vis motivera sig till att träna i högre grad än 

de som inte fortsatt att träna. Utan undantag är det de som har slutat att träna efter GIH 

projektet som inte finner glädjen och lusten till att träna som visar brister i motivation. 

Forskarna Hein, Koka och Muur menar att om en person får en upplevelse av aktiviteten och 

en inre känsla av att lyckas i den så kommer individen att vara fortsatt aktiv efter 

träningsperioden. Av ovanstående resultat kan vi även se att dessa överensstämmer med 

Vallerands hierarkiska modell där inre motivation motiveras med något som utförs för nöjes 

skull och där personen känner tillfredställelse vid utförande av uppgiften. Detta kan även 

kopplas till de olika nivåer som Vallerand tar upp i sin teori och särskilt den han kallar för 

situationsnivån. Denna nivå syftar till att se till personens erfarenhet av motivation i stunden 

som hon/han upplever den. Våra resultat bekräftar det vi i förväg trodde oss veta, att 

motivationen är av avgörande betydelse för om en individ fortsätter träna eller inte. Hittar 

individen den egna inre känslan och glädjen till att träna tror vi att detta blir avgörande för att 

personen ska få motivation till fortsatt träning.   

 

Studien utförd av forskarna Hein, Koka och Muur gjordes på idrottande individer till skillnad 

mot föreliggande studie bör tas i beaktande. Vi tror att det kan vara lättare för en redan 

idrottande person att hitta motivationen till att aktivera sig, vilket vi inte anser lika självklart 

hos icke idrottande individer. Våra resultat visar dock att situationen kan överföras på icke 

idrottande individer likaså.   

 

4.4 Ledarskap 

Av enkäterna framgår dock att de deltagare som fortsatt med sin träning anser ledarskapet 

viktigare än de som slutat träna. Av intervjuerna att döma kan vi se att samtliga informanter 

anser ledarskapet viktigt för motivationen att träna. Utifrån intervjuerna kan vi se att behovet 

av ledarens sätt att vara skiljer sig mellan grupperna. Då ett mer coachande och pushande sätt 

är att föredra hos de icke aktiva än hos de aktiva. Då vi anser i vår modell att de tre begreppen 

står i ständig relation till varandra kan vi tänka oss ett samband mellan att personen känner 

motivation till att träna och att hon/han också är mer mottaglig att ta emot råd och tips från 

ledaren. Ett positivt ledarskap vilket beskrivs som stöttande, engagerat och pushande, är 

viktigt för att hitta motivationen menar deltagarna från projektet. De menar fortsatt att en 

ledare ska vara demokratisk och anpassa övningarna till deltagarnas respektive behov. Detta 

ledarskap ställer krav på flexibilitet och att kunna läsa av gruppen man har framför sig. Vidare 
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framkom att översitteri och arrogans är något som informanterna fördömer helt. Vi menar att 

vara en bra ledare för en träningsgrupp ställer krav på ledaren att se till situationen och till 

deltagarnas individuella behov, d.v.s. ett situationsanpassat ledarskap.  

 

Liknande resultat framkom i en undersökning gjord av psykologen Silverthorne, han visade 

på att ett situationsanpassat ledarskap är starkt kopplat till ett företags framgång. En ledare 

måste se till sina medarbetares behov och anpassa sin ledarstil i förhållande till vad 

situationen kräver. Ledarskapet kan ha en liknande betydelse även i träningssammanhang 

anser vi. Att ledaren ska vara stöttande och uppmuntrande pekade deltagarna från projektet på 

och styrks även av Hersey´s teori. Han menar att ledarskap beror på vilken situation en ledare 

befinner sig i och talar om olika nivåer i situationen beroende på vilken nivå och i vilken 

situation gruppen befinner sig i. Den tredje nivån innebär just att ledaren ska vara stöttande 

och uppmuntrande mot sina deltagare. Vilken känslan och stämningen är i en grupp är 

beroende på vilket ledarskap guppen bemöts med. En duktig ledare menar vi är en person som 

tar hänsyn till samtliga individer och ser till deras enskilda behov och kan få den enskilda att 

prestera utefter dennes egna förutsättningar. Lyckas detta tror vi att en person känner så pass 

stor trygghet och tillförlitlighet till ledaren att tron på sig själv höjs och därmed också 

motivationen till att prestera maximalt utifrån de förutsättningar personen har. 

 

Relationen mellan den aktive och ledaren sågs i vår studie vara av stor betydelse för 

motivationen och viljan att träna. Detta kopplar vi samman med Vallerands kontextuellanivå, 

vilken syftar till den motivation den aktive känner i en specifik social kontext. Denna kontext 

kan refereras till den aktives och ledarens relation men även till den mellan den aktive och 

övriga gruppmedlemmar. Våra resultat visar på att det sociala är av betydelse, att stöd och 

uppmuntran från övriga deltagare är av stor vikt. Detta kunde vi se var viktigt i båda 

grupperna. Vi menar att om samarbetet i gruppen och relationen med ledaren är av positiv 

karaktär utvecklas en trygg miljö där tillförlitligheten är stor till varandra, en miljö i vilken 

motivationen har chans att utvecklas och höjas hos var och en.  

 

4.5 Självförtroende 

Självförtroende är viktigt hos en person för att kunna prestera i olika sammanhang anser vi. 

Vår uppfattning är även densamma inom träning. Du kan ha ett situationsspecifikt 

självförtroende, vilket menas med att du i en specifik situation kan känna ett gott 
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självförtroende medan du nästa situation känner dig usel och värdelös. Utifrån våra resultat 

kan vi se att uppfattningen är sådan att självförtroende har betydelse för båda grupperna i 

träningssammanhang men vårt syfte visade ingen signifikant skillnad grupperna emellan när 

det gäller fortsatt träning. Intervjurespondenterna menar att visst har självförtroendet 

betydelse för den enskilde men att det mer är ledarskapsrollen som kan göra inverkan och 

höja eller sänka en persons självförtroende. Själva har de inte upplevt det och för en av 

informanterna så ser hon ingen som helst koppling mellan självförtroende och träning. Det är 

något som man har med sig hela tiden anser hon och kopplar inte det till enskilda situationer.   

 

Samtliga tre studier som vi har tagit upp i forskningsläget visar på olika sätt att ett gott 

självförtroende kan kopplas till god prestation inom fysisk aktivitet och träning. Följaktligen 

är dessa resultat likställda med föreliggande studies resultat. Vi kan se en viss likhet i studien 

utförd av de amerikanska forskarna Wright, Ding och Li, vilka visar på hur viktiga en 

idrottslärares strategier är för utvecklandet av elevernas goda självförtroende. Vi ser ett 

samband här med informanternas åsikter i vår studie där det framkommer att de tror att 

ledaren kan ha en påverkan på en persons självförtroende i träningssammanhang. Detta är 

inget de personligen har upplevt men de tror att det kan förekomma. 

 

Vår föreställning om självförtroende kopplat till träning visar vårt resultat på att det 

fortfarande hänger starkt ihop. Likt Banduras föreställningar om att självförtroendet är 

situationsspecifikt där den enskildes situation beroende på vilken nivå i förhållande till 

aktivitetens svårighetsgrad personen befinner sig på är högt eller lågt. Hur pass bra individen 

anser sig vara på en aktivitet och slutligen hur stark tron på sig själv är i utförande av en 

specifik övning är också något vi förknippar med självförtroende och träning. I relation till 

vårt syfte kan vi inte visa på en signifikant skillnad, att självförtroende har någon betydelse 

för fortsatt träning. Då det framkom att respondenterna inte såg någon koppling mellan 

självförtroende och träning kan man tänka sig att de har en annorlunda definition av begreppet 

självförtroende än vad vi har.   

 

4.6 Egen modell 

Motivation är basen för att vi människor ska orka och ha viljan att utföra något var helst det 

må vara. Vi har tittat på motivation kopplat till träning och fysisk aktivitet och kan se att våra 

resultat samstämmer med annan forskning på området. För att kunna motivera sig till att 
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utföra en aktivitet behöver vi en tro på oss själva att vi kan prestera och lyckas i vårt 

utförande. Här visar våra resultat att självförtroende kan påverkas i träningssammanhang likt 

resultat från tidigare forskning men det visar däremot inte att det har betydelse för fortsatt 

träning. Ledarskapets roll kan många gånger vara avgörande i träningssammanhang om jag 

hittar tron på mig själv och om motivationen finns där att klara av att genomföra en i stunden 

omöjlig uppgift. Med tips och råd och en hel del uppmuntrande och stöd från ledaren kan du i 

en träningssituation lyfta dig och prestera över din förmåga menar vi. Om vi ser till 

intervjuerna kan vi därmed se att ett situationsanpassat ledarskap och ett situationsspecifikt 

självförtroende hänger väl ihop. Av resultaten i aktuell undersökning att döma hänger 

motivation och ledarskap starkt samman men vi kan se att självförtroendet inte alls är 

sammankopplat till prestation inom träning. Dels kan detta bero på missuppfattning av 

begreppet självförtroende, att deltagarna blandat ihop begreppen självförtroende och 

självkänsla. Där informanterna inte anser att självförtroende är något en person kan förändra 

genom träning utan det finns med i alla situationer. En annan fundering är att informanterna 

inte i lika hög grad identifierar sig genom idrott och träning som vi personligen gör, som alltid 

idrottat. Därför tror vi inte att kopplingen blir lika tydlig mellan självförtroendets betydelse 

och fortsatt träning.  

 

Att motivation har stor betydelse för fortsatt träning har våra resultat visat. Även ledarskap är 

betydande för fortsatt träning. Självförtroende är en viktig komponent som kan påverkas 

genom träning men visar sig inte har lika stor påverkan enligt föreliggande studie. Utifrån 

framkomna resultat blir figuren modifierad, se nedan. 

 

 
 
Figur 10 visar att våra tre begrepp står i relation till varandra och där motivation är av störst betydelse 
för fortsatt träning. 

Ledarskap Självförtroende 

Motivation 
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4.6 Slutsats 

De tre begreppen, har betydelse enligt gjord undersökning. Däremot visade sig självförtroende 

inte ha den betydelse som vi förväntat oss att den skulle ha sett till vårt syfte. Vår teori som 

visar att de tre begreppen skulle stå i ständig relation till varandra, visade sig alltså inte 

stämma helt. Ett resultat som förvånar oss. Under projektets gång våren -06 så framgick det 

från våra deltagare att tron på sig själv var viktig i förhållande till att våga prestera i olika 

övningar. Detta stod i sin tur i nära relation till att hitta motivationen till att träna. Sätta upp 

mål för sitt inre, som att finna glädjen i aktiviteten men också indirekt i sin vardag, må bra 

fysiskt och psykiskt etc. Vi upplevde samtidigt att vår närvaro som ledare, gestaltad som 

påhejare, stöttande och yttre motivationsfaktor i stort var av betydelse för om deltagarna 

tränade eller inte. Detta framkom genom samtal med deltagarna.  

 

Det som framkommit är att de som har fortsatt att träna sätter upp egna inre - samt yttre mål 

med sitt tränande samt att de lättare hittar motivationen till att träna än de som inte fortsatt att 

träna. Inte helt förvånande då motivationen är grunden till att vilja och kunna prestera i en 

uppgift. Har vi människor inte motivationen har vi heller inte orken att genomföra uppgiften 

på ett tillfredställande sätt. Här spelar det ingen roll ifall kunskapen om en bättre livsstil finns 

om personen inte är mottaglig för en förändring. Vetskapen om att ledarskapet är viktigt 

känns positivt för oss blivande hälsopedagoger men även som blivande idrottslärare då 

relationen mellan den aktive/eleven och ledaren/läraren är avgörande för hur en uppgift 

kommer att lösas. Av 50 deltagare har 41 visat sig fortsatt att träna efter projektets slut. Detta 

ser vi också som positivt i vår kommande roll som hälsopedagoger då vi tolkar detta resultat 

som att vissa individer behöver en push framåt i sin träning från en ledare. Genom 

kontinuerlig hjälp med råd och tips på hur man kan aktivera sig själv till träning på egen hand.  

 

Vidare funderar vi på vad som kan vara bakomliggande orsaker till varför vissa människor 

kan motivera sig till att träna och andra inte. Ha en positiv tro på sig själv i 

träningssammanhang samt att kunna ta in feedback från ledaren, tror vi kan ha att göra med 

hur individen mår i övrigt. Om man känner sig tillfreds med sig själv och sin omgivning tror 

vi också att begränsningarna med vad man kan åstadkomma i livet oavsett om det är inom 

fysisk aktivitet och träning eller något helt annat är färre än om sinnesstämningen hade varit 

omvänd. 
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För att ge en tydlig bild av jämförelsen mellan de som fortsatt att träna och de som inte 

fortsatt att träna illustrerar vi detta genom fantombilderna nedan.  

 

 

 

 

 

Jag sätter upp mål 
med min träning 

Ledaren har 
betydelse men är 
inget måste för att 
jag ska gå och träna 

Jag blir glad 
av träning! 

    
Det är roligt att träffa 
människor men inte 
ett måste 

Har jag 
bestämt mig så 
har jag!  

 
Figur 11 visar en deltagare som fortsatt att träna 

 

 

 

    
 

 

Jag har svårt att sätta 
upp mål för 
framtiden

Svårt att 
motivera på egen 
hand, behöver 
coaching 

Det finns så 
mycket annat 
som är kul 

Det är latmasken 
som bestämmer, 
den gör att jag inte 
kommer igång 

Jag måste ha 
någon att träna 
med! 

Figur 12 visar en deltagare som inte har fortsatt att träna 

 32

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.lucrez.ro/unknown-person.gif&imgrefurl=http://www.lucrez.ro/violeta67_cv/&h=280&w=280&sz=2&hl=sv&start=118&tbnid=PKg6fjPgDUI7dM:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dprofil%2B%252B%2Bperson%26start%3D100%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dsv%26sa%3DN�
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.lucrez.ro/unknown-person.gif&imgrefurl=http://www.lucrez.ro/violeta67_cv/&h=280&w=280&sz=2&hl=sv&start=118&tbnid=PKg6fjPgDUI7dM:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dprofil%2B%252B%2Bperson%26start%3D100%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dsv%26sa%3DN�


5 Framtida forskning 
I vår studie är det främst kvinnor som deltagit. Vi tycker det vore intressant att göra en 

jämförande studie mellan män och kvinnor för att se om det skiljer sig åt i motivationsgrad 

mellan könen? Eller är det personligheten som avgör graden av motivation till fortsatt 

träning?  

 

Vi tycker även att det vore intressant att undersöka flera bakomliggande orsaker till en 

persons motivation till att träna. Har en individ som i unga år idrottat lättare att hitta 

motivationen till att träna när hon/han blir äldre? Har åldern betydelse för vem som kan 

motivera sig till fortsatt träning. Kan arv och miljö ha betydelse för motivationen till fortsatt 

träning? 

 

De flesta deltagare från projektet -06 hade någon form av folksjukdom. Vi ställer oss frågan, 

om vi hade gjort en studie med fullt friska individer hade då graden av motivation skilt sig 

betydande åt i förhållande till redan utförd studie?   
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
Frågeställningar:  Vilken betydelse har motivation för fortsatt träning? 

Vad har ledarskapet för betydelse för den aktive?   

Vilken betydelse har självförtroende för fortsatt träning? 

 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Motivation, ledarskap, självförtroende, träning, 
inre motivation, yttre motivation 

Motivation, leadership, self-efficacy, training, 
exercise, intrinsic motivation, extrinsic motivation

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Uppsatsen tar upp dessa begrepp. 

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

SportDiscus 
SportDiscus 
PubMed 
 
 
CSA 

Situational leadership 
Motivation AND intrinsic motivation AND 
physical activity 
Participantion AND intrinsic motivation AND 
extrinsic motivation 
Physical activity AND self-efficacy AND 
motivation AND urban high school 

15 
3 
 
13 
 
8 

1 
1 
 
1 
 
1 

 
KOMMENTARER:  
Det var svårt att hitta bra artiklar då motivation är ett stort begrepp. Men efter vi smalnat av 
sökningen till inre och yttre motivation gick det betydligt bättre. Samma sak gällde begreppet 
ledarskap, då vi ersatte ledarskap till situationsanpassat ledarskap.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
 

 
 

Enkätundersökning 
 

Vi är två tjejer, Anna och Emma, som går fjärde och sista året vid Gymnastik- och 
idrottshögskolan i Stockholm. Vi utbildar oss till lärare inom Idrott och Hälsa samt till 
Hälsopedagoger. Under våren -07 ska vi skriva vårt examensarbete.  
 
Vår studie är en uppföljning på projektet inom folkhälsovetenskap från våren -06. Ett projekt 
där studenter från GIH vägledde Er i olika träningsaktiviteter, vidare kallat GIH projektet. 
Syftet med vår studie är att undersöka hur många av Er som efter deltagande i projektet 
fortfarande är delaktiga i någon form av träningsprojekt eller tränar på egen hand. För att 
kunna genomföra denna undersökning behöver vi just Ditt deltagande. Samtliga svar vi får in 
kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att kunna kopplas till er personligen. 
 
Deltagandet är självklart frivilligt. Vi hoppas dock att Du gärna vill vara med och hjälpa oss 
med studien. Vi är tacksamma om Ni svarar så sanningsenligt som möjligt. 
 
Vänligen svara snarast, dock senast den 29 mars 2007. Använd Dig av svarskuvertet vid 
returnering av enkäten, portot är betalt.  
 
Tack för Din hjälp! 

 

Anna Mårtensson & Emma Tagesson 
0733-507029  0709-181800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enkät 
 

Vår definition av träning: när du aktiverar dig fysiskt med syfte att bli varm 
och svettig. Exempel på aktiviteter: cykling, promenader, styrketräning, 
motionsgymnastik etc. Ha detta i åtanke när du fyller i enkäten. 
 
 
Kvinna O   Man O 

 

Ålder 

>65 O  55-64 O  40-54 O  25-39 O 

 <25 O   

Fråga 1. Jag har innan mitt deltagande i GIH projektet vt - 06, tränat 

3 ggr/veckan eller mer O   

1-2 ggr i veckan O    

2 ggr i månaden O  

<1 ggr/månaden O 

 

Fråga 2. Anledning till att jag deltog i GIH projektet vt - 06 

Remiss från läkare/sjukgymnast O  

Eget initiativ O    

Deltagit i tidigare GIH projekt O  

Blivit rekommenderad av en vän O  

Annat O ……………………. 

 

Fråga 3. Min närvaro under projektet 

Varje gång O   

Vid de flesta tillfällen O  

Hälften av tillfällena O  

Färre än hälften av tillfällena O 

Deltog inte alls O   

 

Fråga 4. Min fortsatta träning efter GIH projektet - 06 

Tränar regelbundet på egen hand O   

Tränar på egen hand och deltar i GIH projekt O 

Jag har fortsatt att delta i andra GIH projekt O   

Jag har inte tränat alls efter GIH projektet O 

 



Fråga 5 . Jag tränar just nu 

3 ggr/veckan eller mer O  

1-2 ggr i veckan O  

2 ggr i månaden O   

<1 ggr/månaden O 

 

Fråga 6. Jag föredrar följande ledarstil i tränings sammanhang (Flera svarsalternativ är möjliga). 

Demokratiskt O  

Auktoritärt O  

Socialt/stödjande O  

Positiv feedback O 

       

Fråga 7. Ledarskapet under träningsperioden fick mig mer motiverad till att närvara vid 
träningspassen 
 
Instämmer helt O Instämmer delvis O Instämmer något O Instämmer inte alls O 
 
 
Fråga 8. Ledarskapet gjorde mig mer motiverad till att anstränga mig mer under träningspassen 
 
Instämmer helt O Instämmer delvis O Instämmer något O Instämmer inte alls O 
 
 
Fråga 9. Ledarskapet uppmuntrade mig till fortsatt träning efter projektperioden 
 
Instämmer helt O Instämmer delvis O Instämmer något O Instämmer inte alls O 
 
 
Fråga 10. Att träna i grupp (det sociala) gör mig mer motiverad till att träna 
 
Instämmer helt O Instämmer delvis O Instämmer något O Instämmer inte alls O 
 
 
Fråga 11. Jag sätter upp egna inre mål för mig själv för att bli mer motiverad att träna 
(psykiskt, exempelvis; att finna ett inre lugn, känna mig tillfreds med mig själv) 
 

Instämmer helt O Instämmer delvis O Instämmer något O Instämmer inte alls O 

 
 
Fråga 12. Jag sätter upp egna yttre mål för mig själv för att bli motiverad till att träna 
(fysiskt, exempelvis; att jag belönar mig själv med något efter att jag tränat etc.)  
 
Instämmer helt O Instämmer delvis O Instämmer något O Instämmer inte alls O 
 
 
Fråga 13. När jag gör något jag tycker om att göra höjs mitt självförtroende 
 
Instämmer helt O Instämmer delvis O Instämmer något O Instämmer inte alls O 



Fråga 14. Mitt självförtroende blir större när jag tränar 
 
Instämmer helt O Instämmer delvis O Instämmer något O Instämmer inte alls O 
 
 
Fråga 15. Jag engagerar mig och lägger mycket energi på aktiviteten under träningspassen 
 
Instämmer helt O Instämmer delvis O Instämmer något O Instämmer inte alls O 
 
 
Fråga 16. Jag hittar ofta motivation till att träna 
 
Instämmer helt O Instämmer delvis O Instämmer något O Instämmer inte alls O 

 
 
Fråga 17. På vilket sätt hittar jag motivationen till att träna, eller vad är det som gör att jag inte 
hittar den? 
 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………. 
 
 
Om du är villig att delta i en intervju där vi kommer att ställa ytterligare frågor kring ditt 
deltagande i GIH projektet -06, ber vi dig fylla i ditt namn och telefonnummer nedan.  
 
Namn: ……………………………… 
 
Telefonnummer: …………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 
 
Intervjuunderlag 
 
Bakgrundsfrågor: 

• Namn? 
• Ålder? 
• Tränat tidigare? 
• Nuvarande träning? 
• Anledning till deltagande i projekt? 

 
 
Motivation: 

• Vad betyder motivation för dig? 
• Vad betyder motivation i förhållande till träning för dig? 
• Hittar du motivation till att träna? 
• Hur gör du för att hitta din motivation? 
• Finns det inre faktorer som gör dig motiverad? 
• Finns det yttre faktorer som gör dig motiverad? 
• Vad är det som gör att du går till träningen? 
• Vad är det som gör att du inte går till träningen? 
• Känner du glädje när du går till träningen? 

 
 
Självförtroende: 

• Vad är självförtroende för dig? 
• Känner du dig tillfredsställd när du har tränat? 
• På vilket sätt känner du dig tillfredsställd/eller inte? 
• Hittar du ofta tron på dig själv inom olika situationer? 
• Vad tror du kan påverka ditt självförtroende i träningssammanhang? 
• Lägger du energi och engagemang i aktiviteten? 

 
 
Ledarskapet: 

• Ledarskapet i förhållande till självförtroendet, kan det hjälpa eller stjälpa? 
• Hur upplever du att ledarskapet ska vara för att du ska vara motiverad och träna? 
• Har du tidigare stött på en ledarstil som gjort att du känt motivation till att träna eller 

tvärtom att du inte tränar? På vilket sätt i såfall? 
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